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اهیلعهللامالس ارهز  همطاف  ترضح  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

لـضاف داوـج  ملق  هب  اهیلعهللامالـس / ارهز  همطاـف  ترـضح  یناگدـنز  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  . 1340-1293 داوج ، لـضاف  هسانـشرس : 
964- لایر :  7000 کـباش :  210ص . يرهاظ :  تاصخـشم  بایسارفا 1378 . نارهت :   : ] رشن تاصخـشم  یهللادبع  رغـصایلع  راتـساریو 

همانتشذگرس . 11ق --  ترجه -  زا  لـبق  8 ؟ ارهز  س ،) همطاـف  عوضوم :  يراپـسنورب  اـپاف / یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   6962-24-6
یسانشباتک هرامش   297/763 ییوید :  يدـنب  هدر  BP25/2/ف2ز9  هرگنک :  يدــنب  هدر   -  1316 رغـصایلع ، یهللادبع  هدوزفا :  هسانـش 

م14470-78 یلم : 

همدقم

ینعی تسا  مومـصعم  وا  تسا . راـصح »  » و عـنم »  » و ظـفح »  » ینعم هب  گـنهرف  رد  تمـصع »  » تغل دـمحلا  هل  میحرلا و  نمحرلا  هَّللا  مـسب 
تّوبن سّدقم  ماقم  هک  دراد  هدیقع  هَّللا  اهمصع  هّیماما  يهیجان  يهقرف  تسا . نمیا  روصحم و  ظوفحم و  ینعی  تسا  موصعم  تسا ، عونمم 

ياهضیرف لوسر » نیـشناج   » ماما لوسر و  يارب  تمـصع  تفـص  هک  تسا  دقتعم  هّیماما  دـشاب . موصعم  مه  دـیاب  تسا و  موصعم  تماما  و 
دناوتن عاطم  نومطم و  ماقم  کی  دـشابن  موصعم  یـصاعم  اهشزغل و  هباـطخ و  زا  هَّللالوسر  رگا  دـیوگیم : هّیماـما  تسا . مّلـسم  موتحم و 

تاوهـش و لابند  هب  تسا  نکمم  دورب ، فارحنا  هب  تسا  نکمم  دـنک ، هانگ  تسا  نکمم  هک  یـصخش  زا  میناوتیمن  اـم  هحفص 4 ] دوب [ .
هار رک  روک و  یهورگ  تسین . ناهرب  لیلد و  هب  یتجاح  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  مینک . تعاطا  هنانمؤم  هناعیطم و  دباتشب  دوخ  ياهبضغ 

دیاب دشاب . هتـشاد  اونـش  شوگ  انیب و  مشچ  هک  دشاب  يدرم  دیاب  هورگ  نیا  شک  اصع  هتبلا  دنوریم  دـناهتفرگ و  شیپ  هب  ار  يزارد  رود و 
نانچ دوخ  لایما  اهسوه و  رب  دیاب  دورب . تسار  هار  زا  هک  دنادب  روبجم  مزلم و  ار  نتشیوخ  دیاب  دسانـشب و  هاچ  زا  ار  هار  هک  دشاب  يدرم 

درذگیم هار  نیا  زا  هک  یناوراک  تسا و  يزراد  رود و  هار  یگدـنز  هار  دریگن . رـس  هب  فارحنا  ههاریب و  ياوه  زگره  هک  دـشاب  ّطلـسم 
ار دوصقم  لزنم  رـس  دریگ و  شیپ  هب  ار  هار  نیا  هنارـس  دوخ  تسین  شرودـقم  هک  تسا  ریـسا  شیوخ  سوه  توهـش و  لاگنچ  رد  ناـنچ 

دـشابن اونـش  انیب و  رگ  دـنکیم  يرالاس  ناوراک  نیا  رب  رادـیب  رکف  اونـش و  شوگ  انیب و  مشچ  اب  هَّللالوسر  ماـن  هب  هک  یّتیـصخش  دـبایرد .
هَّللادبع نب  دّمحم  اهنت  هن  هک  تسا  دقتعم  دـشاب و  موصعم  دـیاب  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدرمـش  مادـهنا ، طوقـس و  فارحنا و  رطخ  مدـبمد 
لوسرلا مکیتا  ام  دنتسه . نینچ  دنشاب و  نینچ  دیاب  مه  راهطا  يهّمئا  هکلب  تسا  عونمم  روصحم و  ظوفحم و  یهلا  تمـصع  رد  هَّللالوسر 

. تسج زارتـحا  دـیاب  هدرک  یهن  مرکا  لوسر  هچنآ  زا  تفریذـپ و  دـیاب  تسا  یهلا  رما  هک  ار  لوسر  رما  اوهتناـف . هنع  مکیهن  اـم  هوذـخف و 
ات هحفص 5 ] دنک [ . حیرشت  حیضوت و  ام  يارب  یقّقحم  لوقعم و  ساسا  رب  ار  لوسر  ادخ و  رماوا  ات  دشاب  موصعم  دیاب  مه  لوسر  نیـشناج 

ماسا ّتلم  دـشابن  موصعم  تسا  ماما  هک  مه  وا  رگا  دـیامرف . ریـسفت  ام  يارب  دراد  ههباشتم  تیآ  مه  همکحم و  تیآ  مه  هک  ار  میرک  نآرق 
دهاوخ رـشب  ناج  هب  یتخبهریت  ینادرگرـس و  لیطعت و  رطخ  تقو  نآ  دنک . داقتعا  دونـشیم  يو  زا  هک  یحیرـشت  حیـضوت و  رب  دناوتیمن 
دهاوخ مه  هب  ینامـسآ  تاماظن  عیارـش و  ساسا  دـنام و  دـهاوخ  هدوهیب  وغل و  هَّللاابذوعن  باتک  لوزن  لوسر و  لاـسرا  يهلاـسم  داـتفا و 

ههاریب هب  هار  زا  دـناهدش و  هابتـشا  شوختـسد  رما  لوصا  رد  هک  ییاج  نآ  زا  هَّللا  مهیدـه  هّماـع »  » يهقرف زا  اـم  ناملـسم  ناردارب  تخیر .
طرش راچان  هب  ، دناهتفای قرغ  شحاف  ناهانگ  رد  ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و  دوخ  يهحیحص  نیوا  ود  تایاور و  ّصنرب  هناتخبدب  دناهداتفا و 

رکبوبا تسین . مه  تّوبن  طرـش  یتح  تماما و  طرـش  تمـصع  هک  دناهتفگ  دناهدرک . فذـح  مرکا  لوسر  رد  یتح  هّمئا و  رد  ار  تمـصع 
یلع مکریخب و  تسلف  ینولیقا  تفگیم . تحارـص  اـب  نتـشیوخ  تشاد . فارتعا  شیوخ  هاـنگ  هب  دوخ  درکیم و  هاـنگ  ناـمثع  نب  قیتـع 

فارحنا هب  ارم  دـنکیم  یعـس  هک  مراد  دوخ  دوجو  رد  دونع  یناطیـش  تفگیم - : و  متـسین ، امـش  زا  هب  نم  تسامـش  نایم  یلع  ات  مکیف .
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یهاوخ و دوخ  يهفطاع  تفاخ و  تمـشح  اّما  دـینارب . نم  زا  ارم  ناطیـش  دـینک . مبدا  موریم  فارحنا  هب  مراد  دـیدید  هک  اج  ره  رد  دربب .
نب دلاخ  رگم  دزاس . رود  شناج  هحفص 6 ] زا [  ار  شناطیش  دورب و  شیپ  دنک و  تأرج  یـسک  هک  تشاذگیم  اجک  هفیلخ  يدنـسپدوخ 

بدا ار  هفیلخ  ناطیش  تسناوت  یسک  هچ  دوب ؟ هدرواین  دوخ  يهناخ  هب  ار  شیابیز  رسمه  دوب و  هتـشکن  ار  ناملـسم  کلام »  » ّقحان هب  دیلو 
و مودـنارفر »  » فاخرب رکبوبا ، نیمه  هفیلخ ، نیمه  گرم ، رتسب  رد  دراداو . مالـسا  ّدـح  يهماـقا  لوتقم و  ّقح  ياـیحا  هب  ار  هفیلخ  دـنک و 

هحلط دنارب  هفیلخ  ناج  زا  ار  ناطیش  هک  تفر  ولج  هَّللادیبع  نب  هحلط  تخاس . دوخ  نیشناج  ار  رمع  مالـسا  تّلم  عّالطایب  یّتح  عامتجا و 
يادـخ هب  رگید  يهظحل  هک  وت  تفگ  درک . تبحـص  هفیلخ  اـب  هحلط  دـنادرگرب ! هار  هب  ههاریب  زا  ار  رکبوـبا  دوـخ  ياـضاقت  هب  تساوـخ 
عورشم باصتنا  نیا  ایآ  یهاوخ ؟ هچ  ياهداد  طلست  مدرم  قالخا  نید و  لام و  ناج و  رب  ار  رمع  هک  وا  باوج  رد  دیـسر  یهاوخ  شیوخ 

ناـیم هدز  مشخ  هدرک و  بـضغ  ناـهگان  دوـخ  شهاوـخ  فاـخ  رب  دـننارب  شناـج  زا  ار  شناطیـش  تـشاد  شهاوـخ  هـک  رکبوـبا  تـسا ؟
هدنز نم  دیایب و  رد  وت  ناهد  زا  نخس  نیا  رگید  راب  رگا  شاب ؟ تکاس  تفگ - : یشکندرگ  دادبتسا و  مامت  اب  دش و  زیخمین  شباوختخر 
لوق هب  هک  مود  يهفیلخ  باّطخ  نب  رمع  تشاذگاو . شناطیـش  هب  ار  هفیلخ  دش و  شوماخ  هحلط  و  دننک . ادج  تدنب  زا  دنب  مهدیم  مشاب 

ات نامثع  اّما  و  دوب . راکهانگ  يدرم  دوب و  شزوپ  زا  زیربل  شزغل و  زا  زیربل  شیگدنز  اهنم . راذتعالا  اهیف و  راثعلا  رثکی  ناک  یضترم : یلع 
هحفـص 7] تخیر [ . كاخ  هب  ار  شنوخ  هداد  مه  تسدـب  تسد  مالـسا  نمؤم  دّـحوم و  ّتلم  هک  دوب  هدرب  دـح  زا  ار  يراکبارخ  اـج  نآ 

هانگ تلز و  ریـسا  موصعم و  ریغ  زین  ار  مرکا  لوسر  دـننارب و  لطاب  نخـس  دـنراچان  همئا  نینچ  اـب  هَّللا  مهیدـه  هماـع  يهقرف  زا  اـم  ناردارب 
سانـشهار و وریپ  دـناوتیمن  هارمگ  ياوـشیپ  هک  تسا  رتنـشور  نشور  زور  زا  تقیقح  نیا  دـنرویم . اـطخ  هب  هـک  دـینیبیم  یلب  دنرامـشب 

توبن ردص  رب  دوبن  هتسیاش  دوبن ، طلسم  دوخ  بضغ  توهـش و  رب  هَّللا  ذاعم  مرکا  لوسر  رگا  هک  تسا  ملـسم  نیا  دشاب . هتـشاد  دنمتداعس 
وا نامرف  دنناوتیمن  دنشابن  موصعم  شنانیـشناج  افلخ و  رگا  لاونم  نیدب  دزاس . هدامآ  بضغ  توهـش و  اب  هزرابم  يارب  ار  مدرم  دنیـشنب و 

هدوهیب ياعدم  رطاخ  هب  هک  دنشیوخ  بصعت  تاساسحا و  راتفرگ  نانچ  هماع  يهقرف  زا  ام  ناردارب  دننک . حیضوت  ریـسفت و  مدرم  يارب  ار 
: دنیالآیم موهوم  یهانگ  هب  زین  ار  توبن  نماد  هناخاتـسگ  دـننیبیم  راکهانگ  ار  شیوخ  يهمئا  نوچ  دـنیاشگیم و  هدوهیب  هب  بل  دوخ 

نایم هب  موصعم » نیتسخن   » باتک يهمدـقم  رد  تمـصع  يهلاسم  رد  ام  نخـس  هک  دوب  نیا  قح  اریبک . اولع  نوملاظلا  لوقی  امع  هَّللا  یلاعت 
رد هک  ییاج  نآ  زا  باتک  نیا  يهمدقم  رد  یلو  تخادرپن  شلح  هب  تسنادیم  هدش  لح  ار  هلاسم  نیا  هدـنراگن  هک  رظن  نیا  زا  یلو  دـیآ 

. میدیزرو تردابم  تمصع  حیـضوت  هب  مینادیم  شموصعم  لاح  نیع  رد  مینکیم و  فیرعت  ماما » ریغ   » ماقم کی  یناگدنز  زا  باتک  نیا 
هیلع و هَّللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  هک  میدقتعم  ام  دوب . موصعم  دوبن ، ماما  هک  نیا  اب  اهیلع  هَّللا  تاولـص  هرهاط  يهقیدص  ارهز و  يهمطاف 

نا تسا : یتا » له   » يهروس ارهز  يهمطاف  تمـصع  رب  ام  لیلد  تسا . هتفر  ایند  زا  كاـپ  ناـنچمه  هدـمآ و  اـیند  هب  هحفـص 8 ] كاپ [  هلآ 
دریگیم و قلعت  موصعم  هب  اهنت  راربا  ناونع  اریجفت . اهنورجفی  هَّللادابع  اهب  برـشی  انیع  اروفاک . اـهجازم  ناـک  ساـک  نم  نوبرـشی  راربـالا 

ناناملـسم يهبطاق  ملـسم  قدصم و  مرکا  لوسر  زا  مه  ثیدح  نیا  و  درامـشیم . راربا  زا  ار  همطاف  هسدقم  تیآ  نیا  رد  یهلا  سدقا  تاذ 
دناهدیسر و لامک  بیذهت و  دح  هب  نز  راهچ  اهنت  ناهج  نانز  نایم  رد  دومرف : مرکا  لوسر  هک  دنکیم  قیدصت  ماسا  تلم  روهمج  تسا .

نا يوهلا  نع  قطنی  ام  لوسر  مرکا  لوسر  هنرگ  تسا و  موصعم  همطاف  تساـیند . بذـهم  لـماک و  نز  راـهچ  نآ  زا  یکی  ارهز  يهمطاـف 
میناسریم نایاپ  هب  ار  باتک  يهمدقم  اج  نیا  رد  ینبضغا . دقف  اهبـضغا  نمف  ینم  هعـضب  همطاف  دومرفیمن : شاهرابرد  یحوی . یحوالاوه 

رب غیردیب  دـندش  هاگآ  باتک  نیا  رد  همطاف  یناگدـنز  زا  یتقو  تفلاخم  هاوخ  قفاوم و  هاوخ  ام  یمارگ  ناگدـنناوخ  هک  میراد  نانیمطا  و 
هحفص 9] لضاف [ . هام 1336  نابآ  بینا . هیلا  تلکوت و  هیلع  هَّللا  اب  الا  یقیفوت  ام  و  داد . دنهاوخ  یهاوگ  شتمصع 

نز کی  طقف 

نب بعک  نب  هرم  نب  باک  رسپ  یصق  دوب و  یصق  رـسپ  يزعلادبع  يزعلادبع و  رـسپ  دسا  دوب و  دسا  رـسپ  دلیوخ  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 

اهیلعهللامالس ارهز  همطاف  ترضح  زا 71یناگدنز  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


ییوناب بیترت  نیدب  دریگیم و  شزیمآ  طابترا و  مه  هب  مشاه  نادـناخ  اب  دـلیوخ  تبـسن  بلاغ  نب  يول  يهداوناخ  رد  و  بلاغ ... نب  يول 
تادیـس فیدر  رد  ار  يو  مالـسا  نید  درادب و  رادیاپ  تمایق  ات  ار  هَّللالوسر  لسن  دنامب و  نادیواج  ناهج  نایدا  خیرات  رد  دوب  ردـقم  هک 

ناینب فص  رد  شیمان  مان  هک  وناب  نیا  تفای . شرورپ  تلاسر  نادـناخ  رد  دـیکم و  ناج  يهریـش  توبن  يهشیر  زا  دـناشنب ، نیملاـع  ءاـسن 
نب یلع  راـنک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  هَّللادـبع  نب  دـمحم  رـس  تشپ  رد  هدـش و  هحفص 10 ] هتـشاگن [  مالـسا  نیبم  نید  ناراذگ 

هجیدـخ تبـسن  دوب . دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ  هدرک  تیبرت  دوخ  رهطم  رهاط و  نماد  رب  ار  نییبنلا  متاخ  يهیرذ  هداتـسیا و  زامن  هب  بلاطیبا 
نیا هک  دوب  هدئاز  تنب  همطاف  رتخد  دوخ  دریگیم  دـنویپ  مالـسا  مرکا  لوسر  دادـجا  اب  بلاغ » نب  يول   » رد ردـپ  فرط  زا  هک  نآ  رب  هواع 

. دوب شیرق  فارـشا  زا  دـسا  نب  دـلیوخ  تسا . هَّللالوسر  ياعا  دـج  فانم  دـبع  دوب و  فانم  دـبع  تنب  هلاه »  » رتخد « هجیدـخ ردام   » همطاف
مان دندوب و  هجیدخ  هلاه و  شنارتخد  تشاد . رـسپ  کی  رتخد و  ود  دلیوخ  دنکیم  تیاکح  خیرات  هک  اج  نآ  ات  تشاد و  نایاپیب  تورث 

هب هکم  زا  مالسا  نیرجاهم  اب  وناب  نیا  هک  مینادیم  طقف  میاهدناوخن . خیرات  رد  یندینش  تشذگرـس  هلاه  یناگدنز  زا  دوب . ماوع »  » شرـسپ
ار هلاه  نیا  هلآ  هیلع و  یلـص  هَّللالوسر  دشیم و  بایفرـش  مرکا  لوسر  رادید  هب  اهراب  درب و  رـس  هب  هنیدم  رد  اهلاس  درک و  ترجه  هنیدم 

رهوش هک  تسنادیم  هشیاـع  اریز  دـناجنریم . یتخـس  هب  ار  هشیاـع  هک  دوب  زیگناروش  دـح  نآ  اـت  یتسود  نیا  تشادیم و  تسود  رایـسب 
اجنآ ات  دوب . صخـشتم  فیرـش و  يدرم  مه  دـلیوخ  رـسپ  اهنت  ماوع » . » درادیم تسود  همه  نیا  هجیدـخ  رطاخ  هب  ار  هلاه  شماـقم  یلاـع 
رسمه بلطملادبع  رتخد  هیفص  تفای . راختفا  بلطملادبع  مشاهینب  خیش  شیرق و  دیس  يدامادب  هک  دوب  هردوآ  تسدب  صخـشت  فرش و 

رتخد هیفـص  ناتـسپ  زا  هک  دوب  ماوع  نیمه  رـسپ  دـش  هتخانـش  لمج  گـنج  نمـض  مود  موصعم  رد  هک  ماوع  ریبز  و  دوب . دـلیوخ  نب  ماوع 
تورث نازیم  هب  هک  هجیدخ  هحفص 11 ] نیمه [  دندیمانیم . شزاجح  يهکلم  يراگزور  هک  هجیدخ  نیمه  دوب . هدروخ  ریش  بلطملادبع 

دـسا نب  لفون  نب  هقرو  دزمان  دوب  لاس  ون  ياهزیـشود  هک  راـگزور  نآ  رد  هجیدـخ  دوب . هتخودـنا  تنکم  تورث و  شیرق  يهلیبق  تنکم  و 
. دوب لیصحت  هعلاطم و  لها  فوسلیف و  يدرم  الصا  هقرو  اریز  دیـسرن  جاودزا  هب  يدزمان  نیا  اما  دوب  دوخ  يومع  رـسپ  دزمان  ینعی  یـشرق 
زا يدرم  هک  نیا  ات  دماین . نایم  هب  یمان  زج  هقرو  هجیدخ و  يدزمان  زا  دسانـشیم . برع  يهفـساف  امکح و  فیدر  رد  ار  هقرو  نیا  خیرات 

ار سانب  نب  دنه  دروآ ... ایند  هب  هلاه  دنه و  مان  هب  رـسپ  ود  يو  زا  درک و  یـسورع  هجیدخ  اب  یمیمت  سانب  نب  دنه  مان  هب  میمت  ینب  يارما 
رهوشیب یتفگنه  تورث  اب  ار  هجیدـخ  تسب و  ورف  ایند  زا  هدـید  هک  دوب  ناوج  زونه  هلاه  وبا  دـندیمانیم . هلاه  وبا  هلاخ  شرـسپ  رطاخ  هب 

هجیدخ دمآ ... شیپ  هجیدخ  يراگتـساوخ  هب  دوب  یمیرک  رادربمان و  درم  مه  وا  هک  یموزخم  دباع  نب  قیتع  تشذگ و  يدنچ  تشاذـگ .
ردام  » دنه ما  يهنیک  رتخد  نیا  مان  هب  مدرم  هک  دییاز  دـنه  ما  يهنیک  رتخد  نیا  مان  هب  مدرم  هک  دـییاز  دـنه  مان  هب  يرتخد  قیتع  يهناخ  رد 

ایند زا  درپـس و  هجیدـخ  هب  ار  دـنه  مه  وا  دربـن . رـس  هب  رید  نادـنچ  هجیدـخ  راـنک  رد  مه  دـباع  نب  قیتـع  دـندوب . هداد  هجیدـخ  هب  دـنه »
. دنام اهنت  هکم  رد  يراشرـس  تنکم  لام و  اب  هجیدخ  تشذـگرد و  ایند  زا  درپس و  هجیدـخ  هب  ار  تنکم  لام و  اب  هجیدـخ  تشذـگرد و 

يهکلم دوبن . ماحدزارپ  هجیدـخ  يهناـخ  ردـق  هب  فارـشا  روصق  زا  يرـصق  چـیه  هنرگ  تشادـن و  رهوش  هک  دوب  ینز  ینعی  دوب  اـهنت  هتبلا 
ما ار  هجیدخ  دوب . هکم  میتی  ناکدوک  هویب و  نانز  هانپ  ، مشح مدخ و  یتراجت و  ناگدـنیامن  ناگتـسباو و  نادـنواشیوخ و  رب  هوالع  زاجح 

یگدنز زا  موصعم » نیتسخن   » باتک رد  ام  تشادیم . تسود  رتشیب  هحفص 12 ] رگید [  ناونع  ره  زا  ار  ناونع  نیا  وا  دندیمانیم و  ماتیالا 
فیرعت اهتشاددای  نیا  شیاجنگ  دودح  ات  دش  مه  ناشجاودزا  هب  یهتنم  هک  ماش  هب  مرکا  لوسر  یتراجت  رفس  نمـض  یمارگ  يوناب  نیا 

يهراـبرد ار  دوخ  راـتفگ  دوشیم . هدوشگ  اـهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  يهمطاـف  ماـن  هب  هک  موس  موـصعم  باـتک  تبـسانم  هب  نوـنکا  میدرک و 
لیفلا ماع  لاس  رد  مرکا  لوسر  نوچ  دـمآ و  ایند  هب  لیفلاماع  زا  لبق  مهدزناپ  لاس  رد  هجیدـخ  مینکیم . لیمکت  اـهیلع  هَّللا  ماـس  هجیدـخ 

اب هک  دوب  هلاس  جـنپ  تسیب و  هَّللالوسر  دوب . رتکچوک  لاس  هدزناپ  هجیدـخ  زا  تشاذـگ  اپ  ناهج  هب  یخیرات  ادـبم  نیا  لاس  نیتسخن  ینعی 
 - 1 دوب . رـسپ  ناشرفن  هس  دنزرف  تفه  نیا  زا  دییاز و  دنزرف  تفه  مرکا  لوسر  يهناخ  رد  هجیدخ  درک و  یـسورع  هلاس  لهچ  يهجیدخ 
رد مساـق  دـندیمانیم . مساـقلاوبا  ار  مرکا  ربماـیپ  تهج  نیمه  هب  دـش و  دـلوتم  دوب  هدـشن  ثوعبم  تلاـسر  هب  هَّللالوسر  زوـنه  هک  مساـق ،
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دش هدیمان  هَّللالوسر  ردپ  مان  هب  هَّللادبع  نیا  هَّللادبع ،  - 2 تشذگرد . ایند  زا  تیلهاج  رد  مه  زاب  هک  دوب  هلاس  ود  دـمآ و  ایند  هب  تیلهاج 
مرکا لوسر  رسپ  نیموس  نیا  رهاط ،  - 3 درک . تلحر  تثعب  زا  شیپ  يرتروهـشم  تیاور  هب  دمآ و  ایند  هب  تثعب  زا  شیپ  مه  هَّللادـبع  دوب .

راهچ اما  و  دندیمان . رهاط  ار  يو  دوب  هدـش  زبس  مالـسا  غاب  رد  هک  دوب  یلاهن  نیتسخن  رـسپ  نیا  نوچ  دـمآ و  دوجوب  هجیدـخ  زا  هک  تسا 
شاهلاخ رسپ  اب  دیسر  هحفص 13 ] دشر [  دح  هب  یتقو  هک  تسا  مرکا  لوسر  نارتخد  نیرتگرزب  بنیز ،  - 1 دندوب . رتخد  هک  رگید  دنزرف 

تشذگرد یکدوک  رد  یلع  دییاز . یلع  مان  هب  رسپ  کی  ماما و  مان  هب  رتخد  کی  صاعلاوبا  يهناخ  رد  درک و  یسورع  عیبر  نب  صاعلاوبا 
هک دوشیم  هتفگ  درک . جاودزا  نینموملاریما  اب  وا  تیـصو  هب  انب  يربک  يهقیدـص  تلحر  زا  سپ  اـت  دـنام  هدـنز  دوب  رتخد  هک  هماـما  یلو 
اب دیشک و  تخر  ناهج  زا  ترجه  متشه  لاس  رد  هجیدخ  رتخد  نیتسخن  بنیز  هرخالاب  تشادیم . تسود  رایسب  ار  هماما »  » نیا هَّللالوسر 

داماد بهلیبا  نب  هبتع  دوب . هدـش  بهلوبا  شیومع  سورع  دوب  هَّللالوسر  رتخد  نیمود  هک  هیقر  نیا  هیقر ،  - 2 تفر . كاخ  هب  ردپ  تسد 
شاهرابرد هَّللالوسر  هک  يدـح  اـت  درکیم . ینمـشد  مرکا  یبن  اـب  رایـسب  دوخ  ردـپ  ملظم  فرحنم و  رکف  زا  دـیلقت  هب  یلو  دوب  هَّللالوسر 

نب نامثع  دنام . رهوشیب  هیقر  دـیرد  زاجح  اهنابایب  رد  ار  شمکـش  هنـسرگ  ریـش  دیـسر و  شرادرک  يازـس  هب  هبتع  هک  یتقو  درک . نیرفن 
. تشذگرد یعیجف  عضو  اب  کلفط  هک  دییاز  هَّللادبع  مان  هب  رسپ  کی  نامثع  يهناخ  رد  هیقر  دش  بیصن  درک و  يراگتساوخ  يو  زا  نافع 

نیمه هجیتن  رد  هَّللادـبع  دـنک . ار  شمـشچ  دوخ  راقنم  اب  دـمآ و  هَّللادـبع  نیلاب  هب  یتسم  سورخ  دوب . هدـناباوخ  طایح  نحـص  رد  ار  هچب 
هک ماـگنه  نآ  رد  ترجه  مود  لاـس  رد  مه  شدوخ  هیقر  دوب . هیقر  دـنزرف  نیرخآ  نیتـسخن و  كدوک  نیا  تشذـگرد و  اـیند  زا  هثداـح 

تشگرب داهج  زا  مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه  تفگ : درودب  ار  یگدنز  درکیم  داهج  ردب  هاچ  رانک  رد  هکم  ناتسرپتب  اب  هَّللالوسر  شردپ 
سنج زا  اقلطم  هک  باطخ  هحفـص 14 ] نب [  رمع  صفحوبا  دـندرکیم  هیرگ  ربمغیپ  رتخد  متام  رب  هنیدـم  نانز  دوب  اپ  رب  هیقر  يازع  زونه 
شقاش نتفرگ  نشج  درک و  شیع  نانز  متام  رد  دیاب  تشاد  هدیقع  درمـشیم و  ینامـسآ  یتبهوم  ار  مدرم  نارتخد  گرم  دوب و  رازیب  نز 

کی هیرگ  دـننک  هیرگ ، دـیراذگب  : - » دومرف شیهن  راـک  نیا  زا  مرکا  لوـسر  اـما  دـیود  رادازع  رگهحوـن و  ناـنز  غارـس  هب  تشادرب و  ار 
ماگنه هب  هک  دـینک  طایتحا  یلو  دـینکم  يراددوخ  نتـسیرگ  زا  ددرگیم . ریزارـس  کشا  دوش  هدرـشف  بلق  یتقو  تسا . یعیبط  يهضراع 

 - 3 تسا ». نتفگ  اوران  ندیرد و  نابیرگ  ندیـشک و  هجـض  تسا  عونمم  نم  تعیرـش  رد  هچنآ  دیاینرد . ناتناهد  زا  ییاوران  نخـس  هیرگ 
. دوـب بهلوـبا  سورع  مه  هنمآ  دوـب . هدـش  هدـیمان  بهو  تنب  يهنمآ  مرکا  لوـسر  رداـم  ماـن  هب  هنمآ  دـنتفگیم : موـثلک  ما  هنمآ  هب  هنمآ ،

هَّللالوسر رتخد  اب  تسناوتیمن  ببـس  نیمه  هب  دیزرویم و  طارفا  رفک  یتسرپتب و  رد  شردپ  دننام  مه  هبیتع  تشاد . مان  هبیتع  شرهوش 
رد اریز  دـمآرد  نافع  نب  نامثع  دـقع  هب  مه  هنمآ  داد . شقاط  فافز  زا  شیپ  دزاسب ... دوب  یتسرپتب  رفک و  نمـشد  دـیحوت و  يدانم  هک 

تخر ناهج  زا  ترجه  مهن  لاس  رد  هنمآ  درک و  یـسورع  هنمآ  اب  ترجه  موس  لاس  رد  نافع  نب  نامثع  دوب . هتفر  ایند  زا  هیقر  ماگنه  نیا 
درپس و روگ  كاخ  هب  ار  شرتخد  رهطم  يهزانج  دوخ  تسد  اب  تفر و  ربق  رس  هب  اصخش  درک و  هیرگ  هنمآ  گرم  رد  مرکا  لوسر  دیشک .

دیاهدش هدیرفآ  كاخ  زا  .« » يرخا هرات  مکجرخن  اهنم  مکدیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اهنم  : » دومرف توالت  میرک  مالک  زا  ار  هسدقم  تیآ  نیا 
كاـخ رب  ار  هنمآ »  » موثلک ما  موصعم  يهرهچ  هک  یماـگنه  دـیزیخیم ». هحفـص 15 ] رب [  كاخ  زا  رگید  راب  دـیدرگیمرب و  كاـخ  هب  و 

نیرتکچوک رتخد  نیا  اهیلع . هَّللا  تاولـص  ارهز  يهمطاف   - 4 هَّللالوسر .» هلم  یلع  هَّللا و  لیبس  یف  هَّللا و  مسب  : » دومرف نینچ  تشاذـگیم 
ءاسن يهدیس  زا  موصعم  نیتسخن  باتک  رد  تفر . دهاوخ  نخس  شیناگدنز  زا  باتک  نیا  رد  هک  تسا  اهیلع  هَّللا  تاولص  هجیدخ  نارتخد 

نیا لیمکت  يارب  میزادرپب  هتشذگ  راتفگ  رارکت  هب  هک  نآیب  نونکا  میدرک و  تبحص  تشاد  شیاجنگ  هک  اج  نآ  ات  مالس  اهیلع  هجیدخ 
نیرتصخـشتم نیرتدنمتورث و  هجیدخ  زاجح ، يهکلم  هجیدخ  ماتیالا ، ما  هجیدخ  میروآیم . دایب  ار  شیناگدـنز  ياهزور  نیرخآ  همدـقم 

احطب نیناوخ  هک  ياهجیدخ  دوب ، هکم  فارـشا  لاجر و  يهلبق  شاهناخ  هک  ياهجیدـخ  بولطم ، بوبحم و  يهجیدـخ  شیرق ، ناناگرزاب 
دنـسپدوخ تسرپدوخ و  نانز  تسویپ . تسود  هب  دیرب و  همه  زا  هرابکی  دـش  نینموملاما  یتقو  دـندرکیم  راختفا  شییاتـشآ  یتسود و  هب 

جرخ مالسا  طسب  هار  رد  غیردیب  مه  هجیدخ  تورث  نوچ  دنتفرگ و  هرانک  يو  زا  دندید  رانک  رب  دوخ  نییآ  زا  ار  هکم  نوتاخ  یتقو  هکم 
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شاهناخ ناتسآ  زا  ار  هاوخ  لمجت  تسرپایند و  مدرم  مه  یلام  يهینب  فعض  تفرگیم و  شهاک  مه  شاهناکولم  تکوش  هبدبد و  دشیم 
. دوب هدنام  اهنت  کت و  كاپ  شنامیاز  نیرخآ  نایرج  رد  هک  دیسر  ییاج  هب  بوبحم  روهـشم و  يوناب  نیا  راک  هتفر  هتفر  تخاسیم . رود 
هک فیرش  صخشتم و  نز  نیا  دوب ، قرغ  رهاوج  الط و  يایرد  رد  يرمع  هک  فیرـش  صخـشتم و  نز  نیا  وناب ، نیا  يرآ ، هحفص 16 ] ] 
زا رگید  دوب . هدنام  اهنت  ملق  کی  دوخ  نامیاز  نیرخآ  رد  دوب . هدوشگ  همه  يورب  شینامهم  رالات  هدـش و  هدیـشک  اج  همه  شتمعن  ناوخ 
زا رود  تشادنرب . رد  ار  سک  چیه  دندزیم  رپرپ  شدوجو  عمش  نوماریپ  رد  تفـص  هناورپ  هک  راکتمدخ  راتـسرپ و  هلیبق و  موق و  همه  نآ 

لوسر نارـسمه  نیرترب  نیتسخن و  بیترت  نیدب  و  تفگیم . دوخ  يادخ  اب  دیوگب  نارگید  اب  تساوخیم  هچنآ  یلو  دیـشکیم  درد  همه 
شیپ لاس  تشه  مود  يدامج  هام  متـسیب  هعمج  زور  هب  دیمان . همطاف »  » ار يو  دروآ و  ایند  هب  ار  هَّللالوسر  نارتخد  نیرترب  نیرتهب و  مرکا 

. درادب رادیاپ  ناهج  رد  ار  مرکا  لوسر  فیرش  لسن  رتخد  نیا  هک  دوب  ردقم  درک و  عولط  ارهز  يهمطاف  دیـشروخ  يهعیلط  لد  ترجه  زا 
رد اهیلع  هَّللا  مالـس  هجیدـخ  داد . تسد  زا  ار  ردام  نینزان  نیا  هدـشن  مامت  شلاس  تفه  زونه  هک  دوب  شزیزع  ردام  دـنزرف  نیرخآ  همطاف 

ياهمغ دوب . جنر  تمحز و  رد  تخس  هَّللالوسر  اهزور  نآ  رد  دیشکن . لوط  زور  راهچ  زا  شیب  شیرامیب  یلو  دش  رامیب  تثعب  مهد  لاس 
ریقف و ره  هک  مالـسا  تلم  فعـض  فرط ، کی  زا  شیرق  ناتـسرپتب  زیمآنایغط  راشف  دـندوب . هتفرگ  نایم  هب  ار  شبلق  فرط  راهچ  زا  ایند 

راـضتحا رتسب  رگید  فرط  زا  هجیدـخ ، راـضتحا  رتـسب  فرط  کـی  زا  رگید . فرط  زا  دـندوب  باذـع  قاـنتخا و  راـتفرگ  مه  بیرغ و  مه 
زا دنتـشاد  هرابکی  ود  ره  دـندرکیم  تیامح  ار  هَّللالوسر  تمـس  ود  زا  هک  يوق  يوزاب  ود  نیا  اناوت ، لاب  ود  نیا  هحفص 17 ] بلاطوبا [ .

رمع زا  مه  رگید  زور  هس  زونه  دندینراذگیم . ار  یگدنز  نیسپاو  قیاقد  ود  ره  دندوب و  رامیب  ود  ره  هجیدخ  بلاطوبا و  دنداتفایم . راک 
جاودزا مجنپ  تسیب و  لاس  لاسما  ینادیم  هَّللالوسر ! ای  تفگ : تساوخ و  دوخ  نیلاب  هب  ار  مرکا  لوسر  هجیدـخ  هک  دوب  یقاـب  بلاـطوبا 

رهوش رابود  ینز  متفگ . وت  هب  یندـشن  شومارف  زور  نآ  رد  هک  روط  نامه  هَّللالوسر ! اـی  متـشادیم  تسود  ار  وت  منادیم - .» . - » تساـم
ناوارف تورث  دراد و  ییابیز  هچ  رگا  نز  نیا  دـبایرد . ار  وت  يرـسمه  فرـش  دـهاوخیم  شبلق  مامت  اب  رتگرزب  وت  زا  لاس  هدزناـپ  هدرک و 
يادـگ ار  دوخ  زیچ  همه  نتـشاداب  نز  نیا  درامـشیم . چـیه  ار  دوخ  وـت  ربارب  رد  دراد  ناوـنع  ترهـش و  دراد ، یگداوناـخ  تمرح  دراد ،

وت هَّللالوسر ! ای  دـشاب . وت  نیلاب  مه  رـسمه و  دـهدیم  قح  دوخ  هب  زایتما  نآ  يهیاس  رد  هک  دراد  زاـیتما  کـی  یلو  دـنادیم  وت  يهناتـسآ 
رد هک  بلق  هچ  ره  اب  شدوجو ، مامت  اـب  شفطاوع ، ماـمت  اـب  ار  وت  نز  نآ  هک  تسا  نیا  زاـیتما  نآ  متفگ  نم  و  تسیچ ؟ زاـیتما  نآ  یتفگ 
نآ ار  یسک  دوخ  اهنت  هن  نونکات  هک  درادیم  تسود  يروط  ار  وت  نز  نآ  متفگ  درادیم . تسود  دراد ، بلق  رد  هک  نوخ  هچ  ره  هنیس و 

.« مراد دایب  « - ؟ هَّللالوسر ای  يراد  دای  تسا . هتـساوخن  صـالخا  افـص و  نادـب  ار  يرگید  ناـسنا  ناـسنا  چـیه  هکلب  هتـشادن  تسود  هنوگ 
میهاوخ بورغ  ناهج  هحفـص 18 ] نیا [  زا  مه  اب  هکم  باتفآ  نم و  دـسریم و  نایاپ  هب  نم  رمع  زورما  تفگ - : دیـشک و  یهآ  هجیدـخ 

هایـس نامـشچ  هن ؟ ای  يراد  تیاضر  نم  يهلاس  جنپ  تسیب و  تمدخ  زا  نم ، صالخا  زا  نم ، يافو  زا  هَّللالوسر  ای  منادب  مهاوخیم  درک .
يادخ هک  مراودیما  و  هجیدخ ! مدونشخ  دنسرخ و  وت  زا  نم  : - » دومرف دش و  کشا  قرغ  تسشنیمن  کشا  هب  ادخ  دای  رد  هک  هَّللالوسر 

رب دمحم  نیب  ادخ  ناگدید  زا  کشا  هرطق  ود  هَّللالوسر ! ای  مراپـسیم  وت  هب  ادخ و  هب  ار  همطاف  دشاب - ». دونـشخ  دنـسرخ و  وت  زا  مه  نم 
هدرمـش هجیدـخ  سفن  ماگنه  نیا  رد  دـشاب . نیریـش  نم  ماک  هب  گرم  یخلت  ات  نامب  نم  نیلاب  رب  هَّللالوسر ! ای  دـیکچ - . هجیدـخ  نیلاـب 

هَّللا نا  تفگ : هتسهآ  سفن  نیرخآ  رد  دوب . هتفخورف  یهاگ  هدوشگ و  هَّللالوسر  يور  هب  یهاگ  شنامشچ  دمآیمرب  شاهنیـس  زا  هدرمش 
داد و باوج  دوب  هدروآ  اهنامسآ  زا  ار  ادخ  مالس  هک  گرم  يهتشرف  هب  نایب  نیا  اب  هجیدخ  مالـسلا . دوعی  هیلا  مالـسلا و  هنم  مالـسلا و  وه 
رد ار  هجیدـخ  سدـقم  يهزاـنج  دـندرک . اـههیرگ  دـنتخیر ، اهکـشا  دوخ  رداـم  گرم  رب  ناناملـسم  دـمآرب . مه  هب  هشیمه  يارب  شناـهد 

داتسیا و هجیدخ  ربق  رد  دوخ  هَّللالوسر  دندرپس . كاخ  هب  تسا  ناهج  ناناملسم  رازم  نونکا  ره  هک  هکم  رهـش  رد  اج  نیمه  رد  نوحج » »
مد رد  ار  ردپ  يهعیدو  هک  تساوخیم  مه  بلاطوبا  اریز  تفر  بلطوبا  نیلاب  هب  تسار  کی  اج  نآ  زا  یلو  درپس  روگب  ار  شاهزانج  دوخ 

. دوب هدرپس  بلاـطوبا  هحفـص 19 ] شرــسپ [  هـب  ار  دـمحم  شیمارگ  يهداوـن  گرم  مد  رد  بلطملادـبع  رخآ  دـنیبب . دوـخ  نیلاـب  رب  رخآ 
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راضتحا اـب  هک  ومع  رتسب  راـنک  رد  یهاـگ  دوب و  ربخیب  رداـم  گرم  زا  هک  همطاـف  شیپ  یهاـگ  مه  ار  زور  هس  بش و  هس  نیا  هَّللالوسر 
يهناخ هب  گنتلد  رادهصغ و  سکیب و  اهنت و  تفای  تغارف  مه  بلاطوبا  نفد  زا  هک  زور  هس  زا  سپ  دـینراذگ و  تشاد  نابیرگ  هب  تسد 

وت ردام  وت ؟ ردام  « - ؟ وک مردام  اباب  تفگیم - : دز و  وناز  ردـپ  روضح  هب  ارهز  يهمطاف  راب  نیتسخن  يارب  تشگرب . دوخ  يهجیدـخیب 
هب تداعس  اب  تسین  هآ  کشا و  تسین ، درد  تسین ، مغ  هک  یطیحم  رد  ، برقم ناگتـشورف  رانک  رد  یهلا ، شرع  يهیاس  رد  اهنامـسآ ، رد 

همطاـف زیگنامغ  توکـس  درـشفیم  ار  مرکا  لوسر  میظع  عیـسو و  بلق  هک  ترارم  هودـنا و  همه  نآ  زا  هتـشذگ  نم »! زیزع  يا  دربیمرس 
لوسر تشاد ؟ هاگن  مارآ  شردام  قارف  رد  ار  موصعم  رتخد  نیا  دوشیم  نابز  هچ  اـب  اـیآ  دوب . هدـش  لـحنیال  ياهدـقع  ءاـیبنا  متاـخ  يارب 

ناج هب  لاس  نآ  رد  تمحز  رجز و  هچنآ  دوب . وا  هودـنا  لاـس  لاـس  نآ  هک  تسا  نیا  قح  دـیمان و  نزحلاماـع »  » ار تثعب  مهد  لاـس  مرکا 
بلاطوبا ماقم  دیشک . اهتمحز  مالـسا  جیورت  هار  رد  بلاطوبا  هتبلا  دیـسرن . شیناگدنز  لاس  هس  تصـش و  لوط  رد  دیـسر  دمحم  نینزان 
دهاوخیم ناشلد  هچنآ  دنتسناوتیمن  بلاطوبا  مارتحاب  شیرق  ياهفس  دوب . ینئمطم  هانپ  مالسا  لاس  ون  تلم  يارب  دوب  مشاهینب  خیـش  هک 

 ] مالسا و زا  فرطیب  تیخش  کی  تیعقوم  رد  تشادیم و  ناهنپ  ار  دوخ  مالسا  هک  بلاطوبا  تسایس  دنهدب و  ماجنا  ناناملسم  يهرابرد 
. دوبن دیعب  بلاطوبا  زا  تبحم  يراکادف و  همه  نیا  اما  دوب  ياهدیدنسپ  دنمدوس و  رایـسب  تسایـس  درکیم  تیامح  ناناملـسم  هحفص 20 ]

فینح نید  ربارب  رد  دیاب  دیشکیم ، تمحز  دیاب  بلاطوبا  تشاد . هدهع  هب  ار  شتیامح  ظفح و  تیلوئسم  دوب . هَّللالوسر  يومع  درم  نیا 
دوب هشیرق  نز  کی  میتفگ  شفیرعت  رد  هک  روط  نآ  هجیدخ  هجیدـخ . یلو  درکیم  عافد  تسایـس  يهبرح  اب  درکیم و  رپس  هنیـس  مالـسا 

نز دوب و  ربمغیپ  رـسمه  هجیدخ  یلو  دوب  درم  دوب و  وا  نابهگن  دوب و  ربمغیپ  يومع  بلاطوبا  دوب . هدرک  جاودزا  تسد  یهت  یناوج  اب  هک 
میروآیم دای  هب  ار  هجیدخ  ياهیراکادف  یتقو  هتشاذگ  راگدایب  مالسا  خیرات  رد  بلاطوبا  ياهيراکادف  هک  یناونع  تیمها و  همه  اب  دوب .

هچ ره  ینعی  هدرک » جرخ  هرقن  اط و  يهکس  نویلیم  لهچ  مالـسا  جیورت  هار  رد  هجیدخ  : » دنـسیونیم يرهز » . » میربیم دای  زا  ار  زیچ  همه 
دهع رد  هک  هجیدخ  داد . شـسدقم  يهدیقع  رد  ار  همه  دوب  هتفرگ  قلعت  يو  هب  انوناق  شاهتـشذگ  نارهوش  دلیوخ و  شردپ  زا  هک  تورث 

. تشذگ مالسا  رد  تسا  صخشت  لمجت و  یشوپ و  کیش  هچ  ره  زا  دوب  برع  نانز  نیرتصخشتم  نیرتلمجتم و  نیرتشوپ و  کیش  دوخ 
هاوخلد و نانیـشنمه  زا  هراب  کی  مالـسا  رطاخ  هب  دمحم و  رطاخ  هب  دوب  هکم  فیرـش  لدبحاص و  ابیز و  نانز  هاگـشاب  هک  هجیدخ  يهناخ 

میلگ يو  رب  یماگدنز  لاس  جنپ  تصـش و  زا  سپ  تفگیم ، درودب  ار  یگدنز  هک  زور  نآ  رد  هجیدـخ  هرخالاب  و  دـنام . یهت  شیوجلد 
دای هجیدـخ  زا  تقو  ره  تاـیح  يهظحل  نیرخآ  اـت  مرکا  لوسر  تهج  نیمه  هب  هحفـص 21 ] درپس [ . ناج  دوب  شرف  شمـسا  هک  ياهراپ 

هـشیاع دوـب ». هدیـسر  نم  هـب  هجیدـخ  قـشع  اـهبح . تـقزر  : » دوـمرفیم رارکت  ار  هـلمج  نـیا  و  دـشیم . کـشا  قرغ  شنامـشچ  درکیم 
رد يهدنبوک  هک  دوب  ادیپ  دش . هدـیبوک  قاتا  رد  هب  هبرـض  دـنچ  میدوب . هتـسشن  نامقاتا  رد  مرکا  لوسر  اب  زور  کی  دـیوگیم  نینموملاما 

هلاه نیا  دـشاب .» هلاه  رد  يهدـنبوک  یهلا  : - » دومرف راب  دـنچ  ربمغیپ  منک  زاب  ار  رد  هک  مورب  رد  تمـس  هب  مزیخرب و  ات  دـهاوخیم . هزاجا 
نز کی  شیپ  مدوب . هدیـسرن  یگلاس  تسیب  هب  زونه  تقو  نآ  رد  نم  رخآ  دـش . خـلت  متاـقوا  دروخرب . یلیخ  نم  هب  دوب ، هجیدـخ  رهاوخ 

یباذع نتشاد  هاگن  ترارح  همه  نیا  اب  ار  شتارطاخ  نتفگ و  نخـس  قایتشا  روش و  نیا  هب  شریپ  يووه  زا  نم  ییابیز  یناوج و  هب  ناوج 
هلاه هک  یتقو  تفر . تفرگ و  ار  دوخ  ياهـشرافس  دز و  ار  شیاهفرح  هلاـه  اـت  متـشاذگ  رگج  رب  نادـند  نیا  دوجو  اـب  دوب . اـسرف  تقاـط 

اب ار  شدیفـس  ياهفلز  هک  نادندیب  نزریپ  کی  زا  يروآدای  همه  نیا  هاو ! متفگ - : ياهدننز  نحل  اب  نم  تفگ  درک  كرت  ار  ام  يهناخ 
نیا نم  هک  دـیزرل  نانچ  مشخ  تدـش  زا  مرکا  لوسر  تسا ! بیجع  یتسار  تسا . هدـش  كاخ  هک  تساهلاس  نونکا  درکیم و  خرـس  انح 

هک زور  نآ  رد  نزریپ ؟ یتفگ ؟ هچ  : - » دومرف دـش و  ناشیرپ  شیناشیپ  رب  ربمغیپ  ياـهوم  مدـید . اراکـشآ  شگنـشق  ياـهوم  رد  ار  زارتها 
تورث مدوب  تسد  یهت  هحفص 22 ] هک [  زور  نآ  رد  دوب . وا  ناملـسم  دندوب  رفاک  همه  هک  زور  نآ  رد  دوب  وا  مهانپ  دندوب  هدنار  ارم  همه 

سپ هَّللالوسر ! ای  متفگ  نزریپ »؟ مه  زاب  تسوا . زا  نم  لـسن  مدیـسر  راـگزور  نیا  هب  هک  نونکا  و  دوب . نم  قلطم  راـیتخا  رد  شیاـهتنایب 
رفن کی  طقف  هجیدخ  هجیدخ ؟ ياج  « - ؟ دنریگب ار  هجیدخ  ياج  دنناوتیمن  مادک  چیه  دناهتـسشن . وت  رانک  رد  نونکا  هک  ابیز  نانز  نیا 
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ار وا  ياج  ات  تشذگن  دوخ  يارب  يریظن  هجیدخ  تفرگ . دهاوخن  سک  چیه  ار  وا  ياج  دبا  ات  تفرگن و  سک  چیه  ار  هجیدخ  ياج  دوب .
دییاز رتخد  کی  طقف  اوح  مدوب  هدرک  رکف  نم  هک  درکیم  تبحـص  هجیدخ  زا  ینحل  اب  قدصم  قداص و  ربمغیپ  دیوگیم  هشیاع  دریگب ».

هک مدرک  هبوت  زور  نآ  زا  دیوگیم  هشیاع  دوب . هجیدخ  مه  نآ  هک  درک  یگدنز  نز  رفن  کی  طقف  ایند  نیا  رد  تسا و  هجیدخ  مه  نآ  و 
هیسآ  - 1 دنـشاب : نز  راهچ  نیملاع  ءاسن  تادیـس  هک  دننکیم  تیاور  عامج  اب  هماع  ياملع  منکن . دای  هجیدـخ  زا  لیلجت  مارتحا و  هب  زج 

هحفص 23] هلآ [ . هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  رتخد  همطاف   - 4 دلیوخ . رتخد  هجیدخ   - 3 نارمع . رتخد  میرم  نوعرف 2 -  رسمه 

رتخد کی  طقف 

تروص تثعب  زا  لبق  لاس  جـنپ  ینعی  لیفلا  ماع  مجنپ  یـس و  لاس  رد  هماع  ياملع  تیاور  رب  نیملاع  ءاـسن  يهدیـس  ارهز  يهمطاـف  دـالیم 
هدزناپ يرتخد  شردام  نایرج  رد  هَّللالوسر  رتخد  تیاور  نیا  يانبم  رب  دندرکیم و  انب  ار  مارحلادجـسم  شیرق  ماگنه  نیمه  رد  تفرگ و 

رد تشاد : لاـس  هدزناـش  درکیم  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  شاهدـنیآ  رـسمه  اـب  هک  زور  نآ  دوـب و  هلاـس 
زا ار  ناناملـسم  يافعـض  هک  تفای  روتـسد  بلاطیبا  نب  یلع  هنیدـم  تمـس  هب  مرکالوسر  تمیزع  زا  سپ  هام  کی  ترجه  لاس  نیتسخن 

هحفص دندوب [ . رفـسمه  یـضترم  یلع  اب  دنتـشاد  مان  همطاف  هس  ره  هک  نز  هس  اریز  دنمانیم  مطاوف » ترجه   » نیا دناسرب و  هنیدم  هب  هکم 
 - 3 دوب . (ع ) یلع يومع  رتخد  هک  بلطملادـبع  نب  ریبز  تنب  همطاف  - 2 دوب . (ع ) یلع ردام  هک  بلاطوبا  رـسمه  دسا  تنب  همطاف   - 1 [ 24
لاس نیمود  هک  رگید  لاس  رد  درک و  ترجاهم  هنیدم  هب  یگلاس  هدزناش  رد  همطاف  دوب . هلاس  هدزناش  ياهزیشود  هک  هَّللالوسر  تنب  همطاف 

مالسا روهظ  زا  شیپ  ینعی  تیلهاج  راگزور  رد  هَّللادبع  رهاط و  مساق و  مرکالوسر  نارسپ  دمآرد . یلع  نینموملاریما  دقع  هب  دوب  ترجه 
يرگید دـنزرف  رتخد  دـنچ  زج  دـش  هتخیگنارب  تیرـشب  تیادـه  هب  هک  ماـگنه  نآ  رد  رهطا  ربمغیپ  دـندوب و  هتفگ  درودـب  ار  اـیند  تثعب  و 

ار يدـنوادخ  تبهوم  نیا  یتح  دـندروآیمن . دـنزرف  باسح  هب  ار  رتخد  دوخ  يهنالهاج  طـحنم  سوحنم و  تداـع  هب  بارعا  تشادـن و 
زا دـیجم  نآرق  درادـن . رارکت  هب  یتجاح  هک  تسا  نادهمه  روهـشم و  ردـق  نآ  بارعا  یـشک  رتخد  تیاـکح  دندرمـشیم . گـنن  يهیاـم 
نم يراوتی  میظک . مه  ادوس و  ههجو  لظ  یثنا  الاب  مهدـحا  رـشب  اذا  و  دـنکیم : داـی  نینچ  موق  نیا  يهنـالهاج  تاداـع  برع و  تیلهاـج 

گنر دنونـشب . ار  رتخد  دـالیم  يهدژم  یتـقو  نومکحی . اـم  ءاـسالا  بارتـلا ؟ یف  هسدـی  ما  نوه ؟ یلع  هکـسمیا  هبرـشب . اـم  ءوس  نم  موقلا 
تلذـم تفخ و  اـب  اـی  درپـس  دـنهاوخ  روگب  هدـنز  ار  موصعم  دولوم  نیا  اـیآ  دـنیآرد . بضغ  هب  دوش و  هایـس  مشخ  تدـش  زا  ناـشهرهچ 

ومل اذ  و  ار : همیرک  تیآ  نیا  نآرق  نارـسفم  زا  یعمج  دـننکیم . تواضق  دـب  رایـسب  نارتخد  يهرابرد  موق  نیا  تشاد  دـنهاوخ  شهاـگن 
هدش روگب  هدـنز  نارتخد  زا  زیخاتـسر  زور  هب  هحفـص 25 ] دنرامـشیم [ . اهبرع  یـشک  رتخد  زا  یتیاکح  تلتق ، بند  ياب  تلئـس . هدوت 

رد دناهدش . هتـشک  مرج  هچ  هب  نارتخد  هک  دوشیم  هدیـسرپ  داتفا . دهاوخ  هذخاوم  تساوخزاب و  هب  تیانج  نیا  دـش و  دـهاوخ  وجوسرپ 
دمآیمن دـنزرف  باسح  هب  مک  تسد  ای  تشادیم و  هدولآ  ار  اههداوناخ  نابیرگ  گنن  يهکل  نوچمه  رتخد  دوجو  هک  طیحم  نینچ  کـی 

لـسنلا عوطقم  ینعی  دـندیمانیم . رتبا »  » ار وا  تهج  نیمه  هب  تشادـن و  رانک  رد  رتخد  دـنچ  زا  شیب  هکم  ناتـسرپتب  ناـیم  رد  هَّللالوسر 
یط شیوق  ماوقا  ناـیم  رد  صاـع  نب  ورمع  ردـپ  لـیاو  نب  صاـع  تشک . دـهاوخ  ار  دوخ  يهداوناـخ  ماـن  دوخ  گرم  اـب  هک  يدرم  ینعی 

درادن و رسپ  نوچ  درم و  دهاوخ  دمحم  تفرگ ، دهاوخ  ار  دمحم  نابیرگ  گرم  لاگنچ  ادرف  زورما و  دیـشابن ، نارگن  تفگ - : ياهباطخ 
تـسا هدروآ  دوجوب  ناهج  رد  هک  كانرطخ  لوحت  نیا  وا و  نآرق  وا و  ماـن  وا و  نید  تسا  هاـتوک  عوطقم و  شاهلاـبند  ینعی  تسا . رتبا » »

یلو دوب  لیاو  نب  صاع  دـیمان  رتبا »  » ار هَّللالوسر  هک  یـسک  نیتسخن  دـشابن  روط  نیا  رگا  سک و  اهنت  دـش . دـهاوخ  دوبان  اـج  کـی  همه 
کئناش نا  رحنا  کبرل و  لـصف  رثوکلا  كاـنیطعا  اـنا  میرحلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  دومرف : یحو  نینچ  دوخ  لوسر  هب  یهلا  لـالجلاوذ  تاذ 

. ] تسا رتبا  تسا  نمشد  وت  اب  هک  سک  نآ  شکب . رتش  رازگب و  زامن  شیوخ  راگدرورپ  هاگرد  هب  میاهدیـشخب  رثوک »  » وت هب  ام  رتبالا . وه 
رد يرهن   » رایسب و بهاوم  ایاطع و  ناوارف و  ریخ  ناوارف و  لام  هب  دراوملا » برقا   » یبرع ياهگنهرف  نیرتعماج  رد  رثوک  تغل  هحفص 26 ]
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زا هک  يواضیب  یـضاق  یتح  دننکیم  ریـسفت  بیترت  نیمه  هب  دیجم  نآرق  رد  ار  تغل  نیا  مه  مالـسا  نیرـسفم  تسا . هدش  همجرت  تشهب »
نایم هب  ار  دوبن  تیبلها  مان  هک  دربیم  راک  هب  ناوارف  یعـس  لـیزنتلاراونا »  » دوخ فورعم  ریـسفت  رد  تسا و  هماـع  بصعتم  رایـسب  ياـملع 

هک سک  نآ  ات  رایـسب  نادنزرف  ینعی  میاهدیـشخب  رثوک »  » وت هب  ام  هَّللالوسر  ای  دننکیم  دای  نادنزرف »  » زا راچان  هب  رثوک  ریـسفت  رد  درواین 
يزار حوتفلاوبا  لجا  خیـش  دزاس . شوماخ  ار  وت  نانمـشد  وت  مارم  ياقب  وت ، نید  ياقب  وت ، لسن  ياـقب  اـت  دـمانن  رتبا  ار  وت  تسوت  نمـشد 

رتبا ار  وت  هچنآ  زا  نکم  یگنتلد  ینعی  دـیوگیم ...« : دروآیم و  البرک  يهعجاف  زا  يدای  همیرک  تیآ  نیمه  ریـسفت  رد  هیلع . هَّللا  ناوضر 
دنـشاب وت  نادنزرف  زا  یتعامج  ياجنآ  هک  الا  دنامن  هعقب  چـیه  نیمز  رب  هک  نادـنزرف  بقع و  رد  میهد  یترثک  ار  وت  ام  دـنناوخ . دـنیوگ و 

یلاعت يادخ  دوب  هدنامن  نیدباعلانیز  یلع  زج  یلع ، نب  نیسح  نادنزرف  زا  دنتشکب . ار  تیبلها  هک  تعامج  نآ  البرک  فط  رد  هک  ینیب 
لابند دنرتبا و  وت  نانمـشد  هک  شکب  رتش  دیع  زور  رازگب و  زامن  نک و  يادـخ  رکـش  وت  نونکا  درک . رپ  ار  ملاع  وا  نادـنزرف  وا و  لسن  زا 

رد رثوک  يهملک  بیترت  نیا  اب  وت .» راگدرورپ  تردـق  هب  ار  ناشیا  باقعا  ار و  ناشیا  دـنامن  يرثا  ناهج  رد  هکناـنچ  دوب  دـنهاوخ  هدـیرب 
ياـطعا هب  ار  دوخ  یمارگ  ربماـیپ  لاـعتم  راـگدرورپ  هک  نیا  دوشیم و  ریـسفت  هبقع  لـسن و  هب  يراکـشآ  ناـیب  اـب  رثوک »  » يهمیرک هروس 

لسن و نوناک  رثوک  هک  درادیم  مـالعا  هدـیمان  رتبا »  » هدـیرب و هحفـص 27 ] هلابند [  لـسنلا و  عوطقم  ار  شنانمـشد  هداد و  راـختفا  رثوک » »
نیا هب  میناوتیم  هدـنامن  ناهج  رد  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  زا  زج  ربمغیپ  لـسن  هک  ییاـج  نآ  زا  و  تسا . هَّللالوسر  يهیرذ  يهیاـم 

يهیامنارگ دوجو  زا  هدش و  اطعا  هَّللالوسر  هب  هک  تسا  همطاف  رثوک ، تسا . ارهز  يهمطاف  يارب  يراختفارپ  ناونع  رثوک  هک  میـسرب  هجیتن 
باوج تشم  اب  ار  هَّللا  یبن  نانمـشد  ناهد  دوخ  زیزع  دوجو  اب  هک  تسا  ارهز  يهمطاف  رثوک  تسا . هدـش  زیربل  هَّللالوسر  لسن  زا  ناهج  وا 

ار رثوک  ینعی  همطاف  دوخ  لوسر  هب  لاعتم  يادخ  تسا . هدروآرب  هشیر  زا  ار  نایوگ  شنزرس  ناگدننک و  تتامـش  نابز  هتـسکش و  مهرد 
يهروس يهیامنارگ  يهیطع  نامه  ینعی  رثوک  ارهز  يهمطاف  هدوشگ و  ناهج  هب  تاکرب  تاریخ و  لیـس  رتخد  نیا  شوغآ  زا  و  هدیـشخب ،
باجعا تریح و  يهیام  هک  يزاتمم  ناونع  وا  يارب  دوخ  نادـنزرف  نایم  رد  تهج  نیمه  هب  مرکالوسر  تسا و  كانیطعا » اـنا   » يهکراـبم
يهیرام زا  رتخد و  رـسپ و  تفه  اهیلع  هَّللا  مالـس  هجیدـخ  نینموملاما  زا  مرکالوسر  دوب . لتاق  دوب  هدـش  برع  تلم  تارهطم و  تاـجوز 
ناتخرد يال  زا  لییاربج  اب  هک  بش  نآ  رد  : » دومرفیم یلو  دوب  هدید  دوخ  نماد  رب  دنوشیم  دـنزرف  تشه  مهیور  هب  هک  ار  میهاربا  هیطبق 

نآ هجیدخ  نم و  مناروخب . هجیدخ  هب  ار  بیس  نآ  زا  یمین  داد  روتسد  درک و  هیده  نم  هب  یبیس  برقم  يهتشرف  نیا  میتشذگیم  تشهب 
هب [ - » هحفص 28 دومرفیم [ : مرکالوسر  تسا ». هتفای  داقعنا  بیـس  نآ  زا  ارهز  يهمطاف  مرتخد  يهفطن  میدروخ و  مه  اب  ار  یتشهب  بیس 
هک تشاد  رتـخد  راـهچ  راـهطا  ربـمغیپ  مونـشیم ». تشهب  يوـب  يو  يهنیـس  زا  مشکیم  شوـغآ  هب  ار  مرتـخد  هک  تقو  ره  تهج  نـیمه 

. تسا هتفرگ  رارق  نیملاع  ءاسن  تادیـس  فیدر  رد  ارهز  يهمطاف  اهنت  رتخد  راهچ  نیا  نایم  یلو  هدش  دای  یعماج  فیرعت  اب  ناشیناگدـنز 
نآ رد  میرحت »  » يهمیرک يهروس  ياهتنا  رد  لیزنتلاراونا »  » ریـسفت رد  يواضیب  یـضاق  دـننآرب .» یگلمج   » فورعم لوق  هب  هک  تسا  یلوق 
نز ود  نآ  تشذگرـس  هب  مک  تسد  ای  هیبشت و  طول  حون و  ناـنز  هب  هصفح  هشیاـع و  دوشیم و  داـی  هصفح  هشیاـع و  فارحنا  زا  هک  اـج 

1 عبراالا ». ءاسنلا  نم  لمکی  ملو  ریثک  لاجرلا  نم  لمک  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع  یبنلا  نع  دیوگیم ...« : نینچ  اج  نآ  رد  دنوشیم  دیدهت 
دیرتلا لضفک  ءاسنلا  یلع  يهشیاع  لضف  دمحم و  تنب  همطاف   - 4 دلیوخ . تنب  هجیدخ   - 3 نارمع . تنب  میرم   - 2 محازم . تنب  هیسآ  - 

میرم و نز  راهچ  نیا  دـنوش . لیان  تقیقح  هب  تایح  كولـس  رد  ینعی  دنـسر  لامک  دـح  هب  دناهتـسناوت  نز  راهچ  نیا  ماـعطلا . رئاـس  یلع 
نایاپ رد  هَّللالوسر  یلا  ابوسنم  زین  ار  لوعجم  يهملک  دنچ  نآ  دوخ  شنیب  شناد و  همه  اب  يواضیب  یـضاق  دـناهمطاف . هیـسآ و  هجیدـخ و 
لوحف زا  هک  يواضیب  یضاق  تسا . ننـست  کلـسم  رب  یـضاق  بصعت  تدش  هملک  دنچ  نیا  رارکت  رد  نم  فده  هدرک و  لقن  ثیدح  نیا 

اب دنکیمن  ادا  یکچوک  نیدب  ینخس  هَّللالوسر  نوچمه  یتیـصخش  تسنادیم  هحفـص 29 ] هک [  نیا  نیع  رد  تسا  مالـسا  يابدا  املع و 
رب تسا  تشوگ  بآ  رد  هدش  دـیرت  نان  ناحجر » رگید  نانز  رب  هشیاع  ناحجر  : » دـهدیم تبـسن  مرکالوسر  هب  ار  نخـس  نیا  دوجو  نیا 

نانز رب  دیرت »  » كاروخ مان  هب  ار  ینز  دنکیم  دای  ایند  یمان  نز  راهچ  لماکت  زا  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  ایآ  اهكراوخ . ریاس 
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فدـه تسین ؟ مرـش  زا  رود  یتح  فاصنا و  زا  رود  هَّللالوسر  هب  کبـس  تسـس و  نخـس  نینچ  کی  تبـسن  ایآ  دـهدیم ؟ حـیجرت  رگید 
هیلع هَّللا  یلص  هَّللالوسر  دنامب . رود  هب  دانع  تمهت و  زا  ات  دنک  تیاور  همطاف  نانمـشد  ناهد  زا  ار  همطاف  تلیـضف  هک  تسا  نیا  هدنراگن 

هچ ره  يهنیـس  هب  مرکالوـسر  داد . یـضترم  یلع  هب  ار  لـیاضف  ناریخ و  همـشچ  نیا  تکرب و  رپ  رثوـک  نـیا  ینعی  ارهز ، يهمطاـف  هـلآ  و 
درک درط  دوخ  ناتـسآ  زا  ار  همه  دش » دـهاوخن  نشور  همطاف  فیلکت  دوشن  یحو  نم  هب  ات   » باوج اب  دـیبوک و  در  تشم  دوب  راگتـساوخ 

هَّللالوسر تفر و  همطاف  يراگتـساوخ  هب  باحـصا  قیوشت  هب  انب  مالـسلاهیلع  یلع  ترجه  مود  لاس  ناضمر  هام  رد  تفریذپ . ار  یلع  یلو 
تلاجخ : » دومرف هدنخ  اب  داتفا  یلع  هب  شمشچ  ات  دوب  هدنادرگرب  دیمون  ار  برع  يارما  رهاوج  الط و  زا  راشرـس  ياهتـسد  تقو  نآ  ات  هک 

یتارج دوخ  هب  یلع  تسا ». هدروآرب  نم  تسد  اـب  هشیمه  وت  تاـجاح  نک  زاربا  يراد  وزرآ  ره  هاوخب  یهاوـخیم  هچ  ره  یلع ! اـی  شکن 
اب متفای و  شرورپ  وت  رانک  رد  مداتفا  وت  نماد  هب  مردام  ردپ و  ناماد  زا  هک  مدوب  كدوک  زونه  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگ - : داد و 

لاـس نس و  نیا  هب  هک  نونکا  متـشاد و  تفاـیرد  اـهتمحرم  اـهتمعن و  وـت  تسد  زا  مدـش  تیبرت  هحفـص 30 ] وت [  يهدیدنـسپ  تاداع 
وت زا  نم  هَّللالوسر ! ای  مریگب  یناماس  رـس و  وت  يهیاس  رد  ناـنچمه  مهاوخیم  دوش و  لـیمکت  نم  قح  رد  وت  فاـطلا  مهاوخیم  مدیـسر 

يروط ار  دوخ  نحل  انایحا  دادیم و  در  باوج  همطاـف  يراگتـساوخ  هب  اـقلطم  تقو  نآ  اـت  هک  مرکالوسر  مهاوخیم . ار  همطاـف  ترتخد 
نانچ ماگنه  نیا  رد  دننک  يراگتـساوخ  شرتخد  زا  درادـن  اضر  مرکالوسر  دـندرکیم  لایخ  مدرم  رکبوبا  لوق  هب  هک  تخاسیم  تشرد 

. دوشیمن وحم  مرطاـخ  زا  زگره  هَّللالوسر  نادـنخ  نامـشچ  هداـشگ و  يهرهچ  يهرطاـخ  دـیوگیم  هملـس  ما  هک  دـش  باداـش  هتفکش و 
هک ع )  ) یلع ترـضح  يزادـنیب »؟. هار  هب  یـسورع  یهاوخیم  هک  يراد  هچ  ایند  لام  زا  منیبب  وگب  ـالاح  یلع ! اـی  بوخ . یلیخ  : - » دومرف
رتش کی  هرز و  کی  ریـشمش و  هضبق  کی  زج  هَّللالوسر ! ای  یهاگآ  وت  نم  رادن  راد و  زا  تفگ - : دشیم  رتریلد  نخـس  زاربا  رد  مدـبمد 

يهیام مه  وت  رتش  تشاد و  شهاگن  دـیاب  تسا  مالـسا  ریـشمش  وت  ریـشمش  : - » دومرف گنردیب  مرکالوسر  مرادـن . يرگید  زیچ  شکبآ 
رد ار  یضترم  یلع  نویامه  جاودزا  حرـش  هدنراگن  دروآرد ». مهاوخ  وت  دقع  هب  ار  مرتخد  هرز  نامه  لباقم  رد  نم  تسوت . راک  بسک و 

نیاربانب دـش  هتـشاگن  باتک  نامه  رد  مه  هَّللالوسر  يهغلاب  يهبطخ  درک و  دای  ترجه  مود  لاس  ثداوح  نمـض  موصعم  نیتسخن  باـتک 
فرـش تکرب و  ارهز  همطاف  یمان  مان  هب  هک  باتک  نیا  تبـسانم  هب  طقف  درادـن . ارجاـم  نآ  هباـطخ و  هحفـص 31 ] نآ [  رارکت  هب  یتجاح 
باوج (ع ) یلع هب  یتـقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  دوـشیم . رکذ  تسا  ربـمغیپ  رتـخد  هب  صوـصخم  یـسورع  نیا  رد  هچنآ  هتفرگ 

ره زا  رود  مرکالوسر  تفای . روضح  ردپ  تمدخ  هب  هملـس  ما  يهناخ  رد  س )  ) همطاف دـننک . راضحا  ار  همطاف  دومرف  روتـسد  داد  دـعاسم 
رکبوبا لثم  باحصا  لاجر  برع و  فارشا  ءارما و  زا  همه  هک  ار  وا  ناراگتـساوخ  نایرج  تسا  فلکت  هظحالم و  فراعت و  هلماجم و  هچ 

یلع نیا  مهدـب . بلاـطیبا  نب  یلع  تیومع  رـسپ  هب  ار  وت  مهاوخیم  دوـمرف - : رخآ  تسد  درک و  فـیرعت  شرتـخد  يارب  دـندوب  رمع  و 
رد (س ) همطاـف هن ؟ اـی  يوشیم  شنز  دـنرادیم  شتـسود  لوسر  ادـخ و  درادیم و  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  تسا  يدرم  نیا  تسا ،
«. تساضر تمالع  توکس  ربکا . هَّللا  : - » دومرف دوب  هتخیمآ  يدنسرخ  اب  هک  شرتخد  توکس  زا  مرکالوسر  درک و  توکـس  ردپ  باوج 
ار لوسر  ادـخ و  هک  بلاطیبا  نب  یلع  نوچمه  یتیـصخش  يارب  تسا و  هتـسبلد  یلع  لثم  يدرم  هب  رگا  هَّللادـبع  نب  دـمحم  ادـخ  ربماـیپ 

سفن مالـسا و  صخـش  دوخ  وا  اریز  تسین  بیجع  تسا . لـیاق  راـبتعا  تمرح و  درذـگیم  زیچ  همه  زا  مالـسا  هار  رد  درادیم و  تسود 
نارازه دوخ  لاسمه  ناگزیشود  دننام  تسا و  یناوج  رتخد  هک  ارهز  يهمطاف  یلو  دسانشیم  ار  راکادف  ناناملـسم  شزرا  تسا و  مالـسا 

دقع هب  هرز  کی  تمیق  ربارب  رد  دراذگب و  تسا  یگدنز  تافیرشت  تالمجت و  هچ  ره  رب  اپ  مالـسا  يهملک  هار  رد  رگا  دراد  دیما  وزرآ و 
رتگرزب دوخ  زا  رهاوخ  هس  ارهز  يهمطاـف  تسا ! بیجع  دوش  میلـست  درادـن  شیب  هحفـص 32 ] شکبآ [  رتش  کی  اـیند  لاـم  زا  هک  يدرم 

دندوب هدرک  جاودزا  دوب  فورعم  نادنمتورث  زا  هک  نافع  نب  نامثع  اب  شرهاوخ  ود  دندوب . قرغ  رهاوج  لوپ و  نایم  رد  هس  ره  هک  تشاد 
رتخد شدوخ  لـثم  هک  شنارهاوخ   » شنارهاوخ هک  دوب  هدـید  همطاـف  دوب . شیرق  نادـنمتورث  زا  مه  وا  دوب  بنیز  رهوش  هک  صاـعلاوبا  و 

تمظع ینعم و  لامک  رطاخ  هب  طقف  يریقف  درم  اب  هدش  ربمغیپ  رتخد  هک  نز  ره  تسانب  رگا  دنتـشاد و  دنمتورث  ياهرهوش  دـندوب » ربمغیپ 
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جاودزا تـساد  یهت  ناملـسم  رفن  هـس  اـب  دـیاب  مـه  بـنیز  هـیقر و  موـلثک و  ما  شرگید  نارهاوـخ  دـنک  یـسورع  يو  سفن  تزع  حور و 
هدـنام و اج  تسین . راگتـساوخیب  يرتخد  هک  تسنادیم  همطاف  داتفا . وا  مان  هب  اهنت  لاف  نیا  يهعرق  دـندرکن  ار  راـک  نیا  یلو  دـندرکیم 
هب یطیارـش  رد  ارهز  يهمطاف  دنـشاب . ءایبنالامتاخ  داماد  وا  مان  هب  دـندنموزرآ  برع  لاجر  هک  تسنادیم  ارهز  يهمطاف  تسین . بولطمان 

دندرکیم رهوش  یتقو  موثلک  ما  هیقر و  بنیز و  تفریم . لامک  یقرت و  تمس  هب  نوزفا  زور  مالسا  نید  هک  دوب  هدیـسر  غولب  دشر و  دح 
نیمزرس هنیدم و  رهـش  تسا . هَّللالوسر  دمحم  رتخد  هدیـسر  جاودزا  طیارـش  هب  ارهز  يهمطاف  هک  نونکا  یلو  دندوب  نیما  دمحم  نارتخد 

دوب یهاشداپ  رتخد  ماگنه  نیا  رد  همطاف  دزرلیم . شردپ  تردق  تمظع و  ربارب  رد  ییاذک  يهکم  هتفرگ و  رارق  شردپ  رایتخا  رد  برثی 
هچ نم  رگم  اباب  هک  هحفـص 33 ] دنک [  ضارتعا  تشادن  قح  رتخد  نیا  ایآ  دشیم . هدوزفا  شرابرد  تمظع  تردـق و  رب  زور  هب  زور  هک 

دـشر دـح  هب  ياهداـس  يداـع و  طـیحم  رد  دـندوب و  رتـگرزب  نم  زا  هک  نم  نارهاوخ  ارچ  منک ؟ یـسورع  يریقف  درم  اـب  دـیاب  هک  ماهدرک 
رگراک یلع  دیاب  مراد  ردتقم  دنمتورث و  راگتساوخ  همه  نیا  متسه و  برثی  ناطلس  رتخد  زورما  هک  نم  ارچ  دندرکن ؟ ار  راک  نیا  دندیسر 

هب ار  هَّللالوسر  هک  یتوکـس  تشاد . تیاضر  تمالع  هک  یتوکـس  درک ، توکـس  داد ، اضر  همطاـف  نیا  دوجو  اـب  مریذـپب ؟ يرهوش  هب  ار 
« ربمغیپ کی  رتخد   » باسح ياوس  يرگید  باسح  ارهز  يهمطاف  يارب  میناوتیم  ام  هک  تساـج  نیا  دوب . هداد  ناـنیمطا  شرتخد  تیاـضر 
. دوش هتـشاذگ  تشاد  نیبنلامتاخ  اب  هک  یتبـسن  ساسا  رب  طقف  شناونع  تمظع و  ات  دوبن  ربمغیپ  رتخد  اهنت  ارهز  يهمطاف  يرآ  میـشیدنیب .

يرتخد دوخ ، نارهاوخ  زا  رتالاو  رتالاب و  طیارش  کی  رد  یلو  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللادبع  نب  دمحم  رتخد  نیمراهچ  ارهز  يهمطاف 
رد تسناوت  بلطملادبع  تانب  دوخ و  نارهاوخ  نایم  رد  هک  دوب  يرتخد  همطاف  دوب . هدیـسر  لامک  دح  هب  هدش و  بیذهت  اصخـش  هک  دوب 

تمیق هب  ار  هرز  تفر و  رازاب  هب  هیمطح »  » هرز نآ  اب  یلع  دریگ . رارق  نیملاعلا » ءاسن  تادیس   » رامـش رد  دنیـشنب و  ناهج  نز  راهچ  فیدر 
وا زا  ربمغیپ  هن  تشگرب . مرکالوسر  روضح  هب  تسار  کی  دیچیپ و  دوخ  يادر  يهشوگ  رد  ار  اهلوپ  تخورف و  مهرد  داتـشه  دص  راهچ 

ار مه  رد  هک  دومرف  روتسد  طقف  هحفص 34 ] تسا [ . هدش  هتخورف  دنچ  هب  هرز  هک  داد  یحیـضوت  یلع  هن  تسا و  ردقچ  لوپ  نیا  دیـسرپ 
يارب ات  تخاس  رازاب  هب  يهناور  يو  اب  مه  ار  لالب  تخیر و  رکبوبا  نماد  هب  دیپس  ياههکس  نیا  زا  تشم  دنچ  دعب  دنراذگب و  شتسد  مد 

شربارب رد  هَّللالوسر  رتـخد  زیهج  زا  يزیرتروص  مالـسا  يارو  ياـیند  مالـسا و  ياـیند  هک  نیا  يارب  هدـنراگن  دـنیبب . هیهت  زیهج  سورع 
هـضرع تیرـشب  هب  مالـسا  تیناقح  تقیقح و  زا  ینئمطم  دنـس  هک  مراد  هدیقع  منکیم و  تبث  اج  نیا  رد  خیراوت  زا  ار  روتکاف »  » نیا دنیبب 

. دنتـشگزاب مرکالوسر  روضح  هب  زاهج  نیا  اـب  تعاـس  دـنچ  زا  سپ  دـنتفر و  رازاـب  هب  مهرد  تشم  دـنچ  نآ  اـب  رکبوبا  لـالب و  منکیم .
هب مهرد  هد  هب  هتخت  کی  رداچ » ریظن   » هایس زادنارس  مهردراهچ  هب  ددع  کی  یمشپ  يرسور  مهرد  تفه  هب  هراوق  کی  یـسابرک  نهاریپ 

مـشپ اب  یکی  هک  يرـصم » ناتک  زا   » یناتک کشت  ددع  ود  ددع و  کی  دوب  هدـش  هدـیچیپ  امرخ  تسوپ  اب  شرود  هک  نیبوچ  تخت  هوالع 
کی دوب . هدـش  هتفاب  رتش  مشپ  زا  هک  هدرپ  هتخت  کی  شیم . تسوپ  زا  شلاب  ددـع  راهچ  دوب . هدـش  رپ  اـمرخ  فیل  اـب  يرگید  دنفـسوگ و 

وج مدنگ و  دوخ  تسد  اب  سورع  هک  یگنـس  سآ  تسد  ددع  کی  فلع . زا  هدـش  هتفاب  ریـصح  هعطق  کی  دوب . هدـش  هتفای  ریـصح  هعطق 
کی نیبوچ . يهساک  ددـع  کی  یـشکبآ . يارب  یمرچ  گشم  ددـع  کی  ییور .»  » زلف زا  هیداب  کی  دزپب . نان  هداوناـخ  يارب  دـنک و  درآ 

نب دمحم  رتخد  همطاف  زیهج  دوب  نیا  نیلگ . مه  نآ  باقشب  ددع  کی  نیلگ . بوبس  ددع  ود  هحفص 35 ] يروخبآ [ . يارب  مرچ  زا  هبرشم 
دنبتسد هقلح  ود  زا  شیپ  دوب  سورع  اب  هچنآ  هنانز  رویز  زا  تفریم . یـضترم  یلع  يهناخ  هب  هناسورع  هک  بش  نآ  رد  هَّللالوسر  هَّللادبع 
دـشیم هدـیمان  ابهـش » يهلغب   » تشاد و بهـش  گنر  هک  شردـپ  يراوس  رطاق  رب  دوب  هدـش  سورع  ارهز  يهمطاف  دوبن . يرگید  زیچ  هرقن 

. دـندناوخیم رعـش  دـندزیم و  تسد  دـندزیم و  فد  هیمـشاه  نارتخد  راـصنا و  رجاـهم و  ناـنز  ربمغیپ و  تارهاـط  تاـجوز  دوب . راوس 
ياهریـشمش اب  بارعا  تداع  هب  مشاهینب  ناناوج  تفریم و  دربیم  داماد  يهناخ  هب  ار  سورع  هک  ناوراک  نیا  شیپاـشیپ  رد  مرکالوسر 

رد مرکالوسر  نانز  هک  يریذـپلد  تاـعطق  زا  دوب . یـسراف  ناملـس  تسد  هب  سورع  بکرم  ماـمز  یلو  دـندیخرچیم . سورع  رود  هنهرب 
اج نیا  رد  هدش  هتخاس  فیطل  یلیخ  اهرعش  نیا  نوچ  یلو  میدرک  دای  موصعم  نیتسخن  باتک  رد  دندوب  هدرک  ءاشنا  ارهز  يهمطاف  بکوم 
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. دـیراذگب ساپـس  ادـخ  هاـگرد  هب  لاـح  همه  رد  و  دـینک . تکرح  ادـخ  ماـن  هب  نم  ياـههیاسمه  تفگیم : هملـس  ما  مینکیم : رارکت  مه 
هحفص 36] مالـسا [  رون  هب  هدروآرد و  رفک  تملظ  زا  ار  ام  تسا . هتـشاد  نمیا  اهتفآ  اهالب و  زا  ار  ام  هک  دیروایب . دایب  ار  ادخ  ياهتمعن 

تـسود همه  هک  یـسورع  اب  دـینک . تکرح  ناهج  نانز  نیرتهب  اـب  نم  ياـههیاسمه  تسا . هداد  جوا  يدـنلب  هب  یتسپ  زا  هدرک و  تیادـه 
لوزن شبلق  هب  اهنامـسآ  یحو  هک  یناسنا  رتخد  يا  تسا . هدـیزگرب  یتسارب  شیادـخ  هک  سک  نآ  رتخد  يا  میوش . ادـف  شیاپب  میرادیم 
اناده دق  تافآ و  هورکم و  فشک  نم  یلعلا  بر  معنا  ام  نرکذا  تالاح و  لک  یف  هنرکذا  یتاراج و  هَّللا  نوعب  نرـس  تفگیم : دـنکیم .

هنم و یحولااب  یلعلاوذ  هلـضف  نم  تبن  ای  تـالاخ  تاـمعب و  يدـفت  يرولا  ءاـسن  رییخ  عم  نرـس  تاوامـسلا و  بر  انـشعنا  دـق  ورفک  دـعب 
دبع لک  عم  هنیدـب  انـصحذا  سانلا  بر  نرکذا  رـضاحملا و  یف  نسحن  ام  نرکذا  رجاعملااب و  نرتسا  هوسن  ای  تفگیم : هشیاـع  تـالاسرلا 

اب ار  دوخ  نانز ! تفگیم : رهاط  رهطب  هنم  اهصح  اهرکذ و  یطعا  هَّللااف  اهب  نرس  رداقلا  زیزعلا  هَّللا  رکشلا  هلاضفا و  یلع  دمحلا هللا  رکاش و 
رکـش يهملک  تلیـضف و  سرد  امب . ناهج  راگدرورپ  هک  دـیروایب  داـیب  دـینک . داـی  تسا  هدیدنـسپ  شداـی  هچنآ  زا  و  دـیناشوپب . اـهزجعم 

یـسورع اـب  تسا . راوازـس  ار  وا  ساپـس  هک  وا  هاـگرد  هب  دـیرازگب  ساپـس  تسا  شیاتـس  راوازـس  هک  ار  وا  دـینک  شیاتـس  تسا . هتخومآ 
رتخد هصفح  تسا . هدرک  شبیـصن  یلع  نوچمه  يرهوش  هدـیناسر و  تمظع  هب  ار  وا  هحفـص 37 ] گرزب [ . راگدرورپ  هک  دینک  تکرح 
ربزلا ياب  صح  نم  لـضفب  يرولا  يذ  یلع  هَّللا  کلـضف  رمقلا  هجوک  هجو  اـهل  نم  رـشبلا و  ءاـسن  ریخ  همطاـف  تفگیم : باـطخ  نب  رمع 
نانز يهدیس  همطاف  تفگیم : رطخلا  میظع  تنب  همیرک  اهنا  اهب  یتاراج  نرس  رـضحلا و  یف  نم  ریخ  ایلع  ینعا  الـضالف  یتف  هَّللا  کجوز 
ردپ لیاضف  زا  ینامـسآ  تایآ  دراد . يرترب  نایناهج  رب  وت  ردـپ  همطاف ! دـشخردیم  هام  نوچمه  شاهرهچ  هک  تسا  يرتخد  همطاف  تسا .
دعـس ردام  تسا . رتیمارگ  میاهدید  سک  ره  زا  هک  تسا  یلع  وت  رهوش  تسا . راوگرزب  يدرمناوج  وت  رهوش  همطاف ! دـیوگیم . نخـس  وت 

ام هیف  الوق  لوقا  تفگیم : دزیم و  تسد  درکیم و  طاشن  ناوج  نانز  دـننام  دوب  هدوسرف  ریپ و  ینز  دـشیم و  هدـیمان  هذاعم  هک  ذاعم  نب 
يدهملا یبن  تنب  عم  نحن  هیزاجی و  ریخلااب  هَّللااف  اندشر  انفرع  هلـضفب  هتیالو  ربک  نم  هیف  ام  مدآینب  ریخ  دمحم  هیدـبا  ریخلا و  رکذا  هیف و 

زا میوگیم . بلق  میمص  زا  ینخس  تفگیم : هدروخلاس  يوناب  نیا  هینادی  ائیش  يرا  امف  اهلصا  هخماش  هورذ  یف  هیف  تنکم  دق  فرـش  يذ 
هب ار  ام  وا  تسا . رود  هب  لهج  يدنسپ و  دوخ  زا  تسا . مدآینب  فرشا  دمحم  هحفص 38 ] مزاسیم [ . راکشآ  ار  ریخ  مروآیم و  دایب  ریخ 

. میوریم نامیاوشیپ  رتخد  هارمه  هب  نونکا  ام  و  داد . دـهاوخ  شاداـپ  ریخ و  هب  ار  يو  مه  وا  يادـخ  درک . تیادـه  حالـص  دـشر و  يوس 
يریظن يو  خـماش  داژن  يارب  نم  هک  تسا . بوـسنم  یخماـش  داژن  هب  اـم  زیزع  سورع  تسا . فرـش  تلیـضف و  دـنوادخ  هـک  اـم  ياوـشیپ 

رختفم و ار  دوخ  یلع  دننام  يدرم  يرـسمه  هب  هک  سورع  دنتفریم و  سورع  لابند  زا  دـندزیم و  فد  دـندزیم و  تسد  نانز  منیبیمن .
زا هلجح  مد  سورع  دسرب و  نایاپ  هب  شدرگ  نیا  هک  دوب  هدنام  هچوک  دنچ  زونه  تفریم . رهوش  يهناخ  يوس  هب  دیما  اب  دیدیم  دـنلبرس 

. دیـسر ارهز  يهمطاف  شوگ  هب  ینز  يهلان  يداش  ویرغ  فد و  ياههمزمز  نانز و  زاوآ  وهاـیه و  هلهله و  نیا  ناـیم  رد  دوش  هداـیپ  بکرم 
فاـفز بش  بشما  هک  هَّللالوـسر ! رتـخد  يا  تفگیم - : نز  نیا  دـیلانیم  تنکـسم  رقف و  زا  هک  دوـب  مه  ینز  يهلاـن  دوـب . يهلاـن  يرآ 

يا شاب  هدیشوپ  میدنمتـسم . هتـسکشل و  ام  هک  شاب  لاحـشوخ  ینکیم . زاغآ  بلاطیبا  نب  یلع  اب  ار  ياهدنخرف  یگدنز  بشما  تسوت .
یتح یـسراف و  ناملـس  یمـشاه ... ناناوج  نانز ، مدرم ، مرادن . نت  هب  ینهاریپ  منایرع ، ینز  نم  هک  نادـب  مه  ار  نیا  یلو  هَّللالوسر  رتخد 

. دوب هدادن  شوگ  دنمتـسم  يهنهرب  نیا  زیگناتقر  نانخـس  هب  همطاف  لثم  سک  چیه  دوب . هدنیـشن  ار  نز  نیا  يهلان  سک  چیه  مرکالوسر 
هَّللالوسر تاجوز  زا  دعب  و  دیرادب . هاگن  ار  اهبش  رطاق  هحفص 39 ] تفگ [ : رادولج  هب  سورع  دندید  یتقو  دندرک  تریح  یلیخ  نیاربانب 

ساـبل یـسابرک  نهاریپ  ود  زا  شیب  همطاـف  دـنک . ضوع  ار  شنهاریپ  دـهاوخیم  اریز  دـننک  شکمک  دـیریگب و  ار  شرود  درک  شهاوخ 
هدیـشوپ الاح  دوب و  شیـسورع  بش  نهاریپ  هک  نهاریپ  نیا  يرگید  دیـشوپیم و  شردپ  يهناخ  رد  هک  دوب  نامه  یکی  تشادـن  يرگید 

ناـنز و هاـنپ  رد  همطاـف  دنتـشاذگ . شـشیپ  ار  شاهماـج  منک . نت  هب  مهاوـخیم  دـیهدب  ارم  يهنهک  نهاریپ  تفگ - : ارهز  يهمطاـف  دوـب .
هک ار  دوخ  یسورع  يهماج  تقو  نآ  درک و  رب  هب  ار  شاهنهک  نهاریپ  دش و  هنهرب  دندوب  هدرک  هطاحا  شرود  هب  راصح  لثم  هک  ینارتخد 
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هک دـنتفایرد  سورع  بکرم  نیمزالم  ماگنه  نیا  رد  تساوخ . روضح  هب  ار  دنمتـسم  نز  نآ  دـیچیپ و  دوب  هدـیرخ  مهرد  تفه  هب  رکبوبا 
هنهک يهماج  اـب  دوخ  داد و  هنهرب  نز  نآ  هب  ار  دوخ  ون  نهاریپ  هیـضرم  يارهز  درک . ضوع  ار  شـسابل  هچوک  ناـیم  هَّللالوسر  رتخد  ارچ 

زا ردـق  نآ  دوـب  هتفگ  هشیاـع  میاهدـیمان  نز » کـی  طـقف   » ار اـهیلع  هَّللا  مالـس  هجیدـخ  هتـشذگ  لـصف  رد  درک . رازگرب  ار  یـسورع  بش 
لـصف نیا  رد  و  تسین . نز  سک  چـیه  هجیدـخ  زج  ایند  نیا  رد  میدرک  نامگ  هک  میدینـش  لیلجت  دـیجمت و  هجیدـخ  قح  رد  مرکالوسر 

« رتخد کی  طقف   » هَّللالوسر رتخد  راهچ  نایم  رد  هیـضرم  يارهز  هک  تسا  نیا  تقیقح  و  میاهدـناوخ » رتخد  کی  طـقف   » ار ارهز  يهمطاـف 
راگدرورپ يرای  دـییات و  اب  هدـنیآ  ياهلصف  یط  وناب  نیا  تیـصخش  تمظع و  ینعی  تیعقاو  نیا  دوب . اتمهیب  هناگی و  اهنت و  کت و  دوب ،

هحفص 40] دش [ . دهاوخ  راکشآ  لاعتم 

همطاف بقانم 

یفارگویب رد  هدـنراگن  هک  منک  رارکت  ار  يروآدای  نیا  دـیاب  مییوگیم و  نخـس  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  يهمطاـف  بقاـنم  زا  لـصف  نیا  رد 
دریگ رارق  نآ  نیا و  ضارتعا  دروم  هک  یتایاور  تایاکح و  زا  دروآ و  دهاوخن  نایم  هب  ینخس  تازجعم  زا  اقلطم  مالسلامهیلع  نیموصعم 

ار مالسلامهیلع  نیموصعم  لیاضف  هک  درب  دهاوخ  راک  هب  رایسب  یعس  یتح  درک و  دهاوخن  دای  اقلطم  دشاب  راوشد  اهریمض  رد  شمضه  ای 
بیترت نیدـب  اریز  دـهدب  لعج  بصعت و  تروص  تسا  هتفگ  هچنآ  هب  دـناوتن  سک  چـیه  ات  دـنک  تیاور  هنـستم  ياملع  هماـع و  تاور  زا 

 ] يراخب  » هک یثیدح  زا  ار  مالـس  اهیلع  ارهز  يهمطاف  بقانم  اج  نیا  رد  ام  تخاس . دـهاوخ  رتراوتـسا  قطنم  لالدتـسا و  اب  ار  دوخ  راتفگ 
هینیع نب  انثدح  دیلولاوبا و  انثدح  مینکیم : زاغآ  دنکیم . تیاور  اهنع » هَّللا  یـضر  همطاف  بقانم  باب   » رد دوخ  حیحـص »  » رد هحفص 41 ]

. ینبضغا اهبضغا  نمف  ینم  هعضب  همطاف  لاق : ملس  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  نا  همزخم  نبروسملا  نع  هکیلمیبا  نع  رانید  نب  ورمع  نع 
هب ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  يو  سک  ره  تسا  نم  دوجو  زا  ياهراپ  همطاـف  : » دومرف مرکالوسر  هک  منکیم  ثیدـح  دوخ  لاـجر  رد  يراـخب 

و لیاضف »  » رد یناعمـس  دمحا  و  هنابا »  » رد هطب  نبا  و  خیرات »  » رد بیطخ  و  دنـسم »  » رد عیبلا  نبا  و  هیلح »  » رد میعن  وبا  تسا . هدروآ  مشخ 
و هَّللادبع » نبرباج   » و هریرهوبا »  » زا ار  ثیدح  نیا  اعمج  نیعبرا »  » رد نذوم  حلاصوبا  و  ناسارخ » خیرات   » رد یمالـس  و  ریـسفت »  » رد یبلعث 

تنب هجیدخ  نارمع و  تنب  میرم  نیملاعلا  ءاسن  نک  کبـسح  : » دومرف هَّللالوسر  هک  دـننکیم  تیاکح  سابع » نبا   » و بیـسم » نب  دیعـس  »
رد زین  و  دـناهنومن . نیرتلـماک  نیرتیفاـک و  ناـهج  ناـنز  ناـیم  رد  نز  راـهچ  نیا  نوعرف »... هئرما  هیـسآ  دـمحم و  تنب  همطاـف  دـلیوخ و 

دـلیوخ و تنب  هجیدـخ  نارمع و  تنب  میرم  نیملاعلا  ءاـسن  ریخ  : » دومرف مرکالوسر  هک  هدـش  ثیدـح  ساـبع  نبا  زا  دنـسم »  » و لـیاضف » »
باحـصا زا  نت  دـنچ  نینموملا و  ما  هشیاع  هحفـص 42 ] دـنناهج [ . نانز  نیرتهب  نز  راهچ  نیا  محازم .» تنب  هیـسآ  دـمحم و  تنب  همطاـف 

دونشخ .« » مالسالا ءاسن  یلع  نیملاعلا و  ءاسن  یلع  كافطـصا  هَّللا  ناف  يرـشبا  : » دومرف همطاف  شرتخد  هب  مرکالوسر  هک  دناهدرک  تیاور 
رد ملـسم  يراخب و  تسا ». هدـیزگرب  فرـش  راختفا و  هب  ناهج  نانز  مالـسا و  نانز  نایم  زا  ار  وت  لاعتم  راگدرورپ  هک  نم ! رتخد  يا  شاب 

همطاف دومرف : همطاف  شرتخد  هب  هَّللالوسر  دناهتـشون  تسا  هماع  ياملع  دـییات  قیدـصت و  لحم  امومع  شتیداحا  هک  ناـشدوخ  حیـصح » »
يهمطاف زا  مرکالوسر  هاگـشیپ  رد  ناسنا  چیه  هک  دناهدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  ار  رتاوتم  نینموملاما  هشیاع  زا  و  هنجلا . لها  ءاسن  هدیس 

هب ننـست  ناوریپ  نیواود  هماع و  لاجر  زا  هدش  تیاور  اج  نیا  رد  هنومن  يارب  هک  ثیدح  دـنچ  نیا  تسا . هدوبن  رتبوبحم  رتزیزع و  ارهز 
هَّللا ناوضر  هیماما  ياملع  هچنآ  زا  هتـشذگ  درادـن . مه  ثیدـح » دـنچ   » نیا هب  راصحنا  اهیلع  هَّللا  مالـس  همطاف  لیاضف  تسا و  هدیـسر  اـم 

نیواود رد  هیضرم  يهمطاف  لیاضف  بقانم و  رد  ثیدح  رازه  هب  کیدزن  تعامج  تنس و  باحصا  دناهدرک  لقن  دوخ  ياهباتک  رد  مهیلع 
داریا شلاـجر  تاور و  يهلـسلس  اـب  ار  ثیداـحا  نآ  تشادـن  تاـفانم  باـتک  نیا  يهیهت  رد  اـم  ضرغ  اـب  رگا  هـک  دـناهدروآ  درگ  دوـخ 
تهج هچ  هب  مرکالوسر  هک  مینادـب  میزرویم ، رارـصا  رتـشیب  اـم  هحفـص 43 ] تسین [ . رابخا  ثیداحا و  لـقن  اـم  فدـه  یلو  میدرکیم 

نب دمحم  دروآ . دوجوب  باتک  نیدنچ  اهتیاور  نیا  زا  اهنت  دوشب  هک  نازیم  نیا  ات  هجرد ، نیا  ات  مه  نآ  هتشادیم  تسود  ار  ارهز  يهمطاف 
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وا يارب  دوب . هدش  ثوعبم  تیرشب  رـشب و  يوس  هب  هک  دوب  یهلا  ربمایپ  وا  دوب ، هفاک  سانلا  یلا  هَّللالوسر  میرک  نآرق  صن  قبط  رب  هَّللادبع 
مهد لاس  ثداوح  نمـض  موصعم  نیتسخن  باتک  رد  اـم  تشادـن . یفـالتخا  تواـفت و  هناـگیب  شیوخ و  مجع و  برع و  دیفـس و  هاـیس و 
ینب مشاـهلآ و  شیرق و  ربارب  رد  مرکالوـسر  هـک  ياهباـطخ  اـب  مـیاهدرک . لـقن  ار  هَّللالوـسر  نانخـس  لیــصفت  هـب  هـکم  حـتف  ترجه و 

يزیمآ تنوشخ  تحارـص  اب  هباطخ  نآ  رد  مرکالوسر  دومرف . زاربا  راکـشآ  ار  مالـسا  سدـقم  نید  دوخ و  مارم  درک  داریا  بلطمللادـبع 
تلیضف و فرـش و  يهیام  ییاهنت  هب  نتـشاد  نایرـش  رد  یـشرق  نوخ  ندیناسر و  بلطملادبع  مشاه و  هب  تبـسن  تیبرع و  هک  درک  دیکات 

یبرع هاوخ  تسا  زیزع  ناسنا  نینچ  نیا  دشاب  دـنموربآ  یهلا  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  لضاف  برقم و  فیرـش و  سک  نآ  اهنت  تسین . برقت 
ناشن اهراب  مالسا  يایند  هب  ار  تقیقح  نیا  المع  هَّللالوسر  دازآ . هاوخ  دشاب  هدنب  هاوخ  دیفـس ، هاوخ  دشاب  هایـس  هاوخ  یمجع ، هاوخ  دشاب 

. تـسا مالـسا  هار  رد  داـهتجا  تشذـگ و  تیمیمـص و  صـالخا و  مالـسا  نـید  رد  يرترب  تلیــضف و  كـالم  هـک  درک  ناـیب  ـالمع  داد و 
هک دوب  هدـیزگ  يرود  يو  زا  ناـنچ  هَّللالوسر  اـما  دوب  مرکالوسر  يومع  دوب . بهلاوـبا  شاهینک  بلطملادـبع و  یبلـص  رـسپ  يزعلادـبع 

نمی ياـهنابایب  رد  هک  ینارچ  رتـش  ناوج  ینرق ، سیوا  یلو  هحفـص 44 ] تسین [ . يزعلادـبع  زا  یمان  مشاه  یگداوناخ  لجـس  رد  ییوگ 
مـشال ینا  : » دومرفیم دوب ، رتبوبحم  رتمرحم و  رتکیدزن و  مع  رـسپ  مع و  رازه  زا  مرکالوسر  يارب  تشگیم  اـههلگ  هارمه  زور  بش و 

لهجوبا هکم  كاخ  ماش ز  زا  بیهـص  شبح  زا  لالب  هرـصبز . نسح  مونـشیم . ار  ادـخ  يوب  نمی  زا  نم  نمیلا ». فرط  نم  نمحرلا  هحار 
ات تفرگیمن و  مالسا  گنر  ات  يدنواشیوخ  تبسن و  راید ، رهش ، تنیط ، داژن ، نوخ ، مالسا  ياوشیپ  یگدنز  رد  تسا . یبجعلاوب  هچ  نیا 

دیزرایمن يزیشپ  هب  تفاییمن  راختفا  تفارش و  مالسا  تلیضف  فرش و  هب  ات  تخس  یهاتوک  دشیمن و  قیبطت  مالسا  نیناوق  تاررقم و  اب 
ابا دـمحم  ناک  ام  تشادـن . يردـپ  فطاوع  بوبا و  يهقالع  هب  یطبر  اقلطم  مرکالوسر  تمدـخ  رد  ارهز  يهمطاف  رابتعا  لـیلد  نیمه  هب 

هجرد نیا  ات  تسناوت  دوخ  لامک  داهتجا و  تکرب  زا  هک  دوب  ارهز  يهمطاف  نیا  طـقف  نیبنلا . متاـخ  هَّللالوسر و  نکلو  مکلاـجر  نم  دـحا 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللادبع  نب  دمحم  رتخد  ار  دوخ  هک  نآ  زا  شیپ  ارهز  يهمطاف  درادـب . یمارگ  زیزع و  ردـپ  روضح  رد  ار  نتـشیوخ 

ناناملسم ياوشیپ  شردپ  هک  تشادن  نیا  هب  يراک  وا  تسنادیم . دوب  ادخ  نید  هک  مالـسا  بهاذم  وریپ  ادخ و  يهدنب  ار  نتـشیوخ  دنادب 
تاررقم و ربارب  رد  تسنادیم و  ناملـسم  نز  کـی  هشیمه  ار  دوـخ  وا  تسوا . ردـپ  تسا  ناناملـسم  ياوـشیپ  هک  دوـب  نیا  اـی  هن  اـی  تسا 
 ] نیمه درکیم و  تدابع  ادـخ  هاگرد  هب  هنامیمـص  هناصلخم و  همطاـف  دوبن . لـیاق  ناـحجر  يرترب و  دوخ  يارب  ییوم  رـس  مالـسا  نیناوق 
رب دزاسب و  شردـپ  اب  هک  نیا  ياج  هب  همطاف  دوب . هدرب  الاب  هیـسآ  هجیدـخ و  میرم و  دـح  اـت  ار  شماـقم  تمیمـص  صولخ و  هحفص 45 ]

لیصحت فرش  تزع و  تبقنم و  تلیـضف و  هچنآ  تخاس و  شردپ  يادخ  اب  دنک  ریخـست  ار  ردپ  فطاوع  يداژن  ینوخ و  يهطبار  ساسا 
رتخد هس  مرکالوسر  دوب . هَّللادـبع  نب  دـمحم  شردـپ  بهاوم  نیا  لاسرا  يهطـساو  اـهتنم  تشاد . تفاـیرد  دوخ  يادـخ  زا  ار  همه  درک ،

هب ار  يدـنزرف  يردـپ و  ناونع  زگره  همطاف  يهرابرد  و  همطاف ... اما  دروآیمن  نابز  رب  اـهنآ  زا  یماـن  اـقلطم  هک  تشاد  همطاـف  زا  رتگرزب 
ربارب رد  دراد  يراـختفا  وربآ و  رتـخد  نیا  رگا  ینعی  دوـب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  رتـخد  نیا  تمرح  زا  تبحـص  اـج  همه  هـکلب  دروآیمن  ناـبز 

زا ملق  کی  ار  ینید  تاررقم  ود  ره  ارهز  يهمطاف  مه  مرکالوسر و  مه  تسین . طوبرم  یسک  هب  هتفرگ و  ادخ  زا  دوخ  صالخا  تدابع و 
تفای لوزن  اضعب . مکضعب  ءاعدک  مکنیبلوسرلا  ءاعد  اولعجت  ال  همیرک : تیآ  نیا  هک  ماگنه  نآ  رد  دنتـسنادیم . ادج  یگداوناخ  تبـسن 
بدا ردق  نیا  دندوب  ناملسم  هک  نیا  اب  برع  یشحو  تیبرتیب و  ماوقا  رخآ  دنکن . باطخ  دمحم » ای   » یـسک مرکا  یبن  هب  رگید  دش  ررقم 

دندرکیم تبحص  رگیدکی  اب  هک  بیترت  نامه  هب  تسرد  دنربب . راک  هب  يزیمآمارتحا  ناونع  دوخ  ياوشیپ  يارب  هرواحم  رد  هک  دنتـشادن 
ای دـمحم ، ای  دومرفیم - : ناشخـساپ  رد  مه  ربمغیپ  و  هحفـص 46 ] دمحم [ . ای  دمحم ، ای  دنتـشادیم . لوادـتم  زین  مرکالوسر  روضح  رد 

تیاعر ار  بدا  دوخ  ماقم  یلاع  ياوشیپ  اب  هرواحم  رد  داد  روتـسد  درک و  خـیبوت  ار  ناناملـسم  هیآ  نیا  لازنا  اب  لاعتم  راـگدرورپ  دـمحم .
هَّللالوسر ناونع  لوسرلا  ءاعد  اولعجت  هلمج ال  رد  لوسر »  » يهملک تبسانم  هب  ناناملسم  دنرواین . نابز  هب  یگداس  نیدب  ار  شمان  دننک و 

مرکالوسر هک  رصع  ماگنه  هب  زور  نامه  رد  دنیوگب . هَّللالوسر  ای  دمحم  ای  ياج  هب  سپ  نآ  زا  هک  دندرک  باختنا  دوخ  ياوشیپ  يارب  ار 
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ای کـیع  مالـسلا  تفگ : دـمآ و  شیپ  اـباب . مالـس  تفگیم - : هـک  شیپ  ياـهزور  فـالخ  رب  همطاـف  دوـمرف  هـجنر  مدـق  همطاـف  رادـیدب 
روتـسد دینـشیم ، ياهزاـت  ناـمرف  یتقو  هک  درمـشیم  کـچوک  عیطم و  مالـسا و  نیناوق  ربارب  رد  ار  دوخ  ناـنچ  ربمغیپ  رتـخد  هَّللالوسر .

: تفگ هَّللالوسر  سدقم  تاذ  نیا  هب  دیاب  هک  دوب  هدینش  تسا . مرکالوسر  رتخد  هک  درکیم  شومارف  الـصا  دیـسریم  شـشوگب  ياهزات 
هب ناملـسم  نز  کی  لباقم  رد  همطاف  دنمانب . هَّللالوسر  دیاب  ار  شردپ  هک  هدش  هچ  رخآ  روطچ ؟ دـنادب  هک  نآیب  ارچ ، دـسرپب  هک  نآیب 

وا و ياوشیپ  وا  هک  تسا  نیا  شرت  تسرد  یلو  تسوا  ردـپ  هَّللادـبع  نب  دـمحم  هک  تسا  تسرد  نیا  دوب . هدادـن  ارچ  نوچ و  قـح  دوـخ 
دیاب ار  دیاب »  » نیا باسح  تسج . زارتحا  شیاهیهن  زا  دیاب  دش ، میلـست  شرماوا  هب  دـیاب  درمـش ، مرتحم  ار  شنآرق  دـیاب  تسوا  يادـتقم 

هب مرکالوسر  هَّللالوسر . ای  کیلع  مالـسلا  درک : مالـس  شردـپ  هب  همطاف  تشاد . هحفـص 47 ] ادج [  يدـنزرف  يردـپ و  باسح  زا  اقلطم 
هب یسک  هچ  یتفرگ ، دای  اجک  زا  ار  هملک  نیا  روطچ ؟ تفگ - : دیسوب و  ار  شرتخد  ياهوربا  نایم  تفر و  شیپ  دوخ  يهزور  همه  تداع 

مرکا ربمغیپ  ممانب . هَّللالوسر  ار  امـش  هک  هدرک  رما  نم  هب  میرک  نآرق  درک - : ضرع  یگداس  اب  همطاف  متـسه . هَّللالوسر  نم  هک  هتفگ  وت 
نیا دنروآیم ... نابز  هب  کبس  یمک  ارم  مان  هک  دنتسه  یناسک  هیآ  نیا  رد  باطخ  فرط  دومرف - : دز و  ياهسوب  شرتخد  رـس  رب  هرابود 

رد هک  دوب  هتفرگ  وخ  هَّللالوسر  اباب . وگب  نم  هب  و  مدنـسپیم . رتشیب  ار  اباب »  » يهملک وت  ناـهد  زا  نم  یلو  دـنمانب  هَّللالوسر  ارم  دـیاب  موق 
هتـشگزاب يرفـس  زا  دشاب . همطاف  دـنیبیم  هک  ار  سک  نیتسخن  ددرگیمرب  رفـس  زا  یتقو  یلو  دـنک . عادو  رخآ  تسد  رد  همطاف  اب  اهرفس 

مالـس شرتخد  هب  هک  ترابع  نامه  اب  دروآ و  ور  یلع  يهناخ  يوس  هب  تسارکی  اـج  همه  سک و  همه  زا  شیپ  دوخ  تداـع  هب  اـنب  دوب و 
: - داد باوج  شردـپ  هب  دـیود و  نوریب  شقاـتا  رد  زا  هناقاتـشم  همطاـف  هوبنلا ». تیبلـها  اـی  مکیلع  مالـسلا  : - » دومرف هناـخ  رد  رب  دادیم 

اب مرکا  هحفـص 48 ] لوسر [  هک  دـید  اما  دراذـگب  شاهناخ  هب  مدـق  شردـپ  هک  داتـسیا  راظتناب  و  هَّللالوسر ! اـی  هاـتبا ، اـی  مالـسلا  کـیلع 
. دینک هجنر  مدـق  دـییامرفب ، هَّللالوسر  ای  درک - . فراعت  همطاف  دـنکیم . هاگن  شقاتا  رد  وا و  هب  دولآمشخ  یمک  هدزتریح و  ینامـشچ 
هب كانهودنا  هدرک و  ضغب  همطاف  تشگزاب . دوب  هدمآ  هک  یهار  زا  دیوگب  ینخس  هک  نآ  یب  ادخ  یبن  دنام و  باوجیب  مه  فراعت  نیا 

كانمـشخ و روط  نیا  هک  دـید  هچ  رگم  نم . يهناخ  رد  نم  رد  دوب . خـلت  شتاـقوا  ارچ  دـش ، تحاراـن  ارچ  مردـپ  ایادـخ ! تفرورف . رکف 
شتـسد چم  رب  هرقن  دـنب  تسد  دـید  داتفا . شدوخ  تسد  هب  شمـشچ  ناهگان  دادـن ؟ باوج  مفراعت  هب  ارچ  درکیم . هاگن  نم  هب  رادهصغ 
شـشوخ درادـن  فک  رد  يرانید  ایند  لاـم  زا  دوخ  هک  مردـپ  متـسبیمن . دوخ  هب  اـهرویز  بیز و  نیا  زا  زگره  نم  یتسار  دیـشخردیم .

رد هب  یگزات  هک  تسا  یتنیز  مه  هدرپ  نیا  يرآ  دروآرد . شتـسد  زا  ار  اهدنبتـسد  دزیوایب . دوخ  هب  وگنلا  دنب و  تسد  شرتخد  دـیآیمن 
زا دـنکیم . هاگن  هدرپ  نیا  هب  هک  مدـید  دوبن . هتخیوآ  مقاتا  رد  رب  هدرپ  نیا  تفریم  رفـس  هب  مردـپ  هک  زور  نآ  رد  مدرک . شنازیوآ  مقاتا 

نیا هدرپ و  نیا  ناملـس  ایب  درک - . ادـص  ار  یـسراف  ناملـس  تشاذـگ و  هدرپ  يور  ار  اه  دنبتـسد  درک و  ات  ار  هدرپ  هدـمآ ، شدـب  مه  نیا 
. دـینک قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  زیچان  يهقدـص  نیا  دراد  اضاقت  دراد و  مالـس  ترتخد  ! هَّللالوسر ای  وگب : ربب و  مردـپ  تمدـخ  هب  ار  دنبتـسد 
، دـیدن ار  ربمغیپ  اههرجح  نیا  زا  کی  چـیه  رد  دیـشک . هحفـص 49 ] رـس [  تارهاط  تاجوز  تارجح  هب  هَّللالوسر  يوجتـسج  رد  ناملس 

اهدنبتسد هدرپ و  دز و  وناز  دعب  دیسر و  نایاپ  هب  زامن  ات  داتـسیا  درکیم ، ادا  ار  زامن  تعکر  نیرخآ  مرکالوسر  تفر . دجـسم  هب  هرخالاب 
تلعجف اهوبا . اهادف  تلعجف  دومرف : راب  هس  دش و  کشا  قرغ  ربمغیپ  نامـشچ  دیناسر : ضرع  هب  ار  همطاف  مایپ  تشاذـگ و  يو  روضح  ار 

هک نآیب  ارم  دارم  تسیچ . میانمت  هک  تخانش  درک . راتفر  نم  هاوخلد  هب  هرخالاب  داب ، شیادف  شردپ  اهوبا - . اهادف  تلعجف  اهوبا . اهادف 
رـس هب  توبن  يهناـخ  رد  هک  اـم  يارب  ناملـس ، ینادیم  تفگ : دـینادرگرب و  ناملـس  يوـس  هب  ار  شیور  دـعب  و  تفاـیرد . میوـگب  ینخس 

رد ات  هداتـسرف  ار  شاهناخ  دوخ و  تنیز  هدربیپ و  اعدـم  نیا  هب  مرتخد  تسین ، هدـنبیز  يدام  ياهتنیز  ایند و  ماطح  هب  یگدولآ  میربیم 
يادـتبا رد  ناسرب ... رجاهم  نادنمتـسم  هب  ار  شتمیق  شورف و  هب  هدرپ  نیا  اـب  ار  اهدنبتـسد  نیا  رتدوز  هچ  ره  زیخرب  منک ، قاـفنا  ادـخ  هار 

هب بآ  ندرک و  وراج  دوب . هدـش  میـسقت  هیوسلاب  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  نینموملاریما و  نایم  کچوک  يهناـخ  نیا  راـک  یـسورع 
ماجنا همطاف  ار  نتخپ  نان  ندرک و  ریمخ  ندرک و  سآ  تسد  راک  دوب و  یلع  يهدـهع  هب  كاشوپ  كاروخ و  هیهت  هوالع  هب  ندروآ  هناخ 
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دهع هب  هک  فیاظو  رهوش و  نز و  نیا  زا  کی  مادک  مهـس  ای  دـندوب و  ناسآ  ای  راوشد  اهراک  نیا  هک  میرادـن  نیا  هب  يراک  الاح  دادیم .
یلیخ یگدـنز  راک  هک  درک  ساسحا  هحفـص 50 ] دش [  راد  هچب  دش و  ردام  هَّللالوسر  رتخد  هک  یتقو  یلو  تشاد  لاکـشا  رتشیب  دنتـشاد 

رارمتسا اب  هک  يزورهنابش  نتخپ  نان  ندرک و  ریمخ  ندرک و  درآ  رگید  فرط  زا  كدوک و  روما  يهرادا  فرط  کی  زا  اریز  تسا  تخس 
بآ راشف  ياج  هب  یلو  رتکچوک  اهتنم  تسا  یبآ  بایسآ  نامه  مک  شیب و  هک  یتسد  يایـسآ  ینعی  سآ  تسد  تشاد . رارمتـسا  یگدنز 
ارهز يهمطاف  هک  دناهتشون  دنک . درآ  گنس  هکت  ود  نایم  ار  وج  تخس  تفس و  هدیکیـشخ و  ياههناد  روزاب  يورین  هجنپ و  تسد و  دیاب 
ارهز همطاف  دوشیم . قالطا  ود  ره  ندز » هلبآ   » و نتـسب » هنیپ   » ینعم هب  لجم »  » تغل اهادی - . تلجم  یتح  هک : دیـشک  سآ  تسد  ردق  نآ 
یلع دندرک . تبحص  مه  اب  دنتسشن  تروشم  هب  رهوش  نز و  دوب . هدش  هلبآ  زا  رپ  شسدقم  ياهفک  هک  دوب  هدیـشک  سآ  تسد  ردق  نآ 

وت هب  يراکتمدخ  هک  تسین  دیعب  یهدب . شناشن  ار  تاهلبآ  رپ  ياهتـسد  يوش و  بایفرـش  تردپ  تمدخ  هب  تسین  دب  دومرف - : یـضترم 
ار دوخ  يهتسب  هنیپ  هدیشک و  جنر  اهتسد  تفر و  ردپ  تمدخ  هب  ارهز  يهمطاف  دهدب . تکمک  يرادهچب  يرادهناخ و  راک  رد  ات  دنک  اطع 

تـسود ار  شرتخد  هناگی  همه  نآ  هک  هَّللالوسر  دیتسرفب . يراکتمدخ  ماهناخ  هب  دینک . محر  اهتـسد  نیا  رب  تفگ - : تفرگ و  ردپ  شیپ 
زا رتـشیب  هک  مزوـمآیم  یلمع  وـت  هب  نـم  دوـمرف - : ناـنز  دـنخبل  دـنک  يوـسفا  هآ و  شرادهـلبآ  شیاهتـسد  يارب  هـک  نآ  یب  تـشادیم 

هحفـص 51] رادرب و [  ار  هحبـس  یتفای  تغارف  زامن  زا  هک  یتقو  مزیزع  نک  شوگ  ناج - ؟ اـباب  یلمع  هچ  دروخب - . تدرد  هب  راکتمدـخ 
هَّللادمحلا و وگب  راب  هس  یـس و  دعب  ربکاهَّللا و  وگب  راب  راهچ  یـس و  ادـتبا  ینزب  فرح  یـسک  اب  ای  يدرگرب  تتـسار  پچ و  هب  هک  نآیب 

یگدنز ياهیراوشد  دیشخب و  دهاوخ  طاشن  ورین و  وت  هب  لاعتم  راگدرورپ  سدقم  رکذ  نیا  شاداپ  هب  هَّللاناحبـس  وگب  راب  هس  یـس و  دعب 
ناهد بل و  هب  هنابوذـجم  هک  همطاف  يدـش - . یـضار  هاتبا - . ای  يرآ  نم - ! زیزع  يا  متفگ  هچ  يدینـش  تخاس . دـهاوخ  ناـسآ  وت  رب  ار 

رکذ اب  راکتمدخ  ضوع  هب  رگید  يهظحل  و  هَّللالوسر ! ای  مدش  یـضار  تفگ - : صالخا  نامیا و  ياهتنم  اب  دوب  هدنام  هریخ  ردـپ  گنـشق 
حیبـست هب  هک  تسا  حـیبست  ناـمه  نیا  داد  داـی  مه  یلع  هب  ار  حـیبست  نیا  تشگرب و  رهوش  يهناـخ  هب  دوب  هتخوـمآ  ردـپ  زا  هک  یـسدقم 

رمحارحب لحاوس  ات  ماش  دـح  رـس  زا  ار  برعلاهریزج  هک  يدرم  رتخد  ینعی  ادـخلوسر ، رتخد  ینعی  همطاف ، تسا . روهـشم  ارهز  يهمطاف 
فک هک  مناخ  هدازهاش  کی  یلو  مناخ . هدازهاش  کی  ینعی  همطاف  دوب . هدروآ  دوجوب  یمیظع  تنطلس  نایفـسوبا  لوق  هب  هدرک و  ریخـست 

الط و مشح و  مدخ و  هناکولم و  رصق  ياج  هب  رتخد  نیا  دوب . هدش  هنیپ  هلبآ و  زا  رپ  هدش  هدرشف  سآ  تسد  يهتسد  هب  سب  زا  شیاهتـسد 
ادخ رکذ  ردـپ  زا  شباوج  دـسرب . شاهناخ  راک  هب  شدوخ  ات  درادـب  هاگن  ار  شیاههچب  مک  تسد  هک  تساوخ  راکتمدـخ  ردـپ  زا  رهاوج 
یتقو دش . ادـیپ  شیارب  هضف »  » هرخالاب ات  هحفـص 52 ] عوضخ [ . تیمیمـص و  رد  قرغ  ینامـسآ  يهیطع  نیا  لباقم  رد  مه  شلوبق  و  دوب .

نیا تسیچ ؟ راکتمدـخ  مناخ و  هفیظو  ینادیم  ایآ  مرتخد ! دومرف - : مرکالوسر  تفاـی  راـختفا  ارهز  همطاـف  تمدـخ  هب  همداـخ  هضف  هک 
هکلم دلیوخ  تسا  هجیدخ  شردام  بلطملادبع و  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  شردـپ  هک  ییوناب  ینعی  ارهز ، يهمطاف  هک  هتبلا  تشادـن . لاوئس 
نامرف دنتـسیاب و  دیاب  مه  تفلک  دهدب و  نامرف  دنیـشنب و  دـیاب  مناخ  تسا . هراکچ  تفلک  هراکچ و  هناخ  رد  مناخ  دـنادیم  تسا  زاجح 

مناخ لثم  یناسنا  مه  راکتمدخ  تسین ، روط  نیا  هن . هن ، دومرف - : هَّللالوسر  یلو  راکتمدـخ و  يهفیظو  مه  نآ  مناخ و  يهفیظو  نیا  دربب .
تعیرش رد  راکتمدخ  تسا ، هدشن  هتخاس  گنـس  بوچ و  زا  راکتمدخ  دراد ، كاردا  دراد ، ساسحا  دوشیم ، هتـسخ  دربیم ، جنر  تسا .

نم فیلکت  سپ  دنک - . کمک  مناخ  هب  هک  تسا  نیا  شاهفیظو  اهتنم  درادن . یتوافت  چیه  شمناخ  اب  هک  تسا  يدوجوم  مالسا  يهرهطم 
تعاـطا ینک - . تمـسق  هنـالداع  هضف  دوخ و  ناـیم  ار  هناـخ  ياـهراک  هک  تسا  نیا  نم ! زیزع  يا  وـت  فـیلکت  هَّللالوـسر - ؟ اـی  تسیچ 

کی دادیم و  ماجنا  دوخ  زور  کی  ار  يرادهناخ  راک  دوب  اناوت  دوب و  هدـنز  ات  دـهعت  نیمه  يور  رب  ارهز  يهمطاـف  هَّللالوسر ! اـی  منکیم 
هتفگ هحفـص 53 ] تسا [  هدـمآرد  یلثملابرـض  تروص  هب  هک  هتفرگ  ترهـش  اج  نآ  ات  ناـیرج  نیا  تشاذـگیم  هضف  يهدـهع  هب  زور 

هب اروکذم ؟ ائیـش  نکی  مل  رهدـلا . نم  نیح  ناسنالا  یلع  یتا  له  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  تسا .» هضف  اب  هناخ  تمدـخ  زورما  : » دوشیم
اهنع هَّللایـضر  هضف  مالـسلامهیلع و  نیـسح  نسح و  ارهز و  يهمطاف  بلاطیبا و  نب  یلع  قح  رد  هکراـبم  هروس  نیا  مالـسا  تما  عاـمجا 
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یلع هب  تبحم  یـسرپلاوحا و  یط  دوب و  هتفر  ناـشتدایع  هب  یعمج  اـب  مرکالوـسر  دـندوب  هدـش  راـمیب  ربـمغیپ  نارـسپ  تسا . هتفاـی  لوزن 
ای تفگ  گنردیب  یلع  دـسرارف . رتدوز  ناشیافـش  تسا  دـیما  دـنبب  ادـخ  اـب  يدـهع  رذـن و  تنادـنزرف  رطاـخ  هب  رگا  هک  درک  يروآداـی 

رتسب رد  هک  مه  نیسح  نسح و  درک . ار  دهعت  نیمه  مه  همطاف  مرادب . زور  زور  هس  دنتفای  افـش  منادنزرف  یتقو  هک  ماهدرک  رذن  هَّللالوسر 
هاگرد زا  تفگ  مه  نز  نیا  هماخ ، هضف  میاهتفرگ و  هدهع  هب  ار  هزور  نیا  نامدوخ  يافـش  يارب  مه  ام  ادج  ای  دنتفگ  دندوب  هتفخ  يرامیب 
ناشلاح دنتساخرب . يرامیب  رتسب  زا  نینـسح  مریگب . هزور  هتاضرملابلط  زور  هس  مه  نم  دشخبب و  افـش  ار  مناگدازالوم  هک  مهاوخیم  ادخ 

ایند لانم  لام و  زا  يوقت  ملع و  تدابع و  يهناخ  نآ  رد  هشیمه  لثم  ابیرقت  هشیمه ، لثم  دیـسر . دهع  يافو  دهع و  هب  تبون  دـش و  بوخ 
 ] تشم تشاد  ناکد  هنیدـم  رد  هک  يربیخ  يدوهی  کی  زا  نینموملاریما  تشادـن . یبیترت  نیمات و  مه  ناشهنازور  جرخ  یتح  دوبن . يربخ 

راطفا يانب  ات  دروآ  هناخ  هب  تشاد و  تفایرد  دزمتسد  وج  عاص  هس  ربارب  رد  دسیرب و  شیارب  ات  داد  همطاف  هب  تفرگ و  یمشپ  هحفص 54 ]
صرق جنپ  دش و  هتخادنا  هرفس  هک  یتقو  راطفا  ماگنه  هب  زور  نیتسخن  رد  دندرک . عورش  ار  هزور  نت  جنپ  نیا  دوش . هتـشاذگ  زور  هس  نیا 

رفن جـنپ  نیا  شیپ  دوب  هدـش  ماجنا  ارهز  همطاف  تسد  اب  مه  شنتخپ  شریمخ و  شدرآ و  دوب و  همطاـف  دزمتـسد  زا  شوج  هک  یناـن  ناـن ،
زا ینیکسم  هوبنلا . تیبلها  ای  کیلع  مالسلا  دیسر . شوگ  هب  رد  تشپ  زا  ییادص  تفر  شیپ  نان  تمس  هب  اهتسد  هک  نیمه  دش . هتشاذگ 

شتسد زا  ار  شاهمقل  نینمومریما  دنک . رادروخرب  دوخ  فطل  تمحر و  زا  ار  امش  دنوادخ  ات  دینک  مریس  ماهنسرگ . متسه ، هنیدم  نیکاسم 
همطاف و یلع  لابند  هب  مشخبیم . نیکـسم  نیا  هب  ار  منان  نم  متـشذگ . بشما  راـطفا  زا  نم  تفگ  تشادرب و  ار  دوخ  ناـن  تشاذـگورف و 
ار بش  نآ  دندیـشخب . نیکـسم  هب  ار  ناـن  جـنپ  ره  دنتـشاذگ و  مهیور  ار  دوخ  ياـهنان  مه  نت  راـهچ  نیا  هضف . یتـح  نیـسح و  نسح و 

موس بش  دـنداد و  دوب  هدـمآ  هناخ  نآ  رد  هب  هک  یمیتی  هب  ار  ناشنان  راـطفا  تقو  دـنتفرگ و  هزور  مه  رگید  زور  دـندرب و  رـس  هب  هنـسرگ 
هداوناخ نیا  زور  هس  بش و  هس  هرخالاب  و  دش . نامهم  رادهزور  جنپ  نیا  راطفا  رب  دـندربیم  رـس  هب  هنیدـم  رد  هک  رافک  يارـسا  زا  يریـسا 

اب دش  راد  ربخ  ناشتـشذگرس  هحفـص 55 ] زا [  درک و  ناشندید  بورغ  ماگنه  هب  زور  نیموس  رد  یتقو  مرکالوسر  دندوب . هدـنام  هنـسرگ 
نیا رد  دـنریمیم . دـنراد  یگنـسرگ  زا  دـمحم  تیبلها  ادـخ  رب  هانپ  عوجلا ». نم  نوتومی  دـمحم  تیبلها  هللااـب  هاـثوغاو  : » دومرف تشحو 

ناشقافنا معطا و  يرادهزور و  نایرج  زا  تایآ  نیا  رد  لاعتم  راـگدرورپ  دـش و  یحو  دـمحم  سدـقم  بلق  هب  یتا » لـه   » يهروس ماـگنه 
هجول مکمعطن  امنا  اریسا . امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماطعلا  نومعطی  اریطتـسم . هرـش  ناک  اموی  نوفاخی  رذنلاب و  نوفوی  دنکیم . تیاکح 
اهراب ارورـس . هرـضن و  مهیقل  مویلا و  کلذ  رـش  هَّللا  مهیقوف  اریرطمق . اسوبع  اموی  انبر  نم  فاخن  انا  اروکـش . ءازج و ال  مکنم  دـیرن  هَّللا ال 
روضح رد  رتخد  نیا  هک  دوب  هدماین  شیپ  زگره  اما  دوب . هتخاس  یگنهرب  یگنـسرگ و  اب  رهوش  هناخ  رد  ارهز  يهمطاف  هک  دوب  هدمآ  شیپ 

، صالخا نامیا و  نیا  يوق ، حور  نیا  تازایتما ، نیا  دروایب و  نابز  هب  ینخـس  دوخ  شاعم  یتخـس  يهرابرد  دنکاو و  تیاکـش  هب  بل  ردپ 
اـهتضایر و يهجیتن  رد  هک  دوب  شدوخ  ارهز  يهمطاـف  نیا  دـنک . لـیلجت  دـیجمت و  شرتـخد  زا  همه  نآ  هک  تشادیماو  ار  مرکالوسر 
اب یتح  هَّللالوسر  رگید  نارتخد  اـب  همطاـف  يداـع  طیارـش  رد  هنرگ  دوب و  هدروآ  تسد  هب  ار  نیملاـعلا » ءاـسن  يهدیـس   » ناونع اهتدـهاجم 

میاهتفگ هچنآ  هب  باتک  نیا  رد  اهیلع  مالس  ارهز  يهمطاف  بقانم  زا  ام  دنتشادن . مه  زا  یتوافت  توبن  هاگشیپ  رد  ناناملـسم  يداع  نارتخد 
نابز کی  هحفص 56 ] دوش [ . هزاریش  اهناویدو  ددرگ  هتشاگن  اهباتک  دیاب  دوش  ادا  نخس  قح  باب  نیا  رد  دشاب  انب  رگا  اریز  مینکیم  افتکا 

يهدـهع زا  دـناوتیمن  مه  کلف » ياهنپ  هب  نابز   » هدـنراگن يهدـیقع  هب  یلو  کلم  کـشر  نآ  فصو  میوگب  اـت  کـلف  ياـنهپ  هب  مهاوخ 
زجع هب  تسا  بوخ  سپ  دناسانشب . خیرات  هب  تسوا  يهتسیاش  هتسیاب و  هک  روط  نآ  ار  هیضرم  ارهز  دیایب و  رب  کلم » کشر  نآ   » فصو

هحفص 57] مینک [ . افتکا  رصتخم  نیدب  فارتعا و  دوخ 

فالتخا

نیمهدزای هب  ار  ترجه  دـناشکیم  گرم  هب  ار  یناگدـنز  نازخ و  هب  ار  راـهب  يریپ و  هب  ار  یناوج  یناوج و  هب  ار  یکدوک  هک  ماـیا  رورم 
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تخادنا يزور  هب  غیلبت  توعد و  داهتجا و  داهج و  تدابع و  لاس  هس  تصـش و  ياهتنا  رد  ار  مرکالوسر  سدـقم  رمع  دـیناسر و  شلاس 
ردـپ نیا  هب  ردـق  نآ  هک  ار  ارهز  يهمطاـف  درک و  زاورپ  نییلع  یلعا  هب  نت  سفق  زا  شنایـشآ  شرع  حور  تسبورف و  ناـهج  زا  هدـید  هک 

ار یندینش  ياوجن  نآ  مرکالوسر  هک  دوب  ياهظحل  دوب  هدید  ار  شردپ  هک  يراب  نیرخآ  هیـضرم  يارهز  دیناشن . شمتام  رد  دوب  هتـسبلد 
 ] نم هب  ناهج  نآ  رد  هک  یـشاب  نم  تیبلها  زا  سک  نیتسخن  وت  : » تخاس داش  ياهزادـنا  ات  ار  شکانهودـنا  رطاخ  تفگ و  شـشوگ  مد 

ردـپ راـضتحا  ناـیرج  رتـخد  نیا  هک  دنتـشاذگن  اریز  دـنامن  مرکالوسر  رتـسب  راـنک  رد  ارهز  يهمطاـف  رگید  دیـسر » یهاوخ  هحفص 58 ]
هک هظحل  نآ  ات  تسشن  هَّللالوسر  نیلاب  رب  اهنت  کت و  دوخ  داتسرف و  هناخ  هب  نیسح  اب  ار  هیـضرم  يارهز  یـضترم  یلع  دنیبب . ار  شنینزان 

ردپ سدـقم  رکیپ  رانک  هب  هتخانـشن  اپ  زا  رـس  دینـش و  هَّللالوسر  يهرجح  زا  ار  ازع  نویـش  ناهگان  همطاف  تسویپ . ناناج  هب  شـشوغآ  رد 
غاد نیا  زا  نامز  نایرج  هچ  ره  دوب . هیرگ  هیرگ و  هیرگ و  شراک  دش . زاغآ  همطاف  مادتسم  رمتسم و  يازع  ربمغیپ  تلحر  خیرات  زا  دیود .

زا نالک  هوک  راوگرزب  نز  نیا  هک  نیا  اب  دوزفایم و  شدرد  شزوس و  رب  دهاکب  شدرد  شزوس و  زا  هک  نآ  ياج  هب  تشذگیم  نازوس 
مه زاب  دید  دهاوخ  ار  شردـپ  تفر و  دـهاوخ  ایند  نیا  زا  رتدوز  هچ  ره  تسنادیم  هک  نیا  اب  دوب . ضیوفت  ملح و  يرابدرب و  ییابیکش و 
زا سپ  همداخ  هضف  لوق  هب  هرخالاب  دـنیبب . یلاخ  ار  ربمغیپ  ياج  میتی و  ار  نینـسح  دروایب و  تقاـط  تسناوتیمن  دریگب ، رارق  تسناوتیمن 

تمـس هب  مغ  زا  ییایرد  نوچمه  دـنتفرگ و  ار  شرود  مشاه  لآ  نانز  زا  یهورگ  تساخرب و  هناخ  زا  ناـنک  نویـش  زور  کـی  زور  تفه 
نآ یگتفـشآ  هب  يزور  زگره  دش  رهـش  دش و  دابآ  هنیدم  رهـش  ات  دنکیم  فیرعت  هضف  دـنتخادنا . مطالت  جوم و  هَّللالوسر  سدـقم  رازم 

رهطا يارهز  هک  دوب  یتمایق  دـندوب . هداتفین  هلان  دایرف و  هب  هناشوهدـم  روط  نیا  مدرم  زین  مرکالوسر  تلحر  رد  یتح  دـیدن . دوخ  رد  زور 
دوخ يالاپ  هحفـص 59 ] نوخ [  نامـشچ  رب  تشادرب و  كاپ  تبرت  نآ  زا  كاخ  تشم  کی  ادـتبا  دوب . هدرک  اپ  رب  ردـپ  هاگمارآ  رانک  رد 
هیلاغ کشم و  هب  یتجاح  شرمع  لوط  رد  هدرب  ناج  ماشم  هب  ار  دمحا  تبرت  ممـش  هک  سک  نآ  : » درک داشنا  ار  رعـش  نی  دعب  تشاذگ و 

.« درکیم شرات  بش  داتفایم  نشور  زور  رب  رگا  هک  تساسرف  تقاط  نانچنآ  داـتفا  نم  دـنمدرد  ناـج  رب  هک  یبئاـصم  .« » تشاد دـهاوخن 
هتفگ تسار  هیضرم  يارهز  بیاصم .» . » دوبن شیب  تبیـصم  کی  هَّللالوسر  متام  هک  یتروص  رد  تفگ  نخـس  بیاصم »  » زا ارهز  يهمطاف 

يهفیقس رد  تسنادیم  هک  دوب  یتتـشت  یناشیرپ و  مغ  خویـش ، یهاوخدوخ  مغ  تما ، فالتخا  وا  مغ  دوبن  ردپ  گرم  مغ  اهنت  وا  مغ  دوب .
ییاهنت هب  مادـک  ره  ارهز  يهمطاف  بیاصم  تشاد . دـهاوخ  زور  هایـس  تخبدـب و  ار  مالـسا  تلم  تمایق  مایق  ات  هتفرگ و  هیاـم  هدـعاسینب 
يرورـض رایـسب  اج  نیا  رد  هدـنراگن  دزاس . ناسکی  هایـس  كاـخ  اـب  ار  يدـنلب  هوک  دفاکـشب و  ناـیم  زا  ار  ییامـص  يهرخـص  دوب  یفاـک 

دارم هک  دوش  نشور  ات  دنک  فیرعت  هدـمآ  شیپ  هتلف »  » تعیب زا  دـعب  هچنآ  زا  رطـس  دـنچ  ارهز  يهمطاف  بیاصم  حرـش  رد  هک  درامـشیم 
هک هتلف »  » تعیب نآ  زا  یسپ  هناحقیبا  نب  قیتع  رکبوبا  باحـصا  تضهن  تسا . هدوب  هچ  نک » هایـس  زور   » بیاصم نآ  زا  مرکالوسر  رتخد 
هلپ کی  ینعی  ربنم  يهلپ  نیمود  رب  دـمآ و  هَّللالوسر  دجـسم  هب  تفرگ  تروص  راصنا  رجاهم و  یعمج  فرط  زا  هدـعاسینب  يهفیقـس  رد 
امـش زا  رتـهب  رترب و  ار  دوـخ  هک  نیا  نیع  رد  هحفـص 60 ...« ] درک [ : داریا  ار  هاتوک  يهباطخ  نیا  تسـشن و  هَّللالوسر  هاـگیاج  زا  رتنیئاـپ 

ام تخاس ، رارقرب  هنیس  ياهتنس  داتسرفورف و  ار  نآرق  هک  ام  راگدرورپ  یلو  ماهتفرگ  هدهع  هب  ار  امـش  تموکح  تیلوئـسم  میـسانشیمن 
زا رتقمحا  تسا و  راـگزیهرپ  یکریز  ره  زا  رتکریز  درک . دـهاوخ  نامتیادـه  قح  يوس  هب  تشاد و  دـهاوخ  رادروخرب  شناد  نید و  زا  ار 
قح ات  تسا  فیعـض  يوق  مناتـس و  زاب  يوق  زا  ار  يو  قح  اـت  تسا  يوق  فعـض  نم  تموکح  رد  دنـشاب . قساـف  رجاـف و  مدرم  قمحا  ره 
رب هک  ماگنه  نآ  رد  تسا ، زاب  اهداقتعا  اهضارتعا و  هب  نم  شوگ  مرادن . يراکتبا  رکف و  نتـشیوخ  زا  نم  سانلا ! اهیا  دهد . زاب  ار  فیعض 
.« مدرگ زاب  قح  هار  هب  مبای و  تماقتسا  رگید  راب  ات  دیزاس  مرایشه  دیتفای  فرحنم  قح  هار  زا  ارم  هک  یتقو  دینک و  مکمک  موریم  قح  هار 

قاقحتـسا مدع  هرخالاب  رتورف و  يهیاپ  زجع و  فعـض و  هب  هباطخ  نیا  رد  درک . داریا  دوخ  تفالخ  رد  رکبوبا  هک  دوب  هباطخ  نیتسخن  نیا 
ابیرقت يهکرعم  نیا  دـهاش  کـیدزن  زا  هک  باحـصا  يهلجا  هَّللالوسر ، باحـصا  تشگرب . دوخ  يهناـخ  هب  درک و  فارتعا  احیرـص  دوخ 

نیا يهمادا  زا  ار  رکبوبا  دنریگب و  لیب  اب  ار  همشچرس  هک  دنتفرگ  میمصت  قیمع  تروشم  کی  زا  سپ  دنتسشن و  مه  رود  دندوب  کحـضم 
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نب دعـس  اب  دندوب و  سوا  يهلیبق  لاجر  زا  هک  دعـس  نب  رـشب  ریـضح و  نب  دیـسا  يانثتـساب  مه  راصنا  يهفیاط  دـنراد . زاب  قحان  تموکح 
تدایق و اب  دنداد و  داحتا  تسد  باحـصا  نایعا  اب  دندوب  یـضاران  رکبوبا  تموکح  زا  امومع  دنتـشاد  توادع  جرزخ  يهلیبق  دیـس  هدابع 

دیسر رکبوبا  هب  شرازگ  نیا  یتقو  هحفـص 61 ] دندروآ [ . دوجوب  رکبوبا  دنب  مین  تموکح  دض  رب  يوق  يههبج  کی  مشاهینب  ییامنهار 
نیا هب  ماجنارـس  دندیجنـس و  تقد  هب  ار  راک  يور  ریز و  دندز و  فرح  مه  اب  رفن  ود  نیا  دیبلط . تولخ  هب  ار  رمع  درک و  تشحو  تخس 

رگنـس هب  یگرزب  تسکـش  دنزاس  تسدـمه  دوخ  اب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ربمغیپ و  يومع  بلطملادـبع  نب  سابع  رگا  هک  دندیـسر  هجیتن 
تفریذپ و دوخ  روضح  هب  شرواشم  اب  ار  تیلقا  يهفیلخ  سابع  دنتفر . سابع  هناخ  هب  دنتـساخرب و  گنردیب  تخادـنا . دـنهاوخ  فلاخم 
هک نآیب  درک و  تلحر  ناـهج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  هک  تفگ  نینچ  دورد  دـمح و  زا  سپ  رکبوـبا  دوـشگ . ار  وـگتفگ  رس 

منیبیم یلو  دیزگرب  تفالخ  هب  ارم  تما  روهمج  نونکا  تشاذگاو و  تما  روهمج  هب  ار  ناناملـسم  روما  دـنک  نییعت  ینیـشناج  دوخ  يارب 
نیا يور  دوش و  لح  يزیمآتملاسم  عضو  اب  تاـفالتخا  نیا  مرادیم  تسود  نم  دناهتـشاذگ . قاـفن  فـالخ و  هب  رـس  نم  اـب  یعمج  هک 
رگا  » منکیم نامگ  نیاربانب  مراذگباو  دیتسه  هَّللالوسر  یمارگ  مع  هک  امش  نادنزرف  هب  ار  تفالخ  دوخ  زا  سپ  ماهتفرگ  میمـصت  باسح 
رمع دیـسر  اج  نیا  هب  رکبوبا  تانایب  یتقو  دزادـنیب  تسکـش  اـم  راـک  رد  دـناوتن  سک  چـیه  دـیایب  شیپ  اـم  يوس  هب  امـش  یهارمه  تسد 

، تسین هدـنبیز  نادـنچ  تسایـس  رد  شور  نیا  هدیـشک و  نیمز  هب  رپ  لاب و  یلیخ  هدز و  فرح  هنازجاـع  یلیخ  درم  نیا  هک  درک  ساـسحا 
سابع هب  ور  دیود و  رکبوبا  فرح  نایم  تهج  نیمه  هب  دزیمایب  مه  اب  ار  رهم  رهق و  شون و  شین و  دیوگب  نخس  ولهپ  ود  دیاب  رادمتسایس 

ام تسین  روط  نیا  هن  میاهدرک . زارد  امـش  يوس  هب  تجاح  تسد  نونکا  میاهدمآ و  رد  اپ  زا  ام  هک  دینکیم  لایخ  دیـشخبب . تفگ  درک و 
زا ار  امـش  هک  تسا  نیا  زورما  رادـید  زا  ام  فدـه  دروخ . دـنهاوخ  تسکـش  ام  ربارب  رد  امتح  اـم  نیفلاـخم  هحفـص 62 ] میتسه و [  يوق 
ام ماقتنا  شتآ  ات  دـیوش  رانک  رب  ام  نیفلاخم  فص  زا  هَّللالوسر » مع   » ناونع هب  امـش  هک  مینک  شهاوخ  میناهاگایب و  تفلاخم  نیا  بقاوع 

رکبوبا بناج  هب  ار  شیور  تقو  نآ  دیوگب  ار  دوخ  ياهفرح  مه  رمع  ات  درک  ربص  هنادرـسنوخ  بلطملادبع  نب  سابع  دتفین . امـش  نمادـب 
تلم هب  ار  تلم  روما  مه  وا  داتـسرف و  قلخ  يوس  هب  یتسار  هب  ار  دـمحم  لاعتم  راگدرورپ  تسا . روط  نیمه  میتفگ  بوخ  دـینادرگرب ... :
رگا تساجک ؟ هدرک  باختنا  تموکح  تفالخ و  هب  ار  امـش  هک  تما  روهمج  نآ  مینادب  دیاب  یلو  تشذگرد  ناهج  نیا  زا  تشاذـگاو و 
لوق هب  رگا  هک  نآ  رگید  و  دیراد ، فارتعا  شدوجوب  ناتدوخ  هک  تسیچ  فالتخا  نیا  سپ  دناهداد  يار  قافتا  هب  امـش  تفالخ  رد  مدرم 

گرم ماگنه  هب  دیشاب و  هفیلخ  دیاهدنز  ات  هک  دنتشاذگاو  امـش  صخـش  هب  اهنت  ار  تموکح  قح  دندیزگرب  تفالخ  هب  ار  امـش  مدرم  امش 
امـش بوخ  تسا ؟ هدرک  نینچ  مرکالوسر  هک  دیاهتفگن  نونکا  مه  ناتدوخ  رگم  دـیراذگباو  مدرم  دوخ  هب  هرابود  ار  هفیلخ  باختنا  قح 
ننیچ رایتخا  مادـک  ساـسا  رب  منادیمن  نم  دـیراذگیماو و  نم  نادـنزرف  هب  دوخ  گرم  زا  سپ  ار  ناونع  نیا  هک  دـیهدیم  هدـعو  نم  هب 

دوخ يارب  دیریگیم و  سپ  ناناملـسم  زا  هنوگچ  امـش  هتـشاذگاو  ناناملـسم  هب  مرکالوسر  هک  ار  یقح  دیهدیم  يرگید  هب  ار  ياهدـعو 
دیرادرب و يدنـسپدوخ  یهاوخدوخ و  زا  تسد  دنراد  اضتقا  ود  ره  امـش  يایند  نید و  هک  مراد  هدـیقع  نم  نیاربانب  دـیراذگیم . دـهعیلو 

يو رد  ار  تماما  طیارش  هتخانش و  تماما  ناونع  يهتسیاش  هک  ار  سک  نآ  تما  روهمج  دیراذگب  دینک . هلاوح  روهمج  هب  ار  روهمج  راک 
تتشت یناشیرپ و  هب  ناناملسم  دوشن و  اپ  رب  قاقش  فالخ و  ملع  هشوگ  چیه  زا  رگید  هحفص 63 ] ات [  دنک  باختنا  دوخ  يارب  هتفای  عمج 

ای دیـشابم  نارگن  ام  يارب  تفگ - : دینادرگرب و  رمع  هب  ار  شیور  دعب  درک و  تبحـص  رکبوبا  اب  اج  نیا  ات  بلطملادبع  نب  سابع  دـنتفین .
رگید دنسارهب . دنرتاوازس  دنسرتب ، دنرتراوازس  دنزاسیم  لامیاپ  ار  ناناملسم  ملسم  قوقح  دنوریم و  فارحنا  هار  رب  هک  نانآ  صفح ! ابا 

دـنبیرفب و فرح  نب  نایفـسوبا  لثم  مه  ار  بلطملادـبع  نب  سابع  دنتـشاد  لایخ  هک  رمع  رکبوبا و  میروایب . ناـیم  هب  تسا  هدـنامن  ینخس 
دنزودب مه  ار  سابع  ناهد  دنتخود  ار  شناهد  دندروآ و  تسد  هب  ار  شلد  نایفسوبا  نب  دیزی  هب  امش  تموکح  يهدعو  اب  هک  روط  نامه 

روز لاـمعا  لـمع و  تدـش  اـب  هک  دـندرک  تیبـث  ار  دوخ  مزع  دنتـشگزاب و  دـندوب  هدـمآ  هک  یهار  زا  دنـسرب  دوخ  يوزرآ  هب  هک  نآیب 
نب لهـس  دیلو و  نبدـلاخ  دوب  هداد  لیکـشت  باطخ  نب  رمع  و  بلقلا » قیقر   » رکبوبا هک  هتیمک  نیا  رد  دـنزاس . هفخ  ار  فلاخم  ياهدایرف 
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دوـب زیربـل  مشاـه  لآ  يهنیک  توادـع و  زا  ناشیاههنیـس  هک  هـکم  سانـشرس  ناتـسرپتب  زا  یهورگ  لـهج و  یبا  نـب  يهـمرکع  ورمع و 
بلاطیبا نب  یلع  دوخ و  نایم  تقیقح  رد  دندوب  هداد  اههتشک  نینح  دحاو و  ردب  داهج  رد  هک  شیرق  ماوقا  دنتشاد . ياهتسجرب  تیوضع 

کیدزن یلع  هب  دـنرذگب و  نوخ  نیا  زا  دنتـسناوتیمن  ناونع  چـیه  هب  دـندیدیم و  نوخ  زا  مطالتم  ییایرد  دوب  مشاهینب  يادـیدناک  هک 
راربا اـیقتا و  رگید  فرط  زا  درکیم و  زیت  نیفلاـخم  يارب  رجنخ  دراـک و  دوـخ  لـمع » تدـش   » يهتیمک اـب  رکبوـبا  فرط  نـیا  زا  دـنوش .
هزات هک  ار  فالتخا  مخت  دنشکب و  نییاپ  هب  هَّللالوسر  ربنم  زا  امسر  ار  رکبوبا  هک  دندوب  هداد  بیترت  هحفص 64 ] ینمجنا [  مه  اب  باحصا 

رفن هدزاود  نمجنا  نیا  رومان  هتـسجرب و  ياضعا  دنروایب . رد  اج  زا  هدـشن  زبس  زونه  دوب  هدـش  هدـناشفا  كاخ  هب  شیرق  ياهفـس  تسد  اب 
تسین یسک  هصاخ  هماع و  نایم  رد  دراد . لوبق  حالص  رکف و  راگزیهرپ و  هب  ار  رفن  هدزاود  نیا  عامج  اب  هَّللالوسر  دمحم  تما  هک  دندوب 
راصنا زا  نت  شـش  نارجاهم و  زا  نت  شـش  هک  نت  هدزاود  نیا  سدقم  مان  دسانـشب  فرحنم  ار  رفن  کی  یتح  رفن  هدزاود  نیا  نایم  رد  هک 

نب هَّللادبع  رذوبا   - 3 ناریا ». روشک  يدبا  راختفا   » یسراف ناملس   - 2 صاع . نب  دیعس  نبدلاخ   - 1 نارجاهم : زا  تسا : رارق  نیدب  دندوب 
 - 2 یجرزخ . بعک  نـب  یبا   - 1 راصنا : زا  و  رـسای . نب  راـمع   - 6 یلمـسالا . هدیرب   - 5 يدنک . ورمع  نب  دادـقم   - 4 يرافغ . يهدانج 
نیا فده  يراصنا . بویاوبا   - 6 فینح . نب  نامثع   - 5 فینح . نب  لهس   - 4 ناهیتلا . نب  مثیهلاوبا   - 3 نیتداهشلاوذ . تباث  نب  همیزخ 
ربـنم رب  رکبوـبا  هک  ماـگنه  نآ  رد  دنتـساوخیم  هحفـص 65 ] دوـب [ . رکبوـبا  دـض  رب  یلمع  زیمآ  تنوـشخ  مادـقا  کـی  ادـتبا  رفن  هدزاود 

دنشکب نییاپ  هب  مرکالوسر  ربنم  زا  ار  رکبوبا  ماع  ءالم  نایم  رد  داهشالا . سوئر  یلع  دنزیخرب و  یعمج  هتـسد  تسا  هتفرگ  رارق  هَّللالوسر 
: - دومرف درمـش و  هنالهاج  یمک  ار  مادقا  نیا  نینموملاریما  یلو  دـننک  شعلخ  تسا  هتـسب  دوخ  رب  شدوخ  هک  یناونع  زا  بیترت  نیدـب  و 

اب دیزیخرب و  دوش - . ربن  راکیپ و  نادیم  دجسم  سدقم  تحاس  دننک و  هلمح  امش  يوس  هب  هحلسا  اب  مه  رکبوبا  نارادفرط  هک  تسین  دیعب 
داهنـشیپ دیـسرب . دوخ  هاوخلد  يهجیتن  هب  لادج  گنجیب و  ات  دیرایب  لیلد  قطنم و  اب  ار  دوخ  نانخـس  دینک . جاجتحا  دـینزب و  فرح  يو 

تفالخ قحتـسم  هک  یـسک  هب  تفالخ  قح  دوش و  ادا  نانخـس  تیا  مالـسا  تلم  هاگـشیپ  رد  رگید  زور  دش  انب  دـش و  لوبق  یـضترم  یلع 
بارحم زا  شیپ  ياهزور  لثم  دوب و  هتفای  تغارف  رـصع  زامن  زا  هزات  دوب . رکبوبا  تفالخ  زور  نیمراهچ  هبنـش و  زور  نآ  ددرگ . زاب  تسا 

دوخ دعب  و  تسـشن . دوب  رتنییاپ  مرکالوسر  هاگیاج  زا  هجرد  کی  هک  ربنم  مود  يهلپ  رب  تقو  نآ  تشاذگ و  ربنم  يهلپ  رب  اپ  دـمآ و  ردـب 
دولآ تریح  توکـس  نایم  رد  تساخرب و  صاع  نب  دیعـس  نب  دلاخ  شلباقم  تهج  زا  دـنک  ادـتبا  انث  دـمح و  هب  هک  درک  روج  عمج و  ار 

. دنبم دوخ  هب  تسین  وت  مان  هک  یمان  نیـشنم و  تسین  وت  ياج  هک  یماقمرب  سرتب  ادخ  زا  رکبوبا ! يا  درک . زاغآ  نینچ  ار  شنانخـس  مدرم 
مرکالوسر دیـسر  هار  زا  یلع  یتقو  هطیرق  ینب  زور  رد  هک  يراد  رطاخ  هب  راپـسب . شقحتـسم  هب  ار  قح  تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  قح  نیا 

یلع نا  تسا : هدومرفن  مرکالوسر  اـیآ  هحفـص 66 ] دومرفن أ [  شرافـس  یلع  تفالخ  تراما و  ترازو و  هب  زور  نآ  رد  اـیآ  دومرف ؟ هچ 
تیعمج دـیراذگ  ياپ  ریز  هب  ار  یلع  قح  دـینزب و  زابرـس  نم  تیـصو  زا  رگا  هک  هدومرفن  ایآ  مکیف . یتفیلخ  دـعب و  مکریما  بلاطیبا  نب 

نآ رد  دوخ  يادخ  اب  مرکالوسر  هک  يروآیمن  دایب  ایآ  رکبوبا ! يا  دش ؟ دهاوخ  قافن  یگدنکارپ و  يهچیزاب  امش  قافتا  ناشیرپ و  امش 
دب نم  تیبلها  اب  هک  نانآ  ضرالا . ءامـسلا و  ضرعک  اهـضرع  یتلا  هنجلا  همرحاف  یتیب  لها  یف  یتفالخ  ءاسا  نم  مهللا و  تفگ : هچ  زور 
ادص هب  دجسم  بلطم  توکـس  رد  باطخ  نب  رمع  زاس  ناشمورحم  تسا  عیـسو  نیمز  نامـسآ و  تعـسو  هب  هک  یتشهب  زا  ایادخ  دننکیم 

يهمغن تشاد  دهاوخن  تارج  یـسک  رگید  دنکـشب . شیولگ  رد  ار  شدایرف  رگا  تسا و  اهنت  کت و  دلاخ  نیا  درکیم  لایخ  اریز  دمآرد 
يهتـسیاش ار  وت  ام  شاب ، شوماخ  دیـشک - : دایرف  دوب ، هتـسشن  ربنم  يهلپ  رب  هدـنکفا  ریز  هب  رـس  هک  رکبوبا  ياج  هب  رمع  دزاونب . تفلاخم 

دبع نب  هیما  يهداوناـخ  ینعی  شیرق  فارـشا  زا  هک  دیعـس  نب  دـلاخ  دراذـگیمن . یـشزرا  وت  رکف  رب  مالـسا  تلم  میـسانشیمن . تروـشم 
نیرتلیلد وضع  هدش و  تیبرت  يدعینب  يهیامورف  طیحم  رد  هک  رمع  لثم  يدرم  ناهد  زا  تشادـن  عقوت  زگره  دوب  فانم  دـبع  نب  سمش 

شاب تکاس  تفگ - : دـینادرگرب و  فرط  نآ  هب  ار  شیور  دینـش و  ار  رمع  يادـص  یتقو  دونـشب  ار  یگناب  نینچ  تسا  شیرق  يهداوناـخ 
شیرق هحفـص 67 ] دسانـشیم [ . ار  وت  شیرق  ادخ  هب  نزم  فرح  نارگید  ناهد  زا  يوگم و  خساپ  دناهتفگن  نخـس  وت  اب  ات  باطخ ! رـسپ 
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نم رذـعا  دـقف  تسا . رتشومارف  همه  زا  وت  دای  رتنیگنن و  همه  زا  وت  مان  رتنییاـپ و  همه  زا  وت  ماـقم  رتتسپ و  همه  زا  وت  بسح  هک  دـنادیم 
يور قح  زا  ناـگیامورف  نوچمه  وت  یلو  ماهدرک  ادا  ار  شیوـخ  يهفیظو  نم  دوـب . وـت  هیبـنت  نم  يهفیظو  ربکتـسا . ربدا و  نکتـال  وردـنا 
ماگنه هب  رتوسرت و  همه  زا  دربن  نادـیم  رد  اریز  باطخ ! رـسپ  يا  ینزن  فرح  تسا  بوخ  راذـگ . ورف  ار  یهاوخدوخ  يهویـش  نادرگم و 

لاق ذا  تسا . ناطیـش  وت  لثم  ارجام  نیا  رد  ینکاو . تخـس  هب  بل  تاـعامتجا  رد  هک  تسین  هدـنبیز  ار  وت  یـشاب و  وت  رتمیئل  همه  زا  اـطع 
توعد داحلا  رفک و  هب  ار  رکبوبا  نونکا  وت  نیملاعلا . بر  هَّللا  فاخا  ینا  نورت . الام  يرا  ینا  کنم  يرب  ینا  لاق  رفک  املف  رفکا  ناـسنالل 

: - تفگ یهاوخ  تفرگ و  یهاوخ  هرانک  یتخادـنارد  تکـاله  هب  ار  هراـچیب  درم  نیا  یتفاـی و  تسد  شیوخ  يوزرآ  هب  یتقو  ینکیم و 
ورف ار  رمع  ناـهد  تشرد  یتشم  نوچمه  نکـش  نادـند  باوج  نیا  مسرتیم  ناـهج  ود  يادـخ  زا  نم  دـینیبیمن . امـش  منیبیم  نم  هچنآ 

زا یـسراف  ناملـس  دلاخ  لابند  دید  دیوگب  خساپ  دیعـس  نب  دـلاخ  هب  مه  دـنک و  داریا  ار  شا  هباطخ  مه  هک  درک  او  بل  رکبوبا  یلو  تسب 
دینادن دیدرکن و  دیدرک و  تفگ - : یسراپ  نابز  هب  تفوک و  مه  هب  سوسفا  زا  ار  شیاهتسد  دنزب  فرح  هک  نآ  زا  شیپ  تساخرباج و 

هچ دیآ  نایم  هب  مولع  نید و  لیاسم  زا  ثحب  هک  یماگنه  رکبوبا ! يا  تخادرپ - . دوخ  نانخـس  ياقلا  هب  يزات  تغل  اب  دعب  و  دـیدرک . هچ 
زا داد ؟ یهاوخ  باوج  هچ  دسرپ  ینخس  دوخ  یناگدنز  هحفص 68 ] تالضعم [  يهرابرد  وت  زا  ياهدنـسرپ  هک  اج  نآ  رد  درک و  یهاوخ 

؟ تسیچ اجیب  عورشمان و  مادقا  نیا  رد  وت  رذع  وگب  نم  هب  یتسشن ، تسا  تماما  ماقم  هک  دنلب  ياج  نیا  رب  یتساخرب و  عامتجا  ضیضح 
هب وت  زا  رتـکیدزن ، هَّللالوسر  هب  وت  زا  هک  هَّللالوسر  مع  رـسپ  یلع  تسا . مادـک  تسا  رتدنمـشناد  وـت  زا  هک  یتیـصخش  ربارب  رد  وـت  زاـیتما 

دوخ قیقح  قح  هداتفا و  سپاو  تماما  ناونع  رد  وت  زا  هنوگچ  تسا  رتانشآ  مالسا  ياوشیپ  يهینـس  ننـس  هب  وت  زا  رتيوق ، هَّللا  مالک  لیوات 
رد مرکالوسر  هتفاـی و  يرترب  همه  رب  هَّللالوسر  تسد  اـب  راـصنا  رجاـهم و  تداهـش  هب  هک  یـضترم  یلع  تسا . هتـشاذگ  ورف  فـک  زا  ار 

مادـک ساسا  رب  رکبوبا ! يا  تسا . هدـنام  مورحم  يو  ینیـشناج  زا  زورما  هک  دـش  هچ  هدـناوخ  دوخ  نیما  یـصو و  ار  يو  دوخ  یناگدـنز 
؟ تسیچ فالخ  نیا  كالم  دیاهتشاذگ ؟ اپ  ریز  هب  ار  مرکالوسر  تیصو  نوناق  مادک  ساسا  رب  دیاهدرک ؟ خسن  ار  هَّللالوسر  نامرف  نوناق 
هب هنیدم  زا  ار  امـش  دیورب ، داهج  هب  دیز  نب  هماسا  اب  هک  دوب  انب  امـش  تسا ؟ رذع  مادـک  نامیپ  نتـسسگ  دـهع و  نتـسکش  رد  امـش  رذـع 

ربنم رب  نادـیم  رد  داـهج  ياـج  هب  سک  هچ  ناـمرف  هب  دـیتشگزاب و  هنیدـم  هب  هاـگودرا  زا  هناـهب  مادـک  اـب  دـندوب  هداتـسرف  گـنج  نادـیم 
ینکشب و مدرم  يولگ  رد  ار  تفلاخم  ياهدایرف  اههسیسد  اههئطوت و  دیع و  هدعو و  اب  هک  تسین  دیعب  رکبوبا ! يا  دیاهتسشن ؟ مرکالوسر 
هب ربنم  يور  زا  دوز  ای  رید  هک  دـیاهدرک  شومارف  اـیآ  یلو  دـینک  تیبثت  دـیاهدوبر  نارگید  زا  قحاـن  هب  هک  ماـقم  نیا  رد  ار  دوخ  هرخـالاب 

تالیکشت نیا  اج  نآ  هحفص 69 ] رد [  درب  دهاوخن  شیپ  زا  يراک  اههسیسد  اههئطوت و  رگید  اج  نآ  رد  دناوخ ؟ دنهاوخ  ناتروگ  قامعا 
ولف يآ . زاـب  تقیقح  هارهاـش  هب  ياهتفرگ و  شیپ  هب  هک  ههاریب  نیا  زا  درگرب  درم ! يا  درگرب  دیـسر . دـنهاوخن  امـش  داـیرف  هب  ازتشحو 

سفن درگرب و  قح  يوس  هب  کتاجن . یلا  برقا  کلذ  ناک  تمرج  ام  میظع  نم  هَّللا  یلا  تبت  کسفن و  تیفالت  برق و  نم  قحلا  تعجار 
وش رانک  رب  ياهدش  بکترم  هک  میظع  هانگ  نیا  زا  راذگ و  كاخ  رب  تبانا  تب و  وت  یناشیپ  دوخ  راگدرورپ  هاگرد  هب  ياپاو و  ار  شیوخ 
نآ رد  تشاذـگ و  دـنهاوخن  وت  روگ  هب  اـپ  زگره  دـناهدمآ  درگ  وت  تردـق  نوماریپ  رد  نونکا  هک  موـق  نیا  یباـیرد . شیوـخ  تاـجن  اـت 
وت میاهدید  مشچ  هب  ام  هک  ار  قیاقح  نآ  ياهدینش و  زین  وت  میاهدینش  ام  هک  نانچنآ  رکبوبا ! يا  تفرگ . دنهاوخن  ار  وت  يوزاب  ریز  هدکمغ 

مالسا يهملک  يالعا  هار  رد  یلع  هک  ياهدید  تسا و  رتراوازس  ماقم  نیا  هب  همه  زا  یلع  هک  ياهدینـش  ياهدرک . هدهاشم  رـس  مشچ  اب  زین 
زاـب قحتـسم  هب  ار  قح  رآ و  زاـب  رطاـخ  هب  ار  دوخ  ياههدینـش  اههدـید و  تسا  هدرک  اهیراکادـف  اهتشذـگ و  هچ  ربـنم  نیمه  رارقتـسا  و 

ونـشب نم  زا  تشاد . دهاوخن  وت  يارب  ياهجیتن  لاب  رزو و  زج  دیناسر و  دهاوخن  مالـسا  نید  هب  يدوس  وت  تفالخ  هک  ینادیم  وت  نادرگ .
شمشچ ناملس  رانک  زد  هک  دنزب  فرح  هک  دش  روج  عمج و  رگید  راب  رکبوبا  تسشن  اپ  زا  ناملس  نکفیم . تکاله  هب  ار  شیوخ  ناج  و 

ار تبارق  دنـسپ  دوخ  ياهیـشرق  امـش  درک - : ناونع  نینچ  ار  شنانخـس  رذوبا  داتفا . رذوبا »  » هدانج نب  هَّللادبع  رغال  مادنا  دنلب و  تماق  هب 
تماما دیاهتخاس . مهارف  مادقا  نیا  رد  مالسا  نید  زا  ار  برع  دادترا  تابجوم  ادخ  هب  دیداتفا ، رد  هحفص 70 ] تحابق [  هب  دیتشاذگ و  ورف 
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مخت دیتشاذگیم  ياج  هب  تیبلها  يارب  ار  تیبلها  قح  رگا  امـش  دش . دهاوخ  مالـسا  نیبم  نید  زا  لیابق  ماوقا و  فارحنا  يهناهب  رکبوبا 
نوچمه ار  تماما  ساسا  امـش  دشیمن . دنلب  فالخ  قافن و  هب  نخـس  دمحم  تما  نایم  رد  رگید  دـیدروآرد ، ياج  زا  هرابکی  ار  فالتخا 

تیانج مرج و  ریوزت و  هلیح و  رد  هک  یمدرم  سپ  نیا  زا  هک  دید  دهاوخ  دـید و  هداد  رارق  میارج  تایانج و  هسیـسد و  هلیح و  رب  تنطلس 
زورآ نیا  هار  نیا  رد  داهن و  دنهاوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ربنم  رب  ار  دوخ  دیلپ  ياپ  درک و  دنهاوخ  تمایق  تماما  مان  هب  دنتسد  ربز 

هک دـینادیم  وکین  امـش  راـیخا  امـش و  اهیـشرق ! درک . دـنهاوخن  يراددوخ  یهنم  رکنم و  لـمع  چـیه  زا  داـسف ، هنتف و  بلـس و  لـتق و  زا 
همه زا  رتـشیب  رتـهب و  ار  تقیقح  نیا  امـش  یتـیرذ ». نم  نیرهاـطلل  مث  نیـسحلا  نسحلا و  ینبـال  مث  یلعل  يدـعب  رمـالا  : » دومرف هَّللالوسر 
رمع يهزور  ود  نیا  امش  دینیزگیمرب . نادیواج  ترخآ  هب  ار  رادیاپان  يایند  دیزادناهمه و  یشومارف  هب  ار  شیوخ  زورما  یلو  دیاهتفایرد 

هب زگره  دـتفین و  ورف  طاشن  توارط و  زا  زگره  هک  يدـبا  تایح  رب  تسا  نورقم  گرم  هرخالاب  فعـض و  يریپ و  درد و  جـنر و  اب  هک  ار 
دناهتـشاگنا و زیچان  ار  دوخ  ناربمایپ  روتـسد  نورق  راصعا و  رد  هک  یلهاج  ماوقا  نوچمه  امـش  دیاهداد . ناحجر  دوشن  دـیدهت  رامد  انف و 
هحفـص 71] راتفرگ [  يدمرـس  باذـع  هب  تفاـی و  دـیهاوخ  ار  شیوخ  رادرک  رفیک  دوز  اـی  رید  دناهدرـشف  قیاـقح  رب  رورغ  لـهج و  ياـپ 

دروخن ناکت  شیاج  زا  رکبوبا  رگید  دیبعلل ». مالـضب  هَّللا  ام  مکیدیا و  تمدق  امب  نوزجت  مکرما و  لاب  نوقوذت و  لیلق  امغ  . » دش دیهاوخ 
تسشنیم دوخ  ياج  هب  رذوبا  هک  ماگنه  نیا  رد  تسا . رادهلابند  اههباطخ  نیا  هک  تفایرد  اریز  درکناو  نخـس  سوه  هب  مه  ار  شناهد  و 

دوخ راگدرورپ  هاگدـب  زیهرپب و  ياهتفرگ  ندرگ  هب  هک  هملظم  نیا  زا  رکبوبا ! تفگ - : نینچ  دادـقم  تساـخیمرب . دوخ  ياـج  زا  دادـقم 
شومارف زگره  وت  راذگباو . تسا  رتراوازـس  همه  زا  وت و  زا  هک  سک  نآ  هب  ار  قح  نک و  هبوت  دوخ  هانگ  زا  رکبوبا ! يوج . تبانا  تبوت و 

نونکا مه  تسا . هداد  روتسد  شتعیب  هب  رگید  ناناملسم  نوچمه  ار  وت  هدرک و  اضما  یلع  مان  هب  ار  تماما  نامرف  مرکالوسر  هک  ياهدرکن 
مرکالوسر روتـسد  هب  امـش  رامـشم . زاـجم  ار  تعیب  ثکن  دـهع و  ضقن  شاـبراد و  اـفو  شیوخ  تعیب  هب  تسوا ، تعیب  نوهرم  وت  ندرگ 
مرکالوسر یناش »  » هک هیامورف  دوجوم  نیا  لیاو ، نب  صاع  نیا  دـینک . تیمزع  داهج  هب  دـیز  نب  هماسا  نامرف  تحت  هک  دـیاهدوب  موکحم 

هنیدـم هب  هاـگودرا  زا  ار  امـش  لـیاو  نب  صاـع  نیا  رتبـالا .» وه  کـئناش  نا  : » دومرف هک  اـج  نآ  دـش  هدـیمان  رتـبا »  » میرک نآرق  رد  دوـب و 
قیوشت قمح  یهاوخ و  دوخ  هب  ار  وت  قمحا  هاوخدوخ و  شیرق  نیا  دروآ . دیدپ  مالـسا  نیبم  نید  رد  تمظع  نیدب  يداسف  دـینادرگزاب و 

ات دش و  دهاوخ  لحمضم  مدهنم و  دوز  ای  رید  وت  يایند  هحفص 72 ] دناهتساوخ [ . ار  وت  نایز  همه  ياهتشادنپ  هچنآ  فالخ  رب  دناهدرک و 
همه زا  رتـهب  هک  وت  رکبوبا ! دـید . ياوخ  ار  ترادرک  يازـس  تفاـی و  یهاوخ  شیوخ  يادـخ  ربارب  رد  ار  نتـشیوخ  يراذـگ  مه  هب  مشچ 
نیا زا  نم  ادـخ  هب  تسیچ ؟ تیوزرآ  یچیپرـس  ناـیغط و  نیازا  رگید  تسا ، مرکالوسر  يهفیلخ  تسا و  ماـما  یـضترم  یلع  هک  ینادیم 

دش و شوماخ  همیرک  تیآ  نیا  توالت  اب  دادقم  رومالا ». عجرت  هَّللا  یلا  و  . » مرادن يرگید  فده  مالسا  تلم  حالـص  وت و  دنپ  زج  راتفگ 
يا دنیبیم . اهراشف  اهجنر و  هچ  لطاب  زا  هک  دـینک  اشامت  ار  قح  نوعجار ». هیلا  انا  هَّللا و  انا  : » تفگ دـمآرد و  نخـس  هب  یملـسا  يهدـیرب 

دهد و یمه  تبیرف  وت  سفن  هک  نیا  ای  تیسانت ؟ ما  تیسنا  ياهتسب ؟ یـشومارف  هب  ار  نتـشیوخ  ای  ياهدرک  شومارف  تقیقح  ردوت  رکبوبا !
هب ایآ  رکبوبا ! يا  دـنایانیم . وت  رب  قح  تروص  هب  ار  لـطاب  و  دروآیم ، رد  هولج  هب  تنامـشچ  شیپ  رد  اـبرلد  یلاـمج  اـب  ار  داـسف  هنتف و 

ربماـیپ رگم  میماـنب ؟ نینموملاریما  ار  یلع  هک  تسا  هدومرفن  مرکالوسر  رگم  تسا ؟ هداد  یناـمرف  هچ  اـم  هب  هَّللالوـسر  هک  يرادـن  رطاـخ 
شاب راگزیهرپ  رکبوبا ! يا  هحفص 73 ] تسا [ ؟ هدیناسانشن  ام  هب  نیقسافلا  لتاق  نینموملاریما و  مان  هب  ار  یلع  اهراب  ادخ  قدصم  قداص و 

ادص هب  وت  يارـس  ماب  رب  تلحر  سوک  و  دـسرارف . تلجا  هک  نآ  زا  شیپ  رکبوبا ! يا  بایرد  ار  شیوخ  سفن  بایرد . ار  شیوخ  سفن  و 
هک یلع  هب  ار  یلع  قـح  زیرگب و  هکلهم  زا  رکبوـبا ! يا  یتـفارد  تکـاله  هب  هـک  نآ  زا  شیپ  دزیخرب . وـت  نیلاـب  زا  قارف  نویـش  دـیآرد و 

نوـنکا نم  درگرب . هارهاـش  هب  ههاریب  زا  یناوـتیم  اـت  ریگم و  بصغ  هب  ار  بارحم  ربـنم و  نیا  راذـگاو . تست  زا  رتهتـسیاش  رتقحتـسم و 
ناناملسم هب  تبسن  تیاده  تحیـصن و  رد  ناملـسم  درف  هک  ار  ماهفیظو  ماهدوشگ  وت  ياپ  شیپ  رد  ار  تاجن  هار  ماهداد و  تدنپ  هنامیمص 

درک و هاتوک  ار  دوخ  نخـس  هدـیرب  رکبوبا ! يا  شابم  ناراگ  هبت  رای  نیمرجملل ». اریهظ  نتوکت  الف  . » ماهدرک افیا  وت  يهراـبرد  دراد  رگید 
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يا مالـسا ! تلم  يا  داد - : نخـس  داد  رکبوـبا  دـض  رب  هک  دوـب  رجاـهم  نیمـشش  رـسای  نـب  راـمع  داد . رـسای  راـمع  هـب  ار  راـتفگ  يهنـشر 
رتهب ار  نید  روما  دنرتراوازـس ، همه  زا  شثاریم  هب  امـش  ربمغیپ  تیبلها  هک  دـینادب  دـیتسین  انـشآ  تقیقح  نیا  اب  رگا  شیرق ! ياههداوناخ 

ار مرکالوسر  تما  دنرادیم و  هاگن  رتهنامیمص  ار  مرکالوسر  تنس  دنناناملـسم ، دامتعا  نانیمطا و  دروم  نارگید  زا  شیب  و  دیـسانشیم ،
دلـسگب و مه  زا  تاعامتجا  يهزاریـش  هک  نآ  زا  شیپ  دراذگاو و  قح  لها  هب  ار  قح  دییوگب  درم  نیا  هب  دـننکیم . تیادـه  تسار  هار  هب 

گنچ دـیازفیب و  دوخ  تعـسو  رب  فالتخا  يهنماد  دزیخرب و  امـش  نایم  زا  هنتف  دوش و  زوریپ  امـش  رب  نمـشد  دزرلب ، دوخ  هب  ناتراک  ناینب 
تسا ملسم  هچنآ  دیزادرپب . هدنیآ  نیمات  هب  دیدرگ و  زاب  تسار  هار  هب  ههاریب  هحفص 74 ] زا [  دزاس  کیدزن  ناتتایح  نایرش  هب  ار  نمشد 

یلع امش  تسا . موق  يالعا  یلجا و  تیصخش  مشاهینب  نایم  رد  یلع  ورتراوازس  رتهتسیاش و  امـش  زا  رما  نیا  رد  مشاه  ینب  هک  تسا  نیا 
تـسود یلع  دـننام  ار  سک  چـیه  دوخ  تما  روهمج  رد  هَّللالوسر  هک  دـیروایب  رطاخ  هب  یناـسآ  اـب  دـیناوتیم  امـش  دیـسانشیم ، وکین  ار 

هب ار  امـش  ياههناخ  ياـهرد  مرکالوسر  هک  دـیاهدرک  شومارف  رگم  تسا . هدرمـشیمن  ریظن  نیرق و  یلع  اـب  ار  سک  چـیه  هتـشادیمن و 
فیراعم نایم  رد  مرکالوسر  هک  دـیاهدرک  شومارف  رگم  دوب ؟ یلع  يهناخ  رد  تشاذـگ  هدوشگ  هک  يرد  اهنت  دومرف و  دودـسم  دجـسم 

هک دـیاهدرک  شومارف  رگم  دروآرد ؟ وا  دـقع  هب  ار  ارهز  يهمطاـف  دـیزگرب و  شیوخ  يداـماد  هب  ار  یلع  اـهنت  برع  فارـشا  باحـصا و 
فرط راهچ  زا  یتقو  هک  دـیروآیمن  رطاخ  هب  رگم  اهباب ». نم  اهتایلف  همکحلا  دارا  نم  اـهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  : » دومرف مرکالوسر 

زا ار  تاجن  هار  دیتخادنایم و  یلع  نماد  هب  دادمتسا  ماحرتسا و  گنچ  دنامیم  لحنیال  نید  هلاسم  دشیم و  هتسب  امـش  يور  رب  هراچ  هار 
رد شتامدخ  هک  تسا  یلع  نامه  نیا  دشخردیم ، زورفا  بش  عمـش  نوچمه  امـش  عمج  رد  هک  تسا  یلع  نامه  هکنیا  دیتسجیم ؟ یلع 

دنوادخ زا  دینکیم ، رایتخا  ترخآ  رب  ار  ایند  دیراپـس . زاب  يو  هب  ار  يو  ملـسم  قح  دیرادیم و  زاب  تسد  يو  زا  تسا  دننامیب  مالـسا  هار 
ياهینتفگ حیرص  عاجش و  رجاهم  رفن  شـش  نیا  نیرـساخ ». اوبلقنتف  مکباقعا  یلع  دترت و  و ال  . » دینادرگمرب يور  دوخ  ياناوت  نابرهم و 

نارجاهم قیقعت  رد  هک  دوب  راصنا  زا  هدنیامن  نیتسخن  بعک ، نب  یبا  دندرپس . راصنا  هب  ار  تبون  دنتفگ و  هحفص 75 ] زاب [  هنادرم  ار  دوخ 
هب يدـعت  تسد  وت  هدرک و  اطعا  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  رهاـق  رداـق  دـنوادخ  ار  قح  نیا  رکبوبا ! يا  تخادرپ - . يرونخـس  هب  درک و  ماـیق 
هب ار  قـح  یچیپ . ورف  ندرگ  هنایـصاع  ینز و  زابرـس  هَّللالوـسر  تعاـط  زا  هک  شاـبم  سک  نیتـسخن  نکم و  زارد  ملـسم  قـح  نیا  يوـس 

تسد اب  هک  تسا  هنتف  نیا  شاب . رود  تلالـض  زا  تسا ، تلالـض  نیا  زیهرپب . دوش  یهتنم  ینامیـشپ  هب  هک  یمادقا  زا  نادرگرب و  قحتـسم 
ياهرهچ اب  وت  رادرک  دمآ و  دهاوخ  رـس  هب  وت  رمع  دوز  ای  رید  دینک . رذح  يزیگنا  هنتف  زا  دیروآ و  دایب  ار  راک  ماجنا  دوشیم ، رادـیب  امش 

وت ياهیراکتشز  رفیک  دیـسرپ و  دهاوخ  زاب  ياهدرک  هچنآ  زا  ار  وت  لداع  راگدرورپ  هک  تساجنآ  دش . دهاوخ  رگهولج  ربارب  رد  كانلوه 
يا تفگ : درک و  مایق  بعک  نب  یبا  زا  سپ  نیتداهـشلاوذ  تباث  نب  همیزخ  دـیبعلل » مالظب  کبر  اـم  و  . » تشاذـگ دـهاوخ  تراـنک  رد  ار 

« نیتداهـشلاوذ  » ناونع نم  هب  امـش  تهج  نیدب  درمـش و  لماک  یهاوگ  ییاهنت  هب  ارم  یهاوگ  مرکالوسر  هک  دـینادیم  همه  مالـسا ! تلم 
لطابلا قحلا و  نیب  نوقرفی  یتیب  لها  : » دومرف هَّللالوسر  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  دیونشب : ار  حیرص  یهاوگ  نیا  نم  زا  نونکا  مه  دیاهداد .
راوازـس هک  ینایاوشیپ  دـننک و  تموکح  قح  هب  لطاب  قح و  نانم  نم  تیبلـها  هک  دومرف  هحفـص 76 ] مهب [ ». يدتقی  نیذلا  همئالا  مه  و 

غالبلا الالوسرلا  یلع  اـم  و  . » ماهداد یهاوگ  ماهتفگ  هچنآ  رب  ماهتفگ و  ماهتـسناد  هک  ار  هچنآ  دنـشاب . نم  تیبلـها  دنتـسه  يوریپ  ادـتقا و 
ریدـغ رد  هَّللالوسر  هک  یماـگنه  تفگ - : نینچ  ناـهیتلا  میثهلا  وبا  دـعب  و  ماهدرک . ادا  هک  دوب  غیلبت  نیمه  دوب  نم  فیلکت  هچنآ  نیبملا ».

لیلد تفالخ  ینعم  رب  تیالو  تغل  هک  دنتـشاد  هدـیقع  راصنا  درک  غالبا  ار  یهلا  ناـمرف  دـیزگرب و  تما  تیـالو  تماـما و  هب  ار  یلع  مخ 
هک سک  نآ  ینعی  تسا  یتسود  زا  نخـس  هک  دـنتفگیم  نینچ  یهورگ  تسا و  هدـیزگرب  شیوخ  تفالخ  هب  ار  یلع  مرکالوسر  تسا و 

رـضحم هب  ار  فالتخا  نیا  ام  دوب و  هداتفا  رد  یفالتخا  بیترت  نیدب  ام  نایم  درادب و  تسود  زین  ار  یلع  دیاب  درادیم  تسود  ار  هَّللالوسر 
: دومرف مرکالوسر  یتمال ». سانلا  حلـصا  يدـعب و  نینموملاریما  یلع  . » درب نیب  زا  نایب  نیا  اب  ار  اـم  فـالتخا  هَّللالوسر  میدرب  مرکالوسر 

امش کنیا  تسا و  نیا  ماهدینش  نم  هچنآ  تسا ». رتانـشآ  رتهاگآ و  همه  زا  نم  تما  حلاصم  هب  تسا و  نینموملاریما  نم  زا  سپ  یلع  هک  »
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زور ام  هاگهدعو  هک  دینادب  دیاب  یلو  دییامیپ  هب  قافن  رفک و  هار  دیهاوخ  رگا  دیروایب و  نامیا  دـیهاوخ  رگا  راصنا  يا  امـش  نارجاهم ، يا 
هحفص 77] زاغآ [  مرکالوسر  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  هب  ار  دوخ  نخس  لهس  داتسیا . ياپ  رب  فینح  نب  لهس  دعب  و  تسا . زیخاتسر 

هاوگ ار  ایادـخ  میوگیم  هچنآ  رب  هک  دیـشاب  نم  هاوگ  امـش  مناوـخیم ، یهاوـگ  هب  شیرق  لـیابق  يا  ار  امـش  تفگ - : نینچ  دـعب  درک و 
یلع اذـه  ساـنلا  اـهیا  : » دومرف تفرگ و  تسد  هب  ار  یلع  تسد  هَّللالوسر  سدـقم  دجیـسم  نیمه  رد  هک  مهدیم  تداهـش  نم  مریگیم .

هعبتا و نمل  یبوطف  یضوح  یلع  ینحفاصی  نم  لوا  يدعو و  رجنم  ینید و  یضاق  یتافو و  دعب  یتایح و  یف  تیـصو  يدعب و  نم  مکماما 
ییصو نم  گرم  زا  سپ  مه  یناگدنز و  رد  مه  یلع  نیا  تسامش ، ياوشیپ  نم  سپ  یلع  نیا  .« » هلذخ هنع و  فلخت  نمل  لیولا  هرـصن و 
شوغآ هب  ارم  رثوک  ضوح  رانک  رد  سک  همه  زا  شیپ  هک  تسوا  دـیامرف ، افو  ارم  ياههدـعو  دـنک و  ادا  ار  ام  نید  هک  تسوا  تسا ، نم 

شیاـهنت دـچیپ و  رد  يور  يو  زا  هک  سک  نآ  يهرهب  تواقـش  دـیامیپ و  هار  یلع  لاـبند  هب  هک  تسا  یـسک  بیـصن  یتخبـشوخ  دـشک ،
هک ماهدینش  مرکالوسر  زا  تفرگ - : فک  هب  ار  هباطخ  يهتشر  فینح  نب  نامثع  شردارب  دش و  هاتوک  اج  نیا  رد  لهس  نخـس  دراذگب ».

امنهار نشور و  ناگراتس  نیا  دنشاب . نیمز  ناگراتس  نم  تیبلها  .« » يدعب نم  هالولا  مهف  مهوم  دقتت  اف  ضراالا  موجن  یتیب  لها  : » دومرف
ای تفگ  تساـخرب و  يدرم  ماـگنه  نیا  رد  دـننک ». تیـالو  تموـکح و  نم  تما  رب  دنرتراوازـس  ناـنیا  دـیزادنیم ، دوـخ  رـس  تشپ  هـب  ار 

هچنآ زا  رکبوبا ! يا  دنتـسه ». نم  تیبلها  وا ، راـهطا  نادـنزرف  یلع و  : » دومرف هحفـص 78 ] دنتـسه [ ؟ یناسک  هچ  وت  تیبلها  هَّللالوسر ،
ادخ و هب  نوملعت ». متنا  مکتاناما و  اونوخت  ولوسرلا  هَّللا و  ونوخت  و ال  . » ریگم فارحنا  ار  هار  چـیپم و  درمت  هب  رـس  هداد  نامرف  مرکالوسر 

ریز هب  ار  قح  هتسناد  دیدنبم و  لهج  هب  ار  نتشیوخ  دینادیم  هک  امش  دیرادم ، اور  تنایخ  دوخ  ياهتناما  هب  دیزروم ، تنایخ  ادخلوسر 
ار هَّللالوسر  هک  تسا  سک  نآ  بویا  وبا  نیا  تفرگ . رارق  شیاج  رب  يراصنا  بویا  وبا  تفر و  رانک  هب  فینح  نب  نامثع  دـینکفیم . ياـپ 
رب هک  یفقـس  نیتسخن  دوب و  بویاوبا  هناخ  داهن  اپ  هک  ياهناخ  نیتسخن  هب  مرکالوسر  درک ، توعد  شیوخ  يهناخ  هب  ترجه  يادـتبا  رد 

دـیرادم و هقیاضم  زیهرپ  يوقت و  زا  ادـخ  ناگدـنب  يا  تفگ - : بویاوبا  دوب . هناخ  نیا  فقـس  دـنکفا  هیاـس  هنیدـم  رد  نییبنلا  متاـخ  رس 
هداوناخ نیا  هب  لاعتم  راگدرورپ  قح  نیا  دینادرگ . زاب  ناشیدب  ار  رهاط  بیط و  يهداوناخ  نیا  قح  دینکم . شومارف  ار  هَّللالوسر  تیبلها 
ایاـصو اهشرافـس و  مرکالوسر  زا  دوخ  ناردارب  نوـچمه  مه  نم  دـیریگم . ناـشفک  زا  قحاـن  هب  یهلا  تبهوـم  امـش  هدوـمرف و  تبهوـم 

رد هاگرذگ و  ره  رد  اج ، همه  رد  وا  هحفص 79 ] يدعب [ . نم  مکتمئا  یتیب  لها  : » لوقی سلجم  دعب  سلجم  ماقم و  دعب  ماقم  یف  ماهدینش 
ریما اذـه  : » دومرفیم دادیم و  ناـشن  مدرم  هب  ار  یلع  اـج  همه  رد  دنـشاب و  تما  يهمئا  زا  سپ  نم  تیبلـها  هک  دوـمرف : یمه  لـفحم  ره 

زاب ادـخ  يوس  هب  دیـشک : دایرف  دوخ  نانخـس  نایاپ  رد  يراـصنا  بویاوبا  هرـصن  نم  روصنم  هلذـخ و  نم  لوذـخم  هرفکلا ، لـتاق  هرربلا و 
یتصرف ات  دـینادرگمرب : يور  يادـخ  زا  دـیراذگ . كاخ  رب  تبانا  تبوت و  یناشیپ  لاـعتم  راـگدرورپ  هاـگرد  هب  مالـسا ، تلم  يا  دـیدرگ 

نیا تیـصخش  نیمهدزاود  يراـصنا و  درم  نیمـشش  بویاوبا  میحرلا ». بارتـلا  وه  هَّللا  نا  . » دـینک ناربـج  ار  شیوخ  ياـطخ  تسا  رارقرب 
دباع راگزیهرپ و  تیصخش  هدزاود  یمان ، درم  هدزاود  دندوب . هدز  تاغیلبت  تارهاظت و  نیرتاگراک  هب  تسد  رکبوبا  دض  رب  هک  دوب  هتیمک 
هزاـت تموکح  دـض  رب  دوب  ینتفگ  هچنآ  هتـساخرب و  ياـج  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  رفن  هدزاود  نیا  مرکالوـسر . باحـصا  زا  دنمـشناد  و 

نیگنـس يهلمح  هدزاود  نیا  ربارب  رد  رکبوبا  دوب . هدنامن  دـشاب  هدـنام  ياج  هب  دـشاب و  ینتفگ  هک  ینخـس  دـندوب  هتفگ  رکبوبا  يهدیـسر 
هک تحیـصن  تظعوم و  دورد و  انث و  دـمح و  نآ  ياج  هب  تخاب . ار  دوخ  هرابکی  هک  دوب  هتـسکش  مهرد  ناـنچ  دوب و  هتـسشن  ورف  ناـنچ 

تـسد نم  زا  ینوـلیقا . ینوـلیق ، مکریخب ، تسل  ینوـلیقا و  درک . تعاـنق  هلمج  نیا  هب  طـقف  دـنک  داریا  مرکالوـسر  ربـنم  رب  تـشاد  لاـیخ 
نم زا  دیرادرب ، تسد  نم  زا  میآیمن ، تما  راک  هب  نم  متسین ، عامتجا  هحفص 80 ] نیا [  يهتسجرب  تیصخش  هتسیاش و  درف  نم  دیرادرب ،

رد هک  دـیرپ  شیاج  زا  رمع  دروآرد . مشخ  هب  تخـس  ار  شنارادـفرط  رکبوبا  تسکـش  دـمآ . دورف  ربنم  زا  گـنردیب  و  دـیرادرب . تسد 
سلجم و ندروـخ  مه  هب  رکبوـبا و  لوزن  هچ  رگا  تسکـش . ورف  شناـهد  رد  نخـس  یلو  دـیوگب  تخـس  نگفا  هوـک  تضهن  نیا  باوـج 

رمع اساسا  نیا  زا  هتـشذگ  دونـشب  ار  رمع  ياهفرح  ياهدنونـش  ای  دنزب  فرح  رمع  هک  دادیمن  یلاجم  نآ  نیا و  يهمهمه  مدرم و  ماحدزا 
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زاب و شناهد  نانچمه  دناشنب . یـسرکرب  هغلاب  يهبطخ  هدزاود  نیا  رانک  رد  ار  دوخ  راتفگ  تسناوتیم  هن  دـیوگب و  هچ  تسنادیم  هن  مه 
يهناخ زا  اپ  زور  هس  ات  تسب و  دوخ  يور  هب  ار  هناخ  رد  تفر و  شدوخ  يهناـخ  هب  رکبوبا  دـنام . هدـیرد  مه  زا  هدز و  تریح  شنامـشچ 

دحاو ردب  يارجام  زا  زونه  هک  زوتهنیک  ياهیـشرق  زا  یعمج  حارج و  هدیبع  نبا  دیلو  نب  دلاخ  رمع و  اب  هتبلا  یلو  تشاذـگن  نوریب  دوخ 
هک اج  نآ  ات  دوب  هدش  كانمشخ  یتخـس  هب  رکبوبا  فعـض  زا  ادتبا  باطخ  نب  رمع  تشاد . نمجنا  زور  بش و  دنتـشاد  لد  هب  ییاههدقع 

: دوب هتفگ  ماقملا . اذـه  کسفن  تمقا  مل  شیرق  جـجحب  موقت  تتک ال  اذا  عکل ! ای  اـهنع  لزنا  دوب : هتفگ  رکبوبا  هب  رمع  داد . مه  شمانـشد 
دوخ يدرف  رمع  نیا  ياهتفرگ ؟ رارق  تموکح  ریرس  رب  تهج  هچ  هب  يرادن  تماقتـسا  يارای  شیرق  لالدتـسا  ربارب  رد  هک  وت  هیامورف ! يا 

ار هَّللالوسر  باحصا  هحفص 81 ] باوج [  دوب  هتسناوتن  اریز  درمـشیم  تسپ  هیامورف و  ار  رکبوبا  دوب . اعدا  رپ  راد و  ادص  رـس و  دنـسپ و 
رد وا  دوـخ  لوـق  هب  یگراـچیب و  نیمه  رد  دوـب و  هتـسشن  رکبوـبا  ياـج  هب  مه  شدوـخ  رگا  هک  تسا  نـیا  تـسا  ملـسم  هـچنآ  دـیوگب و 
رب تجح  قطنم و  تشم  نانچ  دلاخ  دیود ، دیعـس  نب  دلاخ  ياهفرح  نایم  یتقو  راک  يادتبا  رد  هچنانچ  دنامیم . ورف  یتسپ » یگیامورف و  »

رمع شنزرـس  خساپ  رد  رکبوبا  دوب  بوخ  هچ  دماینرد . رمع  ناهد  زا  سفن  زیگنا  ناجیه  ياهینار  نخـس  نیا  ياهتنا  ات  هک  دیبوک  شناهد 
تماس و دوبا  تایه  نیا  ياضعا  زا  رفن  نیمهدزاود  هک  يراصنا  بویاوبا  نانخس  ياهتنا  ات  مه  رمع  نیا  اریز  دادیم  شنزرس  دوخ  تبونب 
ار دوخ  نارادفرط  یلو  تفر  دوخ  يهناخ  هب  دیـشک و  تسد  تفالخ  زا  زور  تسایـس  ياضتقا  هب  رکبوبا  دوب . هتـسشن  مکب  مص و  تکاس ،

هرانک ندرک و  رهق  تفگ - : دیلو  نب  دـلاخ  درک ؟ دـیاب  هچ  دـننک . نشور  دـنب  مین  تموکح  نیا  رطاخ  هب  یفیلکت  ات  درک  عمج  دوخ  رود 
ار تفالخ  یسرک  دننکیم  تیلاعف  ناشدوخ  رطاخ  هب  زور  هنابش  مشاهینب  هک  طیارش  نینچ  کی  رد  تسا . هناکدوک  يراک  الصا  نتفرگ 

جو ناشنابز  يور  هب  نخس  يایرد  هک  موق  نیا  يهراچ  تفگ . دینادرگ و  رب  دلاخ  تمـس  هب  ار  شیور  لبج  نبذاعم  تشاذگ . یلاخ  دیابن 
رگید زور  هک  دش  هتـشاذگ  نیا  رب  رارق  هرخالاب  و  دروآرد . زارتها  هب  ار  شریـشمش  دیوگب  نخـس  هک  نیا  ياج  هب  دلاخ  تسیچ ؟ دـنزیم 

رد دنربب . دجسم  هب  رایسب  قارطمط  هحفص 82 ] اب [  ار  هفیلخ  دنهدب و  لیکشت  یگرزب  گنیتم »  » رکبوبا يریگهرانک  زور  نیموس  رد  ینعی 
مالغ هک  لقعم  نب  ملاس  دعب  رفن و  رازه  اب  لبج  نب  ذاعم  دعب  و  دمآ . رکبوبا  يهناخ  رد  هبره  زاره  اب  دـیلو  نب  دـلاخ  ادـتبا  باتفآ  يهعیلط 

نب رمع  دندیشکرد . هب  هناخ  زا  ار  رکبوبا  دندرک و  عامتجا  اج  نآ  رد  رفن  رازه  اب  حارج  هدیبعوبا  دعب  رفن و  رازه  اب  دوب  هقیذح  هدش  دازآ 
مرکالوـسر ربـنم  رب  هراـبود  ار  هفیلخ  بیترت  نیدـب  تفریم و  هدیـشک  ریـشمش  اـب  يرفن  رازه  راـهچ  تـیعمج  نـیا  شیپاـشیپ  زا  باـطخ 

ملکت نثل  یلع  هباحـص  ای  هَّللا  و  دیـشک : دایرف  تشاد  تسد  هب  هنهرب  ریـشمش  هک  نانچمه  رمع  تسـشن  ربنم  رب  رکبوبا  هک  یتقو  دندیناشن 
زور نآ  هک  اهفرح  نآ  زا  رگا  درک - : دیدهت  تحارص  اب  ار  یلع  باحـصا  رمع  هانیع . هیف  يذلا  نذخانل  سمالاب  ملکت  يذلاب  لجر  مکنم 
دوخ ریشمش  اب  وت  تفگ - : رمع  باوج  رد  دیعس  نب  دلاخ  دینارپ . مهاوخ  ناترکیپ  زا  رـس  هنهرب  غیت  اب  دیروایب  نایم  هب  رگید  راب  دیاهتفگ 

نامرف هب  ام  داد . مهاوخ  دای  وت  هب  ار  نتفگ  نخـس  شور  دهدب  هزاجا  یـضترم  یلع  رگا  ادخ  هب  هیـشبح ! كاهـص  رـسپ  ینکیم  مدـیدهت 
نیدب تمدخ  رد  وت  یعاسم  نیشنب ، دومرف - : دلاخ  هب  نینموملاریما  دراشفیم . ار  ریشمش  ياههضبق  ام  ياههجنپ  میاهداد . ارف  شوگ  داهج 
نخـس هب  یـسراف  ناملـس  یلو  دش  شوماخ  دـلاخ  درک . دـهاوخ  اطع  لیزج  شاداپ  وت  هب  راگدرورپ  دـش  دـهاوخن  شومارف  زگره  مالـسا 

لوذخم منهج  ياهگس  زا  یعمج  تسد  هحفص 83 ] اب [  دجسم  نیمه  رد  یلع  نم  یـصو  هک  ماهدینـش  هَّللالوسر  زا  ربکا ! هَّللا  دمآرد - :
مارتحا و ناملـس  ناشخرد  ناونع  تیـصخش و  هب  باـطخ  نب  رمع  تسا . هداد  زورما  زا  ربخ  وا  هک  مرادـن  دـیدرت  چـیه  نم  دـنام . دـهاوخ 
ار رمع  نابیرگ  یلع  داتفا . یلع  گنچ  هب  شناـبیرگ  هدیـسرن  ناملـس  هب  زونه  یلو  درک  هلمح  يو  هب  هدیـشک  ریـشمش  اـب  درواـین  ییاـنتعا 

وربور یفیعـض  موق  اب  هک  هیـشبح  كاهـص  رـسپ  يا  رادم  نامگ  تفگ - : دعب  تخاس و  شنیمز  شقن  ناکت  کی  هب  دـیچیپ و  ورف  تخس 
دوبن نامیپ  نآ  رگا  درک  میهاوخ  ربص  نامیپ  نآ  مارتحا  هب  ام  میاهتـسب  يراوتـسا  نامیپ  ادخلوسر  ادخ و  اب  ام  تسین . روط  نیا  هن  ياهدش 

هحفص 84] دنیوگب [ . كرت  ارلوسر  دجسم  هک  داد  روتسد  دوخ  ناوریپ  هب  سپس  متخاسیم . راکشآ  وت  رب  ار  توق  فعض و  ینعم  زورما 

تراسج
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تراسج

رجاهم و مشاه و  لآ  زا  یمیظع  هورگ  اریز  دوب . هتفاین  رارقتسا  شراک  زونه  یلو  تفای  تسد  تفالخ  ربنم  هب  مود  راب  رکبوبا  بیترت  نیدب 
فرط و کی  زا  رکبوبا  تعیب  زا  هَّللالوسر  صاخ  باحـصا  راکنا  دوبن . یکچوک  يهلاسم  هلاسم  نیا  دندوب . هدرکن  لوبق  ار  شتعیب  راصنا 

دنتسشنیم مه  رود  زور  بش و  هک  ار  شکیدزن  ناتسود  و  رکبوبا ، رگید  فرط  زا  مالسا  ملاع  رد  بلاطیبا  نب  یلع  ناشخرد  تیـصخش 
دجسم رد  احیرص  رمع  دنوش . لسوتم  رابجا  روز و  هب  هک  دنتـشاذگ  رارق  نیاربانب  دوب . هتخاس  ناشیرپ  تخـس  دنتـشادیم  وگتفگ  مه  اب  و 

تروشم کی  لابند  هب  هرخالاب  دوبن . رگراک  دایز  یلیخ  مه  رمع  ریشمش  یلو  هحفص 85 ] دوب [  هدرک  فارتعا  میمصت  نیا  هب  مرکالوسر 
نیا دش و  دهاوخن  تسرد  تفالخ  راک  دهدن  رکبوبا  هب  تعیب  تسد  دیاین و  دجسم  هب  یلع  ات  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  لصفم  هنامرحم و 

تعیب هب  دـناشکب و  دجـسم  هب  هناـخ  زا  ار  یلع  دـناوتب  هک  سک  نآ  یلو  دـنام . دـهاوخ  یقاـب  تموـکح  زکرم  رد  هـشیمه  يارب  تیاـکش 
دیاب هتبلا  دننک . مامدقا  رما  نیا  هب  هناروهتم  دنتفرگ  میمـصت  ماجنارـس  دـندرک و  تبحـص  مه  اب  دنتـسشن و  هرابود  تسیک ؟ دـنک  شراداو 

دندوب هدید  دوخ  ررکم  ياههبرجت  رد  دوب  تفالخ  ندوبر  ناشفده  هک  هتیمک  نیا  ياضعا  دوب . عمج  یلع  فرط  زا  ناشرطاخ  هک  تسناد 
ساسا رب  درک . دـهاوخن  مادـقا  یلخاد  گنج  هب  زگره  مالـسا  ظفح  رطاـخ  هب  درمناوج  نیا  دنتـسنادیم  هدزن و  ریـشمش  هب  تسد  یلع  هک 
دندوب هدرک  توعد  لیـصا  رومان و  ياهتیـصخش  زا  هشقن  نیا  يارجا  يارب  ادـتبا  دـندرپس . ارجا  تسد  هب  ار  دوخ  يهشقن  نانیمطا  نیمه 
باطخ نب  رمع  هرخالاب  دنناسرب  نایاپ  هب  ار  تیرومام  نیا  هک  دنتشادن  غارس  تئاند  تحاقو و  هزادنا  نآ  دوخ  رد  راد  هداوناخ  لاجر  یلو 

هب تعیب  مسارم  ماجنا  رطاخ  هب  ار  یلع  اـت  داتـسرف  توبن  یناـسآ  هب  دـشیم  هدـیمان  ذـفنق »  » دوب و هیوهلا  لوهجم  يدرم  هک  ار  دوخ  مـالغ 
زین دوخ  دنیوگ  كرت  ار  دجسم  دوب  هداد  روتسد  دوب و  هتشاد  زاب  تمواقم  زا  ار  دوخ  باحصا  هک  يزور  زا  یـضترم  یلع  دروایب . دجـسم 

بیترت شیاههوزج  اههروس و  هب  دنکن و  يروآعمج  ار  نآرق  يهدـنکارپ  قاروا  ات  درک  دای  مسق  تفر و  هناخ  هب  تفگ و  كرت  ار  دجـسم 
یفنم باوج  دـیناسر  یلع  هب  ار  رکبوبا  ماـیپ  ذـفنق  هک  یتـقو  تهج  نیمه  هب  دـنکن  هحفـص 86 ] رب [  هب  هچوک  سابل  دـشوپن و  ادر  دـهدن 

هب باطخ  نب  رمع  تشگرب . در  باوج  اب  راچان  هب  دربب . راک  هب  يرتشیب  رارـصا  دـناوتب  هک  دوب  نآ  زا  رتهیامورف  رتکچوک و  ذـفنق  تفرگ .
يهناخ هب  هرابود  مایپ  نیا  اب  ار  ذـفنق  گنردیب  دـنک  هچاپ » تسد   » حالطـصا هب  ار  یلع  دـهدب و  ناشن  رتضماـغ  ار  هیـضق  هک  نیا  ياوه 

رمع باوج  دینک ». تعیب  هَّللالوسر  يهفیلخ  اب  دییایب و  دجسم  هب  هک  دنـشکیم  راظتنا  هَّللالوسر  باحـصا  نسحلاابا ؟ ای  : » دینادرگرب یلع 
ياضعا قفاوت  اب  هتبلا  رمع  هک  دوب  اج  نیا  تشگرب . دجـسم  هب  هایـس  يور  یلاخ و  تسد  اب  رگید  راب  ذـفنق  دوب . هدـش  هداد  هک  دوب  ناـمه 

هب تلاسر  يهناخ  رد  رب  دروآ و  یلع  يهناخ  هب  ور  هلاجر  مدرم  زا  یهورگ  اب  تساخرب و  اج  زا  رمع  تخادرپ . لمع  تدـش  هب  هتیمک  نآ 
رد هک  درک  اضاقت  ربمغیپ  رتخد  زا  رمع  دوب . هدـمآرد  تشپ  هب  مرکالوسر  رتخد  ارهز  يهمطاـف  ماـگنه  نیا  رد  تخادرپ . لاـجنج  راـج و 

یلع تفرگرد . ادص  رـس و  كدنا  كدـنا  درک . عانتما  اضاقت  نیا  لوبق  زا  ربمغیپ  رتخد  یلو  دـنک . تبحـص  یلع  اب  وا  ات  دـیاشگب  ار  هناخ 
نیا ات  دنب  مین  تموکح  نیا  هک  درکیمن  رکف  زگره  تشادـن و  اهادـص  رـس و  نیا  هب  شوگ  هک  دوب  مرگرـس  دوخ  راک  هب  نانچ  یـضترم 

ییاغوغ همطاف  رمع و  نایم  دننک . زارد  راشف  رهق و  هب  تسد  وا  دننام  ییـصخش  يهرابرد  دهدب و  ناشن  تحاقو  تراسج و  دوخ  زا  هزادنا 
یتـح دوشگ و  مهاوخ  ار  رد  نیا  اربـج  نم  دوشن  هدوـشگ  رد  نیا  تمیـالم  اـب  رگا  هحفـص 87 - ] تفگ [ : رمع  هک  اج  نآ  ات  تساـخرب .
هولج زیمآهرخـسم  دشاب  زیمآدیدهت  هچنآ  زا  شیب  فرح  نیا  دـینازوس  ماوخ  ار  امـش  يهمه  دز و  مهاوخ  شتآ  هناخ  نیا  هب  نم  تفگ - :

تقـشم ياهتنم  اب  تیلهاج  رد  دوب  شیرق  تخبدـب  کچوک و  لیلذ و  يهریـشع  کی  زا  یماـنمگ  درف  هک  درم  نیا  رمع ، نیا  اریز  درکیم 
راخ مزیه و  تسد  رود  ياهنابایب  زا  هک  مدوب  هدـید  ار  باطخ  شردـپ  رمع و  اـهراب  نم  دـیوگیم - : صاـع  نب  رمع و  درکیم . یگدـنز 

تمیق زا  ناششاعم  دندروآیم و  هکم  هب  دنتسبیم و  هتشپ  دندرکیم و  هکم  هب  دنتفرگیم و  شود  هب  دنتسبیم و  هتـشپ  دندرکیم و  عمج 
ریقف و سب  زا  دـندرکیمن  نت  هب  زگره  دـناشوپب  ار  ناـشیوناز  هک  ار  ياهماـج  رـسپ  ردـپ و  نیا  دوـجو  نیا  اـب  دـشیم . مـهارف  یـشکراخ 

ردپ داد و  ربمغیپ  هب  ار  شرتخد  دش و  صفحوبا  دش و  رمع  تفای  راختفا  مالـسا  فرـشب  یتقو  شکراخ  نیا  رمع ، نیا  دـندوب . تسدـگنت 
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هب مانمگ  يهیامورف  درم  نیا  راک  الاح  درک . ادیپ  يرـس  اهرـس  نایم  دوب  هظحالمیب  حیق و  ور و  مشچیب و  يدرم  نوچ  دـش و  ربمغیپ  نز 
شتآ هناخ  نیا  هب  نم  دـیوگیم - : تحاقو  ياهتنم  اـب  هداتـسیا و  مرکالوسر  رتخد  اـهنت  ارهز  يهمطاـف  يهناـخ  رد  رب  هک  هدیـسر  ییاـج 

هب ییانتعا  ارهز  يهمطاف  دوب  کنخ  نوچ  دوب و  کـنخ  یلیخ  فرح  نیا  دـینازوس . مهاوخ  هدـنز  ار  هَّللالوسر  ترتع  تخادـنا و  مهاوخ 
دایرف دـش و  دـنلب  تلاسر  يهناخ  رد  زا  خرـس  يهلعـش  هایـس و  دود  ناهگان  درک . مه  لمع  درک  دـیدهت  هچنآب  رمع  اما  دومرفن  فرح  نیا 

. دید یتمایق  دـیود ، طایح  نحـص  هب  همیـسارس  تشادرب و  نآرق  قاروا  زا  تسد  یلع  هحفـص 88 ] دیـسر [ . یلع  شوگ  هب  ارهز  يهمطاف 
هظحل نیا  ات  يو  دوب . هدرک  مجاحت  طایح  لخاد  هب  دوخ  ياههلاجر  اب  رمع  دـید . یتمایق  دـیود ، طایح  لخاد  هب  دوخ  ياـههلاجر  اـب  رمع 

اب اطخ  رکف  نیمه  هب  انب  دـنک و  عاـفد  يو  زا  اـت  هداتـسرف  هناـخ  رد  هب  ار  همطاـف  هدـش و  ناـهنپ  قاـتا  رد  شـسرت  زا  یلع  هک  درکیم  رکف 
هب تفر  ات  دوب . هناقمحا  یتارج  شندمآ  شیپ  اما  دربب  شدجـسم  تمـس  هب  اربج  ددنب و  هب  بانط  اب  ار  یلع  تسد  هک  دمآ  شیپ  تراسج 

سفن هک  دیلامیم  مه  هب  يروط  ار  رمع  ياهبل  ینیب و  نینموملاریما  تفای . یلع  ياپ  تسد و  ریز  رد  ار  دوخ  دـنک  زارد  تسد  یلع  تمس 
هب گنردیب  دید  ار  ارجام  نیا  یتقو  رمع  مالغ  ذفنق  دندرکیم . هراظن  دندوب و  هداتسیا  مدرم  دوش . هفخ  دوب  کیدزن  دوب . هداتفا  سپ  رمع 

دنتفگ شنانیشن  هیشاح  یلو  دنزب  نماد  شتآ  نیا  هب  تساوخیمن  رکبوبا  هک  نیا  لثم  تخاس . رادربخ  نایرج  زا  ار  رکبوبا  تفر و  دجسم 
دنچ داد  روتسد  دش  دهاوخن  لح  تعیب  يهلاسم  تفریذپ و  دهاوخن  ار  هفیلخ  نامرف  سک  چیه  رگید  دوشن  بیقعت  تنوشخ  تسایـس  رگا 

دندش و روهلمح  یلع  يهناخ  هب  دندیخرچیم  تموکح  زکرم  رود  يدیما  هب  مادک  ره  هک  تسود  تردـق  تسرپایند و  مدرم  زا  رفن  دـص 
انب دوب و  رسپ  هک  شاههامشش  نینج  دیچیپ و  شیوزاب  هب  ياهنایزات  دروخ و  ارهز  يهمطاف  يولهپ  هب  يریشمش  فالغ  راد  وریگ  نیا  نایم 

يهجرد رد  اـهتیانج  نیا  تیلوئـسم  هتبلا  تفرگ . تروص  تیاـنج  همه  نآ  دـش و  طقـس  دوـب  دـش  هدـیمان  نسحم  مرکالوـسر  تیـصوب 
رکبوبا و زج  اهتیانج  هحفـص 89 ] نیا [  ببـس »  » قوقح ياملع  لوق  هب  تسا و  باطخ  نب  رمع  هناحقیبا و  نب  قیتع  ریگناـبیرگ  تسخن 

باطخ نب  رمع  مالغ  ذفنق  نامه  هک  نیا  لثم  تسا . هدشن  هتخانش  خیرات  رد  یتسرد  هب  اههبرـض  نیا  رـشابم »  » یلو دوبن  رگید  یـسک  رمع 
یـسق كافـس و  یمالغ  ذـفنق  دـنیوگیم  تخاون . شیوزابب  هنایزات  درـشف و  ربمغیپ  رتخد  يولهپ  هب  ریـشمش  مالغ  دوخ  باـبرا  روتـسد  هب 

نب نیدـلازع  . » تسین هتعیـش  تاور  يهتخاـس  اـهفرح  نیا  دـنراد ، فارتـعا  ییاـنج  ثداوـح  نیا  هب  مک  شیب و  هماـع  ياـملع  دوـب . بلقلا 
بنیز دسیونیم : نینچ  دنکیم  تیاور  ردب  يهوزغ  تبـسانم  هب  هک  یثیداحا  نایاپ  رد  هغالبلاجهن  حرـش  رد  هلزتعم  يهمالع  دـیدحلایبا »
فرط زا  دوب و  فانم  دبع  لآ  زا  ردپ  فرط  زا  هک  شرهوش  یلو  دوب  ناملـسم  بنیز  دوب  عیبر  نب  طیقل  صاعلاوبا  رـسمه  هَّللالوسر  رتخد 

وجگنج ناناملـسم  گنچ  هب  ردـب  داهج  رد  درکیم و  تراجت  عیبر  نب  طیقل  صاعلاوبا  تشاد . یتسرپتب  شیک  دوب  شاهلاخ  رـسپ  رداـم 
شیومع رـسپ  مه  اریز  تشادیم  تسود  ار  صاعلاوبا  هک  نیا  اب  مرکالوسر  دندروآ . شاهنیدم  هب  ینعی  دمآ ، هنیدـم  هب  دـش ، ریـسا  داتفا .

رد يریذـپن  ار  نالـسا  نید  ات  : » دومرف وا  هب  اذـهعم  دوب  هجیدـخ  يهداز  رهاوخ  ینعی  دـلیوخ  تنب  هلاه  رـسپ  مه  دوب و  شداماد  مه  دوب و 
نیا شطرـش  طرـش . نیا  هب  یلو  متـسرفیم  هکم  هب  ار  وت  نونکا  نم  تسا . مارح  وت  رب  بنیز  مرتخد  هوالع  هب  يرادن  ییوربآ  نم  تمدخ 

 ] تشگرب و هکم  هب  هنیدم  زا  تفریذپ و  ار  طرش  نیا  مه  صاعلاوبا  ینادرگرب ». هنیدم  هب  ار  بنیز  مرتخد  يدیسر  هکم  هب  یتقو  هک  تسا 
همه اب  دوب  هلماح  ههام  جـنپ  هک  بنیز  تخاس . هدامآ  هنیدـم  هب  ار  شرفـس  تامدـقم  تسب و  یجدوه  بنیز  يارب  گـنردیب  هحفص 90 ]

زا یعمج  هک  دوب  هدـشن  رود  هکم  زا  لـیم  دـنچ  زونه  یلو  تفگ . كرت  ار  هکم  دـنک و  لد  شرهوش  زا  تشاد  شرهوش  هب  هک  ياهقـالع 
رتخد هزین  بعک  اـب  دوسا  نبراـبه  دـندروآ  هلمح  ربـمغیپ  رتـخد  هب  دـنریگب  ناناملـسم  زا  ار  دوخ  ماـقتنا  هک  نیا  ماـن  هب  شیرق  ناتـسرپتب 

دـمآ و هنیدـم  هب  بنیز  یتقو  درک . طقـس  ار  دوخ  يههام  جـنپ  نینج  ربمغیپ  رتخد  ساره  لوه و  نیا  يهجتین  رد  دـیناسرت و  ار  هَّللالوسر 
ره رد  تیانج  نیا  رفیک  هب  ار  رابه  : » دومرف تخاس و  رده  ار  دوسا  نبرابه  نوخ  مرکالوسر  درک  فیرعت  ردـپ  يارب  ار  دوخ  تشذـگرس 

مدرک لقن  رفعجوبا  مداتسا  يارب  ار  هصق  نیا  نم  دیوگیم - : دیدحلایبا  نیدلازع  تسا ». رده  هیامورف  درم  نییا  نوخ  دیـشکب . دیتفای  اج 
حاب الایح  ناک  ول  هنا  لاحلا  رهاظف  اهنطب  اذ  تقلاف  بنیز  غور  هنال  دوسا  نب  رابه  مد  حابا  هَّللالوسر  ناک  اذا  متفگ : هصق  نیا  ياـهتنا  رد  و 

اهیلعهللامالس ارهز  همطاف  ترضح  زا 71یناگدنز  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


شنینج طقـس  ببـس  دـیناسرت و  ار  بنیز  هک  نیا  مرج  هب  ار  دوسا  نب  رابه  نوخ  هَّللالوسر  یتقو  نسحملا . تقلا  یتح  همطاف  عرو  نم  مد 
روط نیا  تخاسیم  رده  مه  دندرک  طقـس  ار  شنـسحم  دـندرزآ و  ار  همطاف  هک  ار  یناسک  نوخ  دوب  هدـنز  رگا  ارهاظ  تخاس  حابم  دـش 
نیا باوج  رد  نم  میوگب . هچ  امـش  باوج  رد  منادیمن  نم  تفگ - : یقیمع  رکف  زا  سپ  دـنامرد . نم  خـساپ  رد  بیقن  رفعج  وبا  تسین ؟

. دـندوب هدـیناسر  هجرد  اهتنم  هب  ار  یتسپ  تحاقو و  راـک  ارجاـم  نیا  رد  رمع  رکبوبا و  هحفـص 91 ] مهدیم [ . حیجرت  ار  یـشوماخ  هلاسم 
يرارـصا روز  تنوشخ و  ربـج و  رهق و  اـب  موق  نیا  یلو  دزادرپـب  هَّللامـالک  طبـض  عمج و  هب  دنیـشنب و  شاهناـخ  رد  دوب  هدروخ  مسق  یلع 

تعیب يهراـبرد  خـیرات  تاور  دـندروآرد . وناز  هب  رکبوبا  ربـنم  ياـپ  رد  مه  ار  نارگید  دـنناوتب  اـت  دـنریگب  تعیب  يو  زا  هک  دـندیزرویم 
رتکیدزن قیقحت  هب  هچنآ  یلو  هدرکن  تعیب  دـناهتفگ  هدرک و  تعیب  رکبوبا  اب  یلع  هک  دـناهتفگ  دـناهتفگ ، نخـس  فالتخا  هب  نینموملاریما 

. درواین لمع  هب  یمادـقا  تفالخ  ماـقم  فـالخ  رب  هک  هدرک  دـهعت  طـقف  هدادـن و  رکبوبا  هب  تعیب  تسد  یلع  هرخـالاب  هک  تسا  نیا  تسا 
مومع فارتـعا  هب  وا و  دوخ  فارتـعا  هب  هک  رکبوبا  تعیب  فـلا : تسا : رارق  نیا  زا  دراد  دوـخ  يهدـیقع  تاـبثا  يارب  هدـنراگن  هک  ياهلدا 
دیعـس  » لوق هب  یتح  و  دوب . هدماین  لمع  هب  هعلاطم  رکف و  شیور  هک  دوب  يرما  ینعی  دوب . هبقرتم  ریغ  ياهثداح  ینعی  دوب . هتلف »  » ناناملـسم

یتح ربدـت  ددرت و ال  ریغ  نم  هاجف  ياهتلف  رمالا  ثدـح  هتلف »  » تغل همجرت  رد  دراوملا  برقا  گنهرف  بحاـص  یحیـسم  ینوترـش » يروخ 
نیا تسا  ملـسم  هچنآ  دوبن و  یعورـشم  رما  دوب  هیامیب  هیاپیب و  يرما  رکبوبا  تعیب  هتلف » رکب  یبا  هعیب  تناک  : » لاقی اعیرـس . تلتفا  هناـک 
سک نآ  دوب . مالسا  رطاخ  هب  اهنت  دیشک  دوخ  قح  زا  تسد  یلع  رگا  دشیمن . میلـست  عورـشمان  رما  هب  زگره  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تسا 

ار يدرم  رادرک  المع  دهدب و  عورـشمان  یتموکح  هحفـص 92 ] هب [  تعیب  تسا  لاحم  دشوپیم  مشچ  دوخ  قوقح  زا  مالـسا  رطاخ  هب  هک 
ربنم ياپ  رد  وا  دناهدرک . دیدهت  لتق  هب  ار  یلع  هک  دوشیم  هتفگ  ب : دنک . میکحت  بیوصت و  هتسشن  تفالخ  دنسم  رب  عرش  فالخ  رب  هک 

تسد دوشن  هتشک  هک  نیا  يارب  وا  دز . میهاوخ  ار  وت  ندرگ  تفگ  رمع  درک  دیهاوخ  هچ  منکن  تعیب  رکبوبا  اب  رگا  دیسرپ  رمع  زا  رکبوبا 
زراـبم و درم  نآ  یلع  دـنکیم . مرـش  مه  شتیاـکح  زا  هدـنراگن  هک  تسا  فیخـس  تسـس و  ردـق  نآ  نخـس  نیا  داد . رکبوـبا  هـب  تـعیب 

نآ درک . لابقتسا  ار  عوطقم  ملسم و  گرم  راب  رازه  تخادنا . گرم  ناهدب  ار  دوخ  راب  رازه  زا  شیب  مرکالوسر  باکر  رد  هک  روشحلس 
هراـپهراپ زیت  ریـشمش  اهدـص  ریز  رد  رتـسب  نیا  بش  همین  تسنادیم  هک  دـیمرآ  يرتـسب  رد  دـیمرآ ، هَّللالوسر  رتـسب  رد  هک  درمناوج  درم 

زا تسا  لاحم  درم  مینچ  کی  متـسه . وت  سونام  رداـم  ناتـسپ  هب  لـفط  زا  گرم  هب  نم  دروخ  مسق  اـهراب  هک  درم  نآ  یلع  دـش . دـهاوخ 
ثیدح کی  هک  هغالبلاجهن  باتک  رد  ج : درامـشب . قح  دوخ  ناج  ظفح  يارب  ار  قحان  یتموکح  دـنک و  تعیب  رکبوبا  اب  دوخ  ناج  سرت 

. دیآیم نایم  هب  تفالخ  بصغ  نایرج  افلخ و  مان  ماقم  نیدنچ  زا  شیب  تسا  ملسم  ققحم و  یلع  نینموملاریما  هب  شتبسن  دنـسلا و  یعطق 
رب رابجا  هب  هاوخ  تبغر و  هب  هاوخ  دوخ  تعیب  زا  یماـن  زگره  دـنکیم و  داـی  دوخ  يریگيهشوگ  توکـس و  زا  اـج  همه  رد  نینموملاریما 
هب شنانمـشد  مک  تسد  ای  دومرفیم و  دای  دوخ  تعیب  زا  املـسم  دوب  هدرک  تعیب  ناـمثع  اـی  رمع  اـی  رکبوبا  اـب  یلع  رگا  دـناریمن . ناـبز 

دوخ ياههمان  ظعاوم و  بطخ و  رد  هن  یلو  دندرمشیم . لیلد  افلخ  تیناقح  رب  ار  شتعیب  دندوشگیم و  هحفص 93 ] نایز [  يو  ضارتعا 
شوماخ ارچ  هک  دـندادیم  شتمـالم  طـقف  دندیـشک . شخر  هب  ار  وا  تعیب  جاـجتحا  وگتفگ و  نیح  نارگید  هن  درک و  فارتعا  رما  نیا  هب 

زا دوخ  جاجتحا  رد  مه  ناورهن  جراوخ  دـتفیب . نارگید  تسد  رد  دوب » وا  لاـم  دراد  هدـیقع  هک  قح  نیا   » شقح تسا  هتـشاذگ  هتـسشن و 
یناگدنز رد  هک  دناهدربیم  راک  هب  رایـسب  یعـس  نوارهن  جراوخ  تسا . هدرک  تعیب  رکبوبا  اب  ارچ  دـنتفگن  اما  دـنتفرگ  داریا  یلع  توکس 

زا یمان  دوجو  نیا  اـب  یلو  دنـشکورف  شتمظع  ولع و  زا  ار  یلع  دـنروایب و  تسد  هب  یفعـض  يهطقن  فارحنا و  ناـشن  بلاـطیبا  نبا  یلع 
هب مالسا  تلم  نایم  یفالتخا  رگید  تشاد  تقیقح  تروص  عورـشمان  يافلخ  هب  یلع  تعیب  يهناسفا  رگا  د : دناهدرواین . نابز  هب  يو  تعیب 

يهملک یلع  میلـست  نوچ  دـندادیمن  بصاغ  ناونع  افلخ  هب  هیماما  يهفیاـط  رگید  دوب . هدـش  لـح  تفـالخ  يهلاـسم  اریز  دـنامیمن . اـج 
نیا دـنتفگیم  هَّللالوسر  باحـصا  دـناهدرک و  بصغ  ار  تیبلها  قح  مییوگیم  ام  هک  نیا  سپ  تخاسیم . وحم  اوعد  نیا  رد  ار  بصغ 

. میروآیمن نابز  هب  زگره  ار  بصغ  تغل  میـسانشن  ملمـس  رقتـسم و  ار  یقح  ادتبا  ات  مییوگیمن  اجیب  دناهدش  بوضغم  روهقم و  هداوناخ 
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لیوحت فرط  هب  هدننکمیلست  زا  قح  لیوحت  اعبط  قح  میلست  هتشاد و  میلـست  يو  هب  المع  ار  دوخ  قح  دوب  هدرک  تعیب  رکبوبا  هب  یلع  رگا 
قح دنزیم . دایرف  هیماما  يهقح  يهفیاط  هک  تسا  نرق  هدزیس  زا  زواجتم  یلو  تسین . یقاب  ینخـس  رگید  لیوحت  میلـست و  زا  سپ  تسا و 

ياقب رب  ینتبم  اعدا  نیا  و  دناهدوبر . ناشفک  زا  ار  دمحم  هحفص 94 ] لآ [  ماقم  دناهدرک  متس  دمحم  لآ  رب  دناهدرک . بصغ  ار  دمحم  لآ 
شیور رب  نیبصاغ  اهتنم  تسا ، یقاب  دوخ  ياج  رب  نانچ  مه  هتفاین  لاقتنا  نارگیدب  دمحم  لآ  زا  قح  هک  مییوگیم  ام  ینعی  تسا  قح  نیا 

داماد هَّللالوسر و  ریزو  هَّللالوسر و  یـصو  هَّللالوسر و  ردارب  بلاطیبا  نب  یلع  ه -  دناهدش . لیاح  لها  قح و  نایم  دناهتـشاذگ و  تسد 
ياپ رد  دـنزادنیب و  شندرگب  باـنط  دنـشکب و  ریـشمش  شیورب  شیرق  لذارا  زا  یعمج  هک  دوبن  یکچوک  تیـصخش  وا  دوب . مرکا  ربمغیپ 

دنیشنب هناخ  جنک  رد  یلع  هک  هزادنا  نیمه  هب  شتـسایس  يهتیمک  رکبوبا و  دنریگب . تعیب  يو  زا  اربج  دنروآرد و  وناز  هب  شرکبوبا  ریرس 
هب تسایس  طیحم  زا  ار  دوخ  یلع  هک  دنتساوخیم  ادخ  زا  موق  نیا  دندوب . عناق  رکشت  نانتما و  ياهتنم  اب  دشاب  هتشادن  يراک  ناشراک  هب  و 

نامـسآ هب  ار  ناـشهالک  هتفرگ  هراـنک  لادـج  هزراـبم و  زا  یلع  هک  دـندید  یتقو  دراذـگب و  یلاـخ  ناـنآ  يارب  ار  نادـیم  دـشکب و  راـنک 
تاکلمتـسم زا  یمین  هظحل  کی  هب  تسناوتیم  ماگنه  نآ  رد  یـضترم  یلع  دـنتفگ . اهنیرفآ  دوخ  لاـبقا  تخبرب و  هناـمرحم  دـنتخادنا و 

ار شهاگتـسد  نانادرگراک  هفیلخ و  لاب  تسد و  اهلاس  هک  دزیگنارب  برعلاهریزج  رد  یبلالقنا  دناروشب و  تقو  يهفیلخ  دض  رب  ار  مالـسا 
دوخ تحلصم  هب  نانمشد  رگید  درکیمن ، مادقا  يراک  نینچ  کی  هب  مالسا  داینب  ون  نید  رطاخ  هب  ینعی  تساوخیمن  یلع  رگا  دنک و  دنب 
اریز دـنریگب  تعیب  يو  زا  جـیبق  هنایـشحو و  بیترت  نینچ  کـی  اـب  دـندنب و  هب  تشپ  هب  ار  شیاـهتسد  دـنزاتب و  يو  رب  هک  دنتـسنادیمن 

يارب یلع  توکس  دندوب . نف  لها  كریز و  یسایس و  یمدرم  یلع  نانمشد  هحفص 95 ] دننک [ . تراسج  ردق  نیا  هک  دندرکیمن  تارج 
لیـصفت هب  مراهچ  موصعم  باتک  رد  و : دنتـشاذگ . دوخ  لاح  هب  ار  یلع  دـندرک و  تعانق  توکـس  نیمه  هب  دوب . ییاـمظع  تمینغ  ناـنآ 

رـسپ زا  هیواـعم  درپس  يو  هب  ار  تفـالخ  درک و  حلـص  هیواـعم  اـب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  مود  ماـما  یتـقو  هک  درک  میهاوخ  فیرعت 
رد نسح  ماما  دهدب . وا  تسد  هب  تعیب  تسد  هک  دنک  راداو  دنادیم  حالص  هک  یبیترت  ره  هب  ار  نیـسح  ماما  هک  درک  شهاوخ  هَّللالوسر 
دش دهاوخن  هتشک  دوش و  هتـشک  هک  نآ  رگم  درک  دهاوخن  تعیب  وت  اب  وا  یـسانشیمن . ار  نیـسحلا  هَّللادبعوبا  وت  دومرف - : هیواعم  باوج 

یتمیق هچ  هب  وت  يارب  تعیب  نیا  نیبب  نک  باسح  دـنتلغب ... نوخ  كاخ و  هب  شیور  شیپ  رد  اـج  کـی  همه  بلطملادـبعینب  هک  نآ  رگم 
. مرادـن یتجاح  یلع  نب  نیـسح  تعیب  هب  نم  تسین . مزال  تسین ، مزال  تفگ - : تقو  نآ  درک و  رکف  یکدـنا  هیواعم  دـش . دـهاوخ  ماـمت 

دیاب دوب . هدش  زیهجت  دندوب  هدرک  جیسب  يو  اب  ماش  زا  هک  حلسم  يهدایپ  هراوس و  رازه  تصش  دص و  اب  هیواعم  ماگنه  نیا  رد  مینادب  دیاب 
نیا رد  هک  مینادب  دـیاب  دوب . هدـیرخ  ابیرقت  دوب و  هتفرگ  عوطقم  يهحلاصم  کی  ساسا  رب  یلع  نب  نسح  زا  ار  تفالخ  هیواعم  هک  مینادـب 
حلص هک  مینادب  دیاب  دنتـشادن . رادفرط  رفن » رازه  هد  هتفر  مه  يور   » کچوک يهلیبق  دنچ  زج  قرع  رـسارس  رد  هَّللالوسر  يهداوناخ  عقوم 

هحفـص 96] ار [  اـهتضهن  اـهمایق و  يهشیر  اـمتح  دـشابن  روط  نیا  رگا  دوب و  هدروآرد  اـج  زا  ار  یتضهن  ماـیق و  ره  يهشیر  نسح  ماـما 
ربکا طبـس  یلع و  گرزب  رـسپ  هک  ياهیواـعم  زوریپ ، يهیواـعم  يوق ، يهیواـعم  زهجم ، يهیواـعم  طلـسم ، يهیواـعم  دوب . هتخاـس  فیعض 

تخاس دهاوخ  اپ  رب  يدیدج  گنج  دش و  دهاوخ  ياهزات  يهنتف  يهیام  یلع  نب  نیـسح  تعیب  دید  یتقو  دوب  هدروآرد  اپ  زا  ار  هَّللالوسر 
رازه اب  هزات  هک  رکبوبا  یلو  مرادن . یتجاح  شتعیب  هب  منکیم و  تعانق  یلع  نب  نیسح  توکس  هب  نم  تسین . مزال  تسین ، مزال  تفگ - :

تموکح ساره  زرل و  لوه و  نارازه  اب  ناتسبرع  نیـشن  نابایب  لیابق  تفلاخم  اب  مشاهینب ، تفلاخم  اب  راصنا ، تفلاخم  اب  تمحز . جنر و 
هلاجر رفن  راهچ  درکیم  تارج  هنوگچ  دوب  هتفرگ  رارق  دوب  رتنازرل  شدوخ  لد  زا  شیاههیاپ  هک  يربنم  رب  دوب و  هداد  لیکـشت  يدنب  مین 

تقو ره  هک  یسایس  درم  نیا  ایآ  دنناتسب . تعیب  يو  زا  اربج  داهـشالا  سوئر  یلع  دزادنیب و  شندرگ  هب  بانط  دتـسرفب و  یلع  لابند  هب  ار 
ار شراک  ياهنایشحو  تنوشخ  اب  فرطرب  هیرگ  تایضتقم  هک  یتقو  و  تخاسیم . ریزارـس  ریـس  لثم  ار  شکـشا  درکیم  اضتقا  شتـسایس 

یلع رگا  هک  درکیمن  كاردا  ایآ  دـنازیگنارب . اـج  زا  ار  یلع  تسین  تحلـصم  هب  ینعی  دوشیمن  هک  دـیمهفیمن  ردـق  نیا  دادیم  تروص 
تیعقوم ایآ  تسا ؟ رتکیدزن  شحالـص  هفرـص و  هب  دـنک  تموکح  رـس  دردیب  شدوخ  دنیـشنب و  شاهناخ  رد  يوزنم  لزتعم و  شوماخ و 
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روعش هیواعم  ردق  هب  رکبوبا  ایآ  دوبن ؟ رتشحوم  رتکانرطخ و  رتمهم و  هیواعم  طلست  زا  سپ  یلع  نب  نیسح  تیعقوم  زا  تقو  نآ  رد  یلع 
فرط زا  زربلا و  ياههنماد  ات  قرشم  تمس  هحفص 97 ] زا [  ناتسبرع  يهریزج  هبش  زا  مالـسا  تموکح  هثالث  يافلخ  نامز  رد  ز : تشادن ؟

فرـصت تحت  جیردت  هب  اهتلم  اهتلود و  همه  نیا  نمی و  تاماش و  قارع و  رـصم و  ناریا و  دوب . هتفای  تعـسو  نانوی  دحرـس  ات  برغم 
هَّللالوسر باحـصا  اـبلاغ  دوـب  هدـیماجنا  لوـط  هب  لاـس  جـنپ  تسیب و  مک  شیب و  هک  اـهگنج  نیا  رد  دوـب . هتفرگ  رارق  برع  ناـیوجگنج 

برع ناـیوجگنج  یهارمه  هب  یماـگ  یلع  هک  تسا  هتفگن  سک  چـیه  هصاـخ  قـیرط  زا  هن  هماـع و  قـیرط  زا  هن  یلو  دنتـسجیم  تـکرش 
گنج يارجام  رد  باطخ  نب  رمع  دیدش  سامتلا  رارصا و  اب  یـضترم  یلع  راب  کی  اهنت  دنک . تکرـش  افلخ  ياهراوش  رد  یتح  درادرب و 

هب ینخـس  دوـشگیمن و  بل  زا  بل  یلع  تساوـخیمن  کـمک  احیرـص  دزیمن و  شنماد  هب  تسد  رمع  رگا  هک  داد  رظن  دوـخ  زا  دـنواهن 
تـسد هب  ار  اـهههبج  راـکتبا  هَّللالوـسر  باـکر  رد  هـک  اـهزور  نآ  دـننام  املـسم  دوـب  هدرک  تـعیب  رکبوـبا  اـب  یلع  رگا  دروآیمن . ناـبز 

نیا دیگنجیم . تاماش  ياهیحیسم  ناریا و  ياهیتشدرز  اب  تساخیمرب و  اج  زا  دادیم  نامرف  مالسا  نازابرـس  فوفـص  رب  تفرگیم و 
یلع دوب  هتخاـس  شوماـخ  ار  شنانمـشد  دوخ  توکـس  اـب  یـضترم  یلع  تسا . یلع  نینموملاریما  قلطم  یفرطیب  رب  ینـشور  لـیلد  دوـخ 

رکبوبا و اب  هن  یلع  تخادرپ . روما  قتف  قتر و  هب  ادص  ورسیب  درمش و  یمیظع  زوف  دوخ  يارب  ار  یـشومخ  نیا  مه  رکبوبا  دش و  شوماخ 
هدید و رد  راخ  هک  یسک  نوچمه  دوخ  لوق  هب  تسشن و  ياهشوگب  طقف  درکن . تعیب  نت  هس  نیا  زا  سک  چیه  اب  نامثع  اب  هن  رمع و  اب  هن 

یضترم یلع  اجش » قحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربصف و  [ » هحفص 98 تسیرگنیم [ . ار  هتفشآ  عاضوا  نآ  دشاب  هتشاد  ولگ  رد  ناوختسا 
ره تشادن و  یعمج  رطاخ  درم  نیا  یعامتجا  رابتعا  تمظع و  تیصخش و  زا  تفالخ  هاگتـسد  یلو  دوب  ابیکـش  اهجنر  اهترارم و  نیا  رب 

دـیاشگب و ار  شاهتــسب  دوـخ  هـب  دوـخ  ياهتــسد  درادرب و  بـل  زا  ار  یــشومخ  لـفق  دزیخرب و  شیاـج  زا  یلع  هـک  درکیم  رکف  هـظحل 
یلع يهیحان  زا  شرطاخ  هک  دروایب  دوجوب  یتابجوم  داتفا  ددص  رد  ینارگن  نیمه  هب  انب  و  دزادـنا . رد  یهایـس  یهابت و  هب  ار  ناشراگزور 

هحفص 99] دوش [ . عمج 

كدف

اکتا و دروم  نوشماش »  » نوچمه برثی  نایدوهی  نایم  رد  هک  يربیخ  بحرم  دـش و  هدوشگ  ربیخ  میظع  عالق  یتقو  ترجه  متفه  لاـس  رد 
ربارب رد  هک  دنتفایرد  اریز  دنداتفاورف  یـشوج  بنج و  ره  زا  دـندمآ . رد  ياپ  زا  هرابکی  نایدوهی  دـیتلغ  كاخ  هب  یلع  تسد  اب  دوب  راختفا 

اهغاب و زا  هک  يدابآ  يهدکهد  ربیخ  يهقطنم  ياهیبیشارس  رد  تسا . نتشاذگ  شیوخ  يهشیر  رب  هشیت  دوخ  تسد  اب  ندیگنج  نید  نیا 
هک نیا  نیع  رد  دـندوب و  يدوهی  همه  دـندوب  هدـکهد  نآ  کلام  هدرخ  هک  كدـف  مدرم  تشاد و  رارق  كدـف  ماـن  هب  دوب  ینغ  اهناتـسلخن 

رظن زا  كدف  اریز  دوب  هتخود  ربیخ  هب  ناشدـیما  مشچ  ینعی  دـندربیم  رـس  هب  ربیخ  یماظن  هانپ  رد  دـندرکیم  یگدـنز  القتـسم  دوخ  يارب 
كدف مدرم  مرکالوسر  هک  دوب  هدیسرن  ربیخ  ياهژد  راوید  ياپ  هب  مالسا  يورین  زونه  هحفص 100 ] دوب [ . فیعض  رایسب  یماظن  تیعقوم 
سدقم تعیرش  نیا  ای  دننک . نشور  مالسا  مدرم  اب  ار  دوخ  فیلکت  رتدوز  هچ  ره  هک  درک  راطخا  یثراح  دوعـسم  نب  هصیحم  هلیـسو  هب  ار 
تـشپ شوخلد و  دنتـشاد و  نانیمطا  ربیخ  نایدوهی  ینابیتشپ  زا  هک  نیا  نیع  رد  كدـف  یلاها  دـنوش . هدامآ  گنج  يارب  اـی  دـنریذپب و  ار 

هرخالاب ات  دندرک  شلطعم  ردق  نآ  دندیلام و  تسد  هب  تسد  ردق  نآ  هصیحم  باوج  رد  دـندادن . تسد  زا  ار  طایتحا  مه  زاب  دـندوب  مرگ 
يهلیسو هب  عشوی و  نب  نون  داهنشیپ  هب  انب  ماگنه  نیا  رد  دیـسر  ناشـشوگ  هب  اهيربیخ  میلـست  بحرم و  لتق  و  معان »  » يهعلق طوقـس  ربخ 

ام و  زعولج : هَّللا  لوق  دش . هَّللالوسر  صلاخ  صاخ و  كدف  ءارق  تهج  نیمه  هب  دندرک  میلـست  مرکالوسر  هب  ار  دوخ  يدابآ  درم  نیمه 
ءافا ام  و  ریدق . یش  لک  یلع  هَّللا  ءاشی و  نم  یلع  هلسر  طلـسی  هَّللا  نکلو  باکر  لیخ و ال  نم  هیلع  متفجوا  امف  مهنم  هلوسر  یلع  هَّللا  ءافا 

و مکنم . ءاینغالا  نیب  هلود  نوکیال  یک  لیبسلا  نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يذـل  لوسرلل و  هللف و  يرقلا  لها  نم  هلوسر  یلع  هَّللا 
شلوسر هب  دـنوادخ  راـفک  لاـم  کـلم و  زا  هچنآ  باـقعلا . دـیدش  هَّللا  نا  هَّللا  اوقتا  اوهتناـف و  هنع  مکیهن  اـم  هوذـخف و  موسرلا  مکیتا  اـم 
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رب ار  دوخ  ربمایپ  لاعتم  دنوادخ  یلو  دیاهدرکن ... . زیهجت  ناگدایپ  ناگراوس و  دیاهدربن و  جنر  شلیصحت  بسک و  رد  امـش  هتـشاذگاو و 
زا هتشاذگاو  شلوسر  هب  اههدکهد  مدرم  زا  دنوادخ  هچنآ  و  تساناوت . زیچ  همه  رب  دهاوخ  تخاس و  دهاوخ  طلسم  هدومرف  تیـشم  هچنآ 

نادـنمتورث گنچ  هب  اهتمینغ  نیا  اـت  دوب  دـهاوخ  ناگدـناماو  هار  زا  نانیکـسم و  ناـمیتی و  لوسر و  نادـنواشیوخ  لوسر و  ادـخ و  نآ 
دیدش شتبوقع  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  دییوج و  زارتحا  هدومرف  یهن  هچنآ  زا  دـیریذپب و  هداد  نامرف  مرکا  هحفص 101 ] لوسر [  هچنآ  دتفین .

هَّللا یلص  هَّللالوسر  یلو  دننکیم  رکذ  ار  همطاف  ینطب »  » نادنزرف همطاف و  یلع و  مان  مه  هماع  ياملع  یتح  یبرقلايذ »  » ریـسفت رد  تسا .
دندرک و میظنت  يراذگاو  نیا  رب  مه  يدنس  هک  دومرف : روتـسد  و  درک . راذگاو  همطاف  شرتخد  هب  اج  کی  ار  كدف  يهدکهد  هلآ  هیلع و 

نینموملاریما دوب . لونم  نیدب  كدف  عضو  ترجه  مهدزای  لاس  ات  دـمآ و  رد  ارهز  يهمطاف  فرـصت  هب  كدـف  ءارق  ترجه  متفه  لاس  زا 
انیدـیا یف  تناک  یلب  دـنکیم : دای  هتـشاد  رارق  ناشفرـصت  تحت  كدـف  هک  ياهرود  زا  دراگنیم  فینح  نب  نامثع  هب  هک  ياهمان  رد  یلع 
دوردب ار  یگدنز  هَّللالوسر  هک  یماگنه  ات  نیرخآ . موق  سوفن  اهنع  تخـس  موق و  سوفن  اهیلع  تحـشف  ءامـسلا  هتلظا  ام  لک  نم  كدـف 

ناـینب میکحت  دییـشت و  يارب  دنتـسشن و  مه  رود  رکبوـبا  تلود  ناـنادرگراک  دـیناشن . تفـالخ  ربـنم  رب  ار  رکبوـبا  شیرق  هئطوـت  تـفگ و 
تـشاد دوب  هتـسشن  شاهناخ  جنک  رد  دنک . تعیب  مه  تساوخیمن  دوب و  هدرکن  تعیب  هک  یلع  دنتخادرپ . هرکاذـم  هرواشم و  هب  تموکح 

ادص ورـس  هب  ناشرهطا  دج  يرود  زا  كدنا  كدـنا  هک  ار  شیاههچب  دادیم . یلـست  همطاف  شرـسمه  هب  دروآیم . مهارف  ار  نآرق  قاروا 
حبـش نوچمه  دوب  التبم  يراتفرگ  رازه  هب  شیـصوصخ  یگدـنز  رد  دوخ  هک  یلع  نیا  تخاسیم . مارآ  دـنتفرگیم  هناهب  دـندوب و  هداتفا 

ار وا  نوچ  دندیسرتیم . حبش  نیا  زا  شسلجم  نانیشن  هیشاح  رکبوبا و  هحفص 102 ] دیناسرتیم [  ار  رکبوبا  دنب  مین  تلود  رود  زا  یفوخم 
دنتسناوتیمن مسا  چیه  هب  ار و  شتلیضف  لضف و  ملع و  دهز و  ار ، شیعامتجا  ناونع  ار ، شتارج  ار ، شریـشمش  ار ، شدوخ  دنتخانـشیم .

کی هک  دـننک  رواب  دنتـسناوتیمن  اریز  دیـشک ... دـهاوخن  فالغ  زا  ریـشمش  تفالخ  ربنم  رطاـخ  هب  یلع  نیا  هک  دـنهدب  ناـنیمطا  دوخ  هب 
نادـجو و نامیا و  تموکح  هار  رد  دـندوب  ریپ  هک  ناشدوخ  دـشاب . هتـشاد  تشذـگ  دـناوتب  هزادـنا  نیا  ات  ناوج  مه  نآ  ناملـسم و  ناسنا 

اهیناسآ نیا  هب  دنکیم ؟ ادف  دوخ  نامیا  نید و  هار  رد  ار  تموکح  يوزرآ  تسا  ناوج  هک  یلع  ایآ  دندرک . ادـف  ار  ناشزیچ  همه  فاصنا 
زا الـصا  دنرواین ؟ نایم  هب  ار  شمـسا  الـصا  دنراذگب ؟ لاح  نیمه  هب  ار  یلع  ایآ  تسیچ ؟ فیلکت  سپ  درک . رواب  ار  اعدا  نینچ  دوشیمن 

راذگناج ریت  هبوچ  هس  اب  ار  يراصنا  هدابع  نب  دعس  هک  روط  نامه  دنتسرفب . شغارسب  ار  دوخ  ياهتسیرورت  اب  دنباوخب ؟ هدوسآ  شلایخ 
ار یلع  دنداد ، دنتسب  ار  شاهدنورپ  دنتخاس و  رعش  تیب  هس  ود  مه  هنجا  لوق  زا  دنداد و  تبسن  هنجا »  » هب ار  حیبق  لمع  نیا  دندرک و  رورت 
ام يرآ - : هک  دـننک  تسرد  هنجا »  » لوق زا  مه  رگید  رعـش  تیب  هس  ود  تقو  نآ  دـنزاسب و  ار  شراک  دـننک و  ریگلفاغ  یبشمین  یبش ، مه 
يو زا  ار  دوخ  ماقتنا  میدوب  نمشد  یلع  اب  میدوب و  يدوهی  نوچ  میتسه و  رکب » راید  الثم   » ياهینج زا  میتسه و  ربمغیپ  داماد  ناگدنـشک 

هک مه  نیا  هحفـص 103 ] دندیـسرن [ . هجیتن  هب  اما  دندرک  باختنا  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  کحـضم  يهشقن  نیا  ماجنا  رطاخ  هب  یتح  میتفرگ .
بالقنا تضهن و  لیاسو  مک  تسد  درک و  يرکف  دیاب  هرخالاب  تسا . كانسرت  ییالویه  ناشیارب  یلع  یناگدنز  و  تسا ، هدنز  یلع  دشن .

یئیفلا ینسحلا و  هتیب  لها  نع و  عنماف  اهریغ . نودیری  ایندلادیبع ال  سانلا  نا  : » تفگ ياهدنیوگ  هک  دوب  اج  نیا  تفرگ . یلع  تسد  زا  ار 
یگنج و میانغ  سمخ و  زا  ار  یلع  دیزاس و  رود  یلع  زا  ار  لوپ  عفانم  لوپ و  تسا . لوپ  تضهن  شبنج و  يهلیسو  نیرترگراک  اکدف ». و 

یهت ار  یلع  یتقو  دـنرادن  يرگید  فدـه  راـنید  مهرد و  زج  هک  تسرپاـیند  مدرم  نیا  دـینک . تخل  ار  یلع  دـینک . مورحم  كدـف  يهلعق 
رایسب داهنشیپ  نیا  زا  رکبوبا  دننک . یناشفناج  شباکر  رد  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دننک  شوگ  شنانخـس  هب  داد  دنهاوخن  اضر  دینیبب  تسد 
لامع هک  داد  روتـسد  گـنردیب  درواـیب . گـنچ  هب  ار  هجیتن  تسناوتیم  بوخ  دوب  دـلب  هک  یـسایس  ياـهادا  نآ  اـب  اریز  دـش  لاحـشوخ 

نیا دندروآرد . یتلود  يهصلاخ  كالما  فیدر  رد  ربیخ  يهمیمـض  هب  ار  كدف  ياههدکهد  دـندرک و  نوریب  كدـف  زا  ار  ارهز  يهمطاف 
ماغیپ رکبوبا  هب  ارهز  يهمطاف  تفرگیم . تروص  تلود  تسد  اب  هک  دوب  ریغ  لاـم  هب  راکـشآ  يدـعت  کـی  دوب . يزیگناتریح  ربخ  ربخ ،

تسا و قح  عنم  تسا و  نم  ملسم  ثاریم  كدف  اریز  تسا  یعورشمان  لمع  لمع ، نیا  دناهدرک  فرـصت  مه  ار  كدف  ربیخ  لامع  هک  داد 
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 ] مراچان ترذعم  ضرع  اب  دعب  مراد و  مالـس  مرکالوسر  رتخد  هب  تفگ - : ياهدش  تیبرت  نحل  اب  باوج  رد  رکبوبا  تسا . مارح  قح  عنم 
رکبوبا میراذـگیمن . ثاریم  هب  ار  ایند  لام  یهلا  ناربمایپ  ام  ثرون »... اـیبن ال  ـالا  رـشاعم  نحن  : » دومرف هَّللالوسر  هک  میوگب  هحفص 104 ]

كرادـم و هب  ینعی  دـناوتیم  ات  تراهط  تمـصع و  تیبلها  يهرابرد  هک  تسا  نیا  رب  هدـنراگن  يانب  دوب . باداـش  راشرـس و  تیاـهنیب 
هدنراگن سک  چیه  ات  دوشن . راچد  ههبش  دیدرت و  هب  شتحـص  رد  سک  چیه  ات  دنک  هدافتـسا  هماع  ياملع  تایاور  زا  دراد  سرتسد  دانـسا 

هماع ياملع  لوحف  فص  رد  قاقحتـسا  قح و  هب  هدش و  دای  اهراب  شمان  زا  هک  دیدحلایبا  نبا  دنزن . تمهت  یتسرپ  هدیقع  بصعت و  هب  ار 
هنامرحم هک  تسا  لهـس  تسا ، هتـشادن  اهیلع  هَّللا  تاولـص  ارهز  يهمطاف  زا  یـشوخلد »  » داـیز یلیخ  رکبوبا  هک  تسا  دـقتعم  دراد ، رارق 

زاربا ار  هتفهن  يهنیک  نیا  هک  تشادـن  یلاجم  دوب  تاـیح  دـیق  رد  مرکالوسر  اـت  هدـینارورپیم و  هنیـس  رد  ياهنیک  ربمغیپ  رتخد  هب  تبـسن 
سپ هک  دوب  ینز  نیتسخن  هشیاع  دوب . هشیاع  شرتخد  مه  دوب  هداد  شرورپ  تشاک و  رکبوبا  يهنیس  رد  ار  هنیک  نیا  مخت  هک  یسک  درادب 

شیب و هک  ارهز  يهمطاف  وا و  نایم  دوب . هتفرگ  ار  هجیدخ  ياج  گنردیب  ابیرقت  دوب و  هدـمآ  رد  مرکالوسر  دـقع  هب  هجیدـخ  تلحر  زا 
يهجرد اـت  ار  ارهز  يهمطاـف  شرتـخد  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوـسر  اـما  دوـب . رارقرب  فـالتخا  هشیمه  دـندوب  لاـس  نسمه و  مـک 

هـشیاع يهنانز  ياهيرازگهلگ  هب  دوب  لاحم  درمـشیم  ایند  نانز  قوف  نز  کـی  ار  وا  دربیم و  ـالاب  ناـهج  ناـنز  نیرتفیرـش  نیرتگرزب و 
 ] تسناوتیمن مه  یفرط  زا  دروایب و  نابز  اب  مرکالوسر  روضح  رد  ینمـشد  اـب  ار  همطاـف  مسا  درکیمن  تارج  مه  هشیاـع  دـهدب . شوگ 
زا تسناوتیم  ات  تفریم و  ردـپ  شیپ  راب  کی  زور  دـنچ  ره  راـچانب  دراذـگب . هتفگاـن  ار  دوخ  ياـهتیاکح  اهتیاکـش و  هحفص 105 ]

کشا ندینش و  لد  درد  نتفگ و  لد  درد  لها  تشاد . هنانز  يوخ  هک  دوب  يدرم  اعبط  مه  رکبوبا  درکیم . تیاکـش  ارهز  يهمطاف  تسد 
هزرابم و هب  ار  يو  هک  نآ  رب  هوالع  دادیم . شوگ  شرتخد  لد  درد  هب  تسـشنیم و  هک  نآ  رب  هوالع  دوب . ندرک  هلاـن  نیرفن و  نتخیر و 

تشگیم یتسرفیپ  تسیرگنیم و  پچ  پچ  هنامرحم  ارهز  يهمطاف  هب  هک  دوب  هدش  یمود  يهشیاع  مه  دوخ  درکیم  قیوشت  همـصاخم 
زور درک  ساسحا  دادیم  شوگ  ارهز  يهمطاف  مایپ  هب  هک  ماگنه  نیا  رد  دزیرب و  نوریب  شاهنیس  زا  ار  ناشورخ  ناشوج و  ياهرهز  نیا  ات 
نحن  » لوعجم ثیدح  دهدب . افش  مرکالوسر  رتخد  ندرزآ  اب  ار  دوخ  رادغاد  يهنیس  هک  هدمآ  گنچ  هب  یبوخ  تصرف  هدیسرارف و  ماقتنا 

مه هماع  ياملع  درادن . يرگید  يوار  رکبوبا  زج  مالـسا  ياملع  عامجا  هب  هک  تسا  یثیدـح  ارانید ». امه و ال  رد  ثرون  ءایبنالا ال  رـشاعم 
هک يدرم  ینعی  ، دوب هدوبر  تیبلها  تسد  زا  ار  تفالخ  هک  يدرم  ینعی  هشیاع ، ردپ  ینعی  رکبوبا  يرآ  دـننادیم . دـحاو  ربخ  ار  ربخ  نیا 

مرکالوسر هک  هدرک  تیاور  درکیم ، هاـگن  ضغب  توادـع و  هدـید  اـب  يو  رهوش  رتخد  هب  تبـسن  شرتخد  هب  تبـسن  شرتـخد  رطاـخ  هب 
ثیدـح نیا  هک  نآ  رب  هوالع  دوب . هدینـشن  سک  چـیه  رکبوبا  زج  ار  ربخ  نیا  میراذـگیمن . ثاریم  هب  يرانید  مهرد و  ناربمایپ  ام  دومرف :

هنوگ چیهیب  ثرا  تایآ  میرک  نآرق  رد  دنکیم . هضراعم  مه  هَّللامالک  اب  تسا  فیعـض  رایـسب  ندوب  تجح  رظن  زا  تسا و  دـحاو » ربخ  »
ظح لثم  رکذـلل  مکدـالوا  یف  هَّللا  مکیـصوب  : » دـیامرفیم شلوس  رب  لاـعتم  راـگدرورپ  هحفـص 106 ] اـج [  نآ  رد  هتفاـی و  لوزن  ءانثتـسا 

نیبرقالا نیدـلاولل و  هیـصولا  ریخ  كرت  نا  : » دـیامرفیم و  هَّللا ». باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهمـضعب  ماحر  الاولوا  و  دـیامرفیم : و  نییثنـالا ».
ناملـسم مومع  هب  دراد و  تواضق  تموکح و  ثرا  دروم  رد  ءانثتـسایب  هک  تایآ  نیا  مومع  رب  هوالع  و  نیقتملا ». یلع  اـقح  فورعملااـب 

زا دـیجم  نآرق  نیمه  رد  دـنکیم  ییاـمنهار  شزومآ و  ثاریم  زا  دـیجم  نآرق  نیمه  رد  دـنکیم  ییاـمنهار  شزومآ و  ثاریم  يهراـبرد 
ینثری و ایلو . کندل  نم  یل  بهف  دیوگیم ...« : نخـس  صعیهک » يهروس   » ایرکز لوق  زا  هک  اج  نآ  رد  دوشیم  دای  ءایبنا  يراذگ  ثاریم 
. دربب ثاریم  بوقعیلآ  زا  نم و  زا  ات  شخبب  ثرا  ینعی  دنزرف ، ینعی  یلو »  » کی نم  هب  ایادـخ  ایـضر ». بر  هلعجاو  بوقعی  لآ  نم  ثری 

نم انیتوا  ریطلا و  قطنم  انملع  سانلا  اهیا  ای  لاق  دوواد و  نامیلـس  ثرو  و  : » دیوگیم نامیلـس  دوواد و  يهرابرد  لمن »  » يهروس رد  مه  زاب 
ود هک  نامیلـس  ییحی و  دـندوب و  هتـشاذگ  ثاریم  دوخ  زا  دوواد  ایرکز و  نوچمه  یهلا  ناربمایپ  تاـنیب  تاـیآ  نیا  صن  اـب  ءیـش ... لـک 

دیـشکن و زاب  دوخ  جاجل  دانع و  زا  تسد  تقو  يهفیلخ  رکبوبا  تانیب  تایآ  نیا  مامت  اب  دندرب . ثاریم  دوخ  ناردپ  زا  دـندوب  ادـخ  ربمغیپ 
كدف دیاب  دریگب و  تروص  هئطوت  نیا  دیاب  دوب و  یسایس  يهئطوت  کی  زا  تبحص  دوبن ، دانع  جاجل و  زا  تبحـص  هک  تسا  نیا  تقیقح 

اهیلعهللامالس ارهز  همطاف  ترضح  زا 71یناگدنز  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


. ] دوش هفخ  هدرکن  دـشر  نانچمه  دوب  هتخادـنا  ساره  میب و  هب  ار  روما  يایلوا  هک  یلاـمتحا  تضهن  نآ  اـت  دورب  رد  هب  تیبلـها  تسد  زا 
نم تعمـس  ام  تنا و  دومرف : داد  شوگ  رکبوبا  یتیاور »  » ثیدـح هب  یتقو  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  هک  دوشیم  هتفگ  هحفص 107 ]

هب هیـضف  دـنکیم  تیاور  ارجام  نیا  زا  هماـع  هصاـخ و  ياـملع  هچنآ  هب  اـنب  یلو  نادـب . دوخ  ياهدینـش  مرکالوسر  زا  هچنآ  هب  هَّللالوسر .
نیا تفر و  دجـسم  هب  مشاـه  لآ  لاـنز  زا  یهورگ  اـب  دوخ  قح  ياـیحا  رطاـخ  هب  هَّللالوسر  رتخد  دوب . هتفاـین  همتاـخ  یگداـس  ناشـشوگ 
زور مه  زور  نآ  دومرف : داریا  دـندزیم  جوم  لوسر  مظعا  دجـسم  رد  هک  راصنا  رجاهم و  زا  ناناملـسم  ماـحدزا  ربارب  رد  ار  ارغ  يهباـطخ 

تشذگیم مرکالوسر  تلحر  زا  هک  دوب  هام  کی  مک  شیب و  دوب . مالـسا  بهذم  نادیواج  خیرات  رد  یخیرات  زور  کی  دوب . يرگاغوغ 
دجسم مدرم  دوب  هدیدن  ردپ  بارحم  ربنم و  زونه  اما  دوب  هدش  فرشم  هَّللالوسر  تبرت  ترایز  هب  راب  دنچ  هام  کی  نیا  یط  ارهز  يهمطاف 

هب ار  ربمغیپ  رتخد  دنراد  تایه  نیا  هک  دندوب  هتفایرد  دنیآیم . دجـسم  تمـس  هب  دنراد  هک  دندید  ار  شیرق  نانز  زا  هوبنا  یهورگ  رود  زا 
اهسفن دش  عطق  نایم  زا  شفرح  دزیم . فرح  تشاد  دوب و  هتـسشن  ربنم  رب  رکبوبا  دمآ ، دجـسم  هب  همطاف  دنداد . هار  دـنروآیم ، دجـسم 

هراوق کی  رد  اپارس  نانز  نایم  زا  ینز  ماگنه  نیا  رد  دوب . هدیشک  لاب  ریز  هب  ار  دجسم  ياضف  قلطم  توکـس  دیدرگ . تکاس  اههنیـس  رد 
رتخد همطاف  مادـنا  رغال  الاب و  نایم  نز  نیا  هک  دنتـسنادیم  همه  تساخرب . هدیـشوپ  دوب  هدـش  هتفاـب  مشپ  زا  هک  گـنر  یکـشم  يهچراـپ 

تارطاخ اب  رادید  نیا  دوبن . ياهداس  رادید  زاجح  ناناملـسم  يارب  وا  رادـید  تسا . هلآ  هیلع و  هحفص 108 ] هَّللا [  یلـص  هَّللالوسر  دمحم 
راگزور نآ  يهرطاـخ  دوب . هدروآ  لاـبند  هب  ار  يزیگنامغ  تارطاـخ  شردـپ  دجـسم  هب  شدوخ  اـب  ارهز  يهمطاـف  دوب . هارمه  يزیگنامغ 

، اهنامـسآ زا  اهماهلا  اهیحو و  يهرطاخ  هکیالم ، لوزن  يهرطاخ  تمظع . تردق و  نآ  قافتا ، تدـحو و  نآ  نشور ، ياهزور  نآ  مارآ ،
هک مایا  نآ  يهرطاخ  داتـسیایم . زامن  هب  مرکالوسر  بارحم  نیمه  نایم  دجـسم  نیمه  رد  هک  اهزور  نآ  يهرطاخ  نآرق . تایآ  يهرطاخ 

نیا دومرفیم : داریا  مدرم  ربارب  رد  دوب  مکح  ظـعاوم و  زا  نوحـشم  هک  ار  غیلب  ياـههباطخ  نآ  تفرگیم و  رارق  ربـنم  نیمه  رب  هَّللالوسر 
تروص هب  هدـننکهفخ ، ییاههمغب  تروص  هب  راشف ، ولگ  ياههورگ  تروص  هب  دوب . هتـشگزاب  یخلت  هب  همطاف  رادـید  اب  نیریـش  تارطاـخ 

دوب هتـسشن  ناشیاههنیـس  رب  هوک  هوک  هک  اههصغ  نیا  راشف  رد  دنتـشاد  مدرم  دندشیم ، هفخ  دنتـشاد  مدرم  اههودنا ... زا  مکارتم  ياهوربا 
هک همطاف  ناهگان  دننـشکب . اهولگ  رد  ار  اههمغب  نیا  دننک  زاب  ار  اهضغب  نیا  دـنروایب و  تسد  هب  ياهناهب  دندیـشکیم  راظتنا  دـندرمیم .

نمرخ نآ  رد  دوب  یفاک  نتـشتآ  هآ  نیمه  و  دیـشک . یهآ  هنیـس  قمع  زا  ردـپ  یلاخ  ياـج  ربارب  رد  تشاد  مدرم  زا  رتهتفـشآ  یلاـح  دوخ 
لوط تعاس  کی  مک  شیب و  دیاش  تساخرب . دجـسم  مدرم  زا  نویـش  روش  هیرگ و  دایرف  هآ  نیا  لابند  هب  هحفص 109 ] دنگفارد [ . شتآ 

. دـندش شوماخ  هرخالاب  دـنوش . شوماخ  دـندرکیم  هیرگ  ياه  ياه  هک  میظع  ماحدزا  نیا  دریگب و  مارآ  مدرم  يهیرگ  گناب  اـت  دیـشک 
تـسرد همطاف  يادص  نحل  نوچ  دیـسر . مدرم  شوگب  مرکالوسر  يادص  هَّللا ». دمحلا  : » تفگ ات  یلو  درک  زاغآ  ار  دوخ  نانخـس  همطاف 

مارآ اههرعن  دوش و  مامت  اههیرگ  ات  دنک  ربص  دـیاب  مه  زاب  تساخرب . هیرگ  ویرغ  ون  زا  دوب . هتخاس  سکعنم  اضف  رد  ار  هَّللالوسر  يادـص 
يانث : » درک داریا  بیترت  نیدب  ار  دوخ  يهباطخ  همطاف  دش  کبـس  اهمشچ  دـش و  زاب  اههنیـس  تخیرورف و  اهکـشا  رگید  هک  یتقو  دریگب .

ساپـس سرد  ام  هب  هک  تسوا  يهدـنزارب  مه  ساپـس  تخاس و  ناـمرادروخ  رب  شیوخ  ياـمعن  زا  هک  تسا  راوازـس  ار  راـگدرورپ  لـیمج 
ار دوخ  نایاپیب  ياهتنم  دومرف و  ینازرا  اـم  هب  غیردیب  ار  دوخ  ياـهتنمیب  بهاوم  داـهن . رکـش  رکـش  اـم  ناـهد  رد  تخومآ و  يرازگ 

یفالت كرادت و  يارای  ار  یـسک  امعن  ایاطع و  نیا  ربارب  رد  تسا و  نوزفا  رامـش  زا  هدرک  تبهوم  ام  هب  هچنآ  تشاذگورف . ام  رب  هنامیرک 
الا هلا  نا ال  دهـشا  و  . » میزیهرپ هب  یـساپسان  نارفک و  زا  میرازگب و  تمعن  رکـش  مینادب و  تمعن  ردق  هک  دـهاوخ  یمه  ام  زا  طقف  تسین .

شاهشیدنا دریگ و  دنویپ  هحفـص 110 ] بولق [  رد  دـشاب و  نورقم  نامیا  صالخا و  اب  دـیاب  وا  يایلع  يهملک  هل ». کیرـش  هدـحو ال  هَّللا 
ماهوا تسا و  زجاع  شیامظع  فاص  وا  يادا  زا  ام  هاتوک  ياهنابز  تسین و  وا  رادـید  يارای  ار  ام  ناگدـید  دزادـنارد . شبات  هب  ار  اـهرکف 

هب ار  ناهج  دیشکارف و  دوجو  ییانشور  هب  مدع  ضحم  تملظ  زا  ار  ءایشا  دناجنگب . نتـشیوخ  ردار  اهداجیا  تاعادبا و  نیا  تیفیک  دناوتن 
. تفرگن يروتـسد  يرگید  زا  تاـیناک  نیوـکت  رد  تشادـن و  يزاـین  سک  رکف  هب  عیادـب  همه  نیا  عادـبا  رد  درک . نیوـکت  سک  کـمک 
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نیا هنادبتسم  دشخب . یگدنز  لامج  یتسه و  گنر  اهتروص  هب  دزیمایب و  تروص  اب  ار  الویه  هک  تسناد  دروآ و  دیدپ  ناهج  هک  تسناوت 
دشاب و شنایز  میب  دوس و  دیما  ات  دراد  شنیرفآ  نید  هب  يزاین  هن  تشاذگ . تقلخ  راگن  شقن و  يو  رب  هنادـنمرنه  دیـشکورف و  ار  اههدرپ 
وا دیوگ . نخـس  هنایوج  يار  هاگراک  نیا  راک و  نیا  یهایـس  يدیپس و  ییابیز و  یتشز و  زا  يواب  ات  دیدیم  شیوخ  رانک  رد  یمدـمه  هن 

، دروآرد هب  یماخ  زا  ار  اههتخپان  دـناسر و  غولب  دـح  رـس  هب  ار  غلابان  ياهناج  دـناشنب و  یـسرک  رب  ار  دوجو  تمکح  هک  تساوخ  یمه 
مه رانک  رد  تسود  نمـشد و  يو  يامغی  ناوخ  رب  هک  تساوخ  یمه  وا  دنایامنب . ار  شیوخ  يرگناوت  دنک و  راکـشآ  ار  شیوخ  ییاناوت 
هب نانچمه  داد و  تمعن  هنوگ  دص  ار  یکی  دـنوش . اور  ماک  تحلـصم  ساسا  رب  شدوخ  ياهتـشا  باهتلا و  روخارف  هب  کی  ره  دننیـشنب و 

دیامیپب و لد  نوخ  دناشفیب و  هدـید  کشا  ات  داهن  نیوج  نان  يرگید  نماد  رب  دـیازفیب و  دوخ  يرگناوترب  ات  درک  يربهار  شبیغ  يهنازخ 
لاب نادیواج  يونیم  يوس  هب  نآ  دهد . رفیک  دب  هب  ار  ناشیدنا  دب  دـیامرف و  اطع  وکین  شاداپ  ار  ناراکوکین  هحفص 111 ] درواین [ . رب  مد 

هب تسود  زا  رود  نیا  دـبای و  تسد  تسود  لاـصو  هب  نآ  دـتفاورف . خزود  تبکن  تـملظ و  قاـمعا  رد  هتخوـسرپ  لاـب و  نـیا  دـیاشگب و 
مه دـناوادخ ! هابتجا ». نا  لبق  ءامـس  هلـسرا و  نا  لبق  هبختنا  هراتخا و  هلوسر . هدـبع و  ادـمحم  یبا  نا  دهـشا  و  . » دنیـشن ناـمرح  نارجه و 

شیوخ ربمایپ  لاعتم  راگدرورپ  هک  مرادیم  فارتعا  تست . هدیزگرب  وت و  يهداتسرف  وت و  يهدنب  دمحم  مردپ  هک  منکیم  فارتعا  نونکا 
نانچ اتمهیب  راگدیرفآ  اریز  دشابن  زیگناتفگـش  نیا  دوب و  هدـیمان  دـمحم  مانب  هدـیرفاین  ار  يو  نانچمه  هدـیزگرب و  هداتـسرفان  زونه  ار 

دزورفارب و ملع  غارچ  ناهج  لهج  تملظ  رد  دـیازفیب و  تقلخ  ياهب  شزرا و  رب  یمارگ  رـصنع  نینچ  کی  شیادـیپ  اب  هک  دوب  هدیدنـسپ 
. تخورفارب خر  ناهج  يهریت  نامـسآ  رب  ناس  باتفآ  يو  شیادیپ  تمکح  دمآ و  دیدپ  دمحم  دناشنب . رگیدـکی  رانک  رد  ار  ناگدـنکارپ 
دش و نشور  تیاده  لعشم  دنکفا و  هیاس  فاصنا  لدع و  مچرپ  دیچیپ و  یتیگ  راطقا  رد  دیحوت  يالص  يو  شیادیپ  اب  دش و  ادیپ  دمحم 

یبش دمآ و  ماش  هب  يزور  ماجنارس  دیدرگ . راکشآ  کیدزن  زا  زورفا  ناهج  لعشم  نیا  وترپ  رد  اهیناریو  زا  اهيدابآ  اههلوغیب و  زا  اههار 
ياهلابرب یتوکلم  یغورف  تیدـبا  فطل و  ییانـشور و  هب  دـمحم  ینعی  هحفـص 112 ] تفای [ . نایاپ  مردپ  نینزان  رمع  دیـسر و  رحـس  هب 

هتریخ هیفـص و  یحولا و  یلع  هنیما  هیبن و  یبا  یلع  هَّللا  یلـص  . » تسویپ ناناج  هب  هک  دوب  یناج  درک . زاورپ  اهنامـسآ  هب  داتفا و  ناگتـشرف 
دوردـب ار  ناهج  كانبات  كاپ و  نتـشیوخ  هک  داـب  دورد  وا  سدـقم  ناور  هب  هتاـکرب ». هَّللا و  همحر  هیلع و  مالـسلا  هیـضر و  قلخلا و  یلع 

دنتشاد و نمجنا  يو  نوماریپ  رد  يراگزور  هک  منیبیم  ياج  رب  ار  امش  تشاذگ . ياج  رب  درپس و  دوخ  نابرهم  يادخ  هب  ار  امش  تفگ و 
ار دوخ  لیلج  میظع و  راگدـیرفآ  دـیدوب و  هتفریذـپ  ار  وا  نییآ  دندینـش . یمه  تحیـصن  تظعوم و  يو  زا  دـیتفگ و  یمه  نخـس  يو  اـب 
. دنکـشب مه  رد  ار  ناتنامیا  ناینب  دوش و  هریچ  ناتدوجو  رب  يرـشب  لایما  اهـسوه و  هک  يزور  دنکن  ات  دیدوب . هتفرگ  هاوگ  شیوخ  نامیارب 

نید نیا  رودـب  ار  ناهج  دـینادرگب و  ناهج  رد  شیوخ  تسد  اب  ار  يو  نید  هک  دـیدوب  هتـسب  نامیپ  دوخ  دومحم  بوبحم و  ربمایپ  اب  امش 
قاروا رد  باتک  نیا  دیرازگیم . شتمرح  دیمانیم و  شنآرق  هک  منیب  یمه  یباتک  امـش  رانک  رد  دـیروآرد . شدرگ  هب  فیرـش  فینح و 

هتسب زمر  دنادب و  ناهنپ  زار  هک  تسا  هتسشن  يروآ  نابز  هارب  مشچ  اما  دراد  ریاسب  ياهیندینش  اهیندناوخ و  اهزمر و  اهزار و  شـسدقم 
ات میرب  دوصقم  لزنم  رـس  هب  هار  میناوت  اجک  باتک  نیا  یهایـس  يدیپس و  زا  دیوگ . زاب  نایناهج  هب  ار  اهیندینـش  اهیندناوخ و  دیاشگب و 
زا تملظ  باقن  دـهدن و  زاـیتما  زور  زا  ار  بش  دـیامنن و  هحفص 113 ] زاب [  اهیهایـس  زا  ار  اهيدیپس  راگزیهرپ  رکفنـشور و  يدنمـشناد 

قداصلا و نآرقلا  قطانلا و  هَّللا  باتک  مکیلع  فلختسا  هیقب  . » دنام میهاوخ  ندرک  مگ  هار  هدزتریح و  نانچمه  ام  دشکنورف  رون  يهرهچ 
یهلا تایآ  هک  تسا  یسک  وا  تساونش . انیب و  ایوگ و  هک  تسا  نیب  نشور  رکفنشور و  دنمشناد  نامه  وا  عماللا ». ءایـضلا  عطاسلا و  رونلا 

اونش ایوگ و  ینآرق  وا  تسا . هدروآ  دوجوب  زیزع  گرزب و  ینآرق  دوخ  سفن  رد  هتخاس و  ناهنپ  شیوخ  يهنیـس  ياههدرپ  رد  اج  کی  ار 
شیوخ روخارف  هب  ار  ناگدـنهاوخ  دـنادرگب و  ار  شیاهبنارگ  ریاخذ  اج  نآ  اج و  نیا  هک  رارـسا  يهنیجنگ  نیا  تساـمنهار . اـمیپ و  هار  و 
دهاوخ يربهار  نادیواج  يونیم  بناج  هب  ار  شیوخ  ناوریپ  هک  تسوا  تسا . تیدـبا  رالاس  ناوراک  تداعـس و  گنهآ  شیپ  دـشخبهرهب 

رد دیاهدیـسر  قالخا  ملع و  تشهب  هب  هملک  نآ  تکرب  زا  دـیاهدروآ و  ناـبز  هب  هک  ار  یتشهب  يهملک  نآ  يادـخ ! ناگدـنب  يا  ـالا  درک .

اهیلعهللامالس ارهز  همطاف  ترضح  زا 71یناگدنز  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


هب بل  هک  ار  سک  نآ  دـیرگنن . هداس  نینچ  هَّللا  الا  هلا  يهسدـقم ال  يهملک  هب  امـش  دراد . هتفهن  زمر  زار و  یناهج  دوخ  هاـتوک  ياـهفرح 
زا یناج  دریگ . رارق  نیدـحوم  فص  رد  دوش و  یتسرپاتکی  یـسانشاتکی و  يهتـسیاش  ات  دـیاب  نازورف  يزغم  كاپ و  یبلق  هدوشگ  دـیحوت 

نیا هحفـص 114 ] دناسر [ . ماجنا  هب  ار  ییانـشآ  نیا  دشاب و  انـشآ  دیحوت  يهملک  اب  ات  دـهاوخیم  ثداوح  جامآ  رد  ینت  هتـشذگ و  دوخ 
دیزادرپب و ار  دوخ  ماما  ةوکز »  » بیترت نیدب  دشخبب و  نایاونیب  ناشیورد و  هب  ياهرهب  شیوخ  تورث  زا  هک  دـهدیم  نامرف  امـش  هب  هملک 

باقرغ زا  رس  هام  کی  لاس  کی  ره  رد  دیورورف و  شون  شیع و  باقرغ  رد  یلاس  هک  دیوگیم  هملک  نیا  دینک . هیکزت »  » ار دوخ  ییاراد 
اب هک  دهدیم  نامرف  امش  هب  دییارایب . زاین  زامن و  توالت و  رکذ و  هب  ار  دوخ  رادهزور  ناهد  دیرگنب و  اهنامـسآ  هب  هدروآرب  شون  شیع و 

سدقم میرح  رد  ات  دیروایب  ادخ  يهناخ  يوس  هب  يور  دیراذگرس و  تشپ  هب  ار  نتشیوخ  يهناخ  رب  کی  رمع  کی  رد  تاعاطتـسا  طرش 
ره هک  دیرگنب  ار  نوگانوگ  ياهزغم  اهبلق و  اهتلم و  اهداژن و  اج  نآ  رد  ات  دـینک . هراظن  شتایلجت  نیرتابیز  اب  ار  مالـسا  هوکـش  مرح ،

يادن هب  بیترت  نیدب  دنتفرگ و  تسود  يوس  هب  هار  نانز  کیبل  هتفگ  راید  رای و  كرت  هتسب و  رفـس  راب  کیدزن  ای  رود  ياهشوگ  زا  کی 
اهنت ار  شیوخ  نابرهم  ربمایپ  ناگریبن  دـییوگیم و  كرت  ار  تلاسر  تیبلها  هک  دـناهداد  شرافـس  امـش  هب  دـنداد . خـساپ  شیوخ  نامیا 
ربارب رد  دینک و  لیامح  نفک  رب  ریـشمش  دـیراذگم . یگدـنکارپ  یناشیرپ و  هب  رـس  دـیورن و  رانک  هب  مالـسا  روحم  نوماریپ  زا  دـیراذگم .

دیشاب و ربهار  ییوکین  هب  ار  نارگید  دیناوتیم  ات  دینک . عافد  مالسا  سومان  زا  شیوخ  يرازگقح  يراکادف و  اب  دیزیخ و  ياپ  رب  تاثداح 
. دییامن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینعی  دیزاس  ناشرازیب  يراگتشز  زا  دیهد و  هولج  تشز  مدرم  زادنامشچ  رد  ار  اهتیشز  دیناوتیم  ات 
يراجنهان و يدزد و  یتسپ و  زا  دناهدرک و  تیـصو  هحفـص 115 ] نادنواشیوخ [  ناگتـسب و  زا  ییوجلد  ردام و  ردپ و  مارتحا  هب  ار  امش 

مه امـش  سپ  دـیآ . رابب  راکهبت  راجنهان و  دزد و  تسپ و  ناهج  ياهتما  نیرتینارون  نیرتناوج و  هک  دوبن  اور  اریز  دناهتـشادزاب . يراـکهبت 
يهمطاف ماگنه  نیا  رد  .« » نوملـسم متنا  الا و  نتومت  هتاقت و ال  قح  هَّللا  اوقتاف  . » دناهدومرف هک  هنوگ  نآ  دناهتـساوخ و  هک  دیـشاب  نانچنآ 

رتهب : » داد همادا  نینچ  شیوخ  نانخـس  هب  هدروآ و  يور  راصنا  رجاهم و  درم  نز و  رفن  اهدـص  يوس  هب  رتنـشور  رتاسر و  یگنهآ  اـب  ارهز 
سدقم ربق  نیا  ربارب  رد  دوب . امش  ياوشیپ  ادخ و  ربمایپ  مردپ  متسه . دمحم  رتخد  اتکی  همطاف ، نم  ماهمطاف . نم  دیسانشب  ارم  هک  تسا  نآ 

مربن و راجنهانب  ار  شیوخ  رادنپ  نم  مفابن . فازگ  میوگن و  غورد  نم  تسین . یفابهفازگ  ییوگغورد و  يارای  ار  یسک  ماهداتـسیا  نم  هک 
نینموملااب مکیلع  صیرح  متنع -  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکئاج  دـقل  . » منادرگن فرحنم  یتسرد  یتسار و  زا  ار  شیوخ  راتفگ 

هشیر و نیا  زا  یخاش  هک  دـشاب  تاهابم  راختفا و  ارم  تسا و  نم  رهوش  يهداز  ومع  نم و  ردـپ  ینامـسآ  يهدـیزگرب  نیا  میحر ». فوئر 
تالکـشم اهيراوشد و  همه  نآ  اب  هک  ار  شیوخ  فیلکت  درک و  ادا  توبن  قح  مردپ  مزاس . همـشچ  نیا  زا  ییوج  غارچ و  نیا  زا  یغورف 

ار اهتب  هبعک  يهناخ  رد  درب و  هکم  هب  ورین  هنیدم  زا  دومرف و  دیدهت  داد و  تحیصن  درک و  راکیپ  تفگ و  نخـس  دومرف . افیا  دوب  نورقم 
اهشکمشک و هحفـص 116 ] هرخالاب [  تخادرپب و  تیلهاـج  ياهتعدـب  اـههیارآ و  زا  ار  ناـهج  دـباعم  نیرتسدـقم  تسکـش و  مهرد 

نآ ياج  رب  ار  نواعت  دیحوت و  باتک  تسسگ و  مه  زا  ار  قافن  لهج و  يهزاریش  ات  ربدلا » ولا  عمجلا و  مزهنا  یتح  . » درب راک  هب  اهـششوک 
دنتخیر و یمه  ردپ  ردارب و  نوخ  دیروخ و  یمه  رامـسوس  شوم و  توادع  تشحو و  نارود  رد  هک  دیروآارف  رطاخ  هب  هر  کی  دیناشن .
تخومآ و یناگدنز  سرد  شیوخ  قالخا  تلیضف و  يهسردم  رد  ار  امش  هنوگچ  هک  دیرگنب  ار  دمحم  مردپ  دیدرب و  یمه  ردام  تمرح 
دیتشگزاب و نیتسخن  دهع  هب  رگید  راب  وا  درودب  زا  سپ  هک  دـیتسه  امـش  نیا  نونکا  داد و  طلـست  امـش  یتایح  نوئـش  رب  ار  تیناسنا  نییآ 

ادخ اب  امـش  نامیپ  ایآ  مکباقعا »؟ یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا . هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  . » دـیتفرگزاب يراگزاسانرس 
شیوـخ هارمگ  ناگتـشذگ  هب  دـیرادرب و  يو  نییآ  زا  تـسد  دـشکب  رگید  ناـهج  هـب  تـخر  ناـهج  نـیا  زا  دـمحم  یتـقو  هـک  دوـب  نـیا 

ناـنچ دـینکفا . یمه  شیوخ  داـحتا  بلق  رد  قارف  قاـفن و  يهمزمز  دیلـسگ و  یمه  ار  تبحم  دـنویپ  منیبیم  هک  تسیچ  نیا  دـیدرگزاب ؟
نیا هر  هنرگ  تسا و  هدیناشک  هلوغیب  هب  هارهاش  زا  ار  امش  ياورپیب  ياپ  هدش و  هریچ  امش  ياهبلق  اهزغم و  رب  كاپان  نمیرها  هک  مرادنپ 

نآرق نیا  رخآ  مکرهظا »؟ نیب  هَّللا  باـتک  نوـکفوت و  ینا  . » دیاهتـشاذگرس تشپ  هب  هک  تسا  نآ  هن  راـک  دـیاهتفرگ و  شیپ  هب  هک  تسین 
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يور شیپ  رد  هک  تسین  تیاده  لعـشم  نیا  رگم  دـشخردیم . مالـسا  فراعم  نامـسآ  رب  زورمین  دیـشروخ  زا  رتنازورف  هک  تسا  دـیجم 
دیچیپ یمه  رس  هَّللا  باتک  تحلـصم  تمکح و  زا  هک  تسا  نوچ  سپ  هحفص 117 ] دوشیم [ ؟ هدیشک  مالـسا  شود  رب  تیناسنا  ناوراک 

زج هک  دینادب  دیاب  یلو  دیاهدیدنسپ  شیوخ  ییامنهار  هب  ار  يرگید  نوناق  دیاش  دیراپـس ؟ یمه  رـس  شیوخ  ياهتوهـش  اهـسوه و  هب  و 
مالـسا زج  ینید  لاعتم  راگدرورپ  هنم ». لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  عبتی  نم  و  . » تسین لوبقم  تیهولا  هاگـشیپ  رد  رگید  نید  مالـسا  نید 

زا همطاف  هک  دوشیم  هتفگ  دـنکن . ثوعبم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  لابند  هب  ربماـیپ  دتـسرفن و  نآرق  زا  رتدـنمدوس  یباـتک  ددنـسپن و 
ار نآرق  تانیب  تایآ  سک  هچ  هتسکش و  مهرد  ثرا  نوناق  راصح  هنوگچ  هک  هدرواین  یناهرب  هدنیوگ  نیا  یلو  تسا  مورحم  ردپ  ثاریم 

قرغ تریح  رد  درم  نیا  راتفگ  زا  نم  دشاب . زیگناتفگش  تخس  دیارـسیم  رکبوبا  هک  اهناتـساد  نیا  تسا ؟ هدرک  ریـسفت  دوخ  هاوخلد  هب 
مارح همطاـف  رب  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ثاریم  اـما  ددرگ  روهرهب  هناـحقوبا »  » ثاریم زا  دـناوت  نتـشیوخ  هک  هشیدـنا  نینچ  اریز  موـش 

تـسا هدرک  تیاور  یثیدح  هَّللالوسر  مردپ  زا  دنراذگن و  یثاریم  شیوخ  ناگدنام  زاب  رطاخ  هب  ناربمایپ  هک  دناهدرک  نیقلت  ودـب  تسا !؟
هَّللالوسر زگره  هدیـشک و  نالطب  طخ  تسوا  فلاخم  هچ  ره  رب  دـیجم  نآرق  هک  هدرک  شومارف  اما  ثرونال »... ءایبنالا  رـشاعم  نحن  : » هک

لعج ثیدح  دـیامن و  زاس  نخـس  هدوهیب  هب  مرکالوسر  نابز  زا  سک  هک  دراذـگن  دـیجم  نآرق  تسا . هدرکن  ادا  ینخـس  نآرق  فالخ  رب 
يهروس رد  نیتسخن  هحفـص 118 ] دیوگ [ . اهتیاکح  ناربمایپ  ثاریم  زا  دوخ  يهقح  صـصق  رد  هک  تسا  دیجم  نآرق  نونکا  مه  دـنک .
تیاکح نیا  ءیـش »... لک  نم  انیتوا  ریطلا و  قطنم  انملع  سانلا  اهیا  اـی  لاـق  دوواد و  نامیلـس  ثرو  و  : » دـیوگ هک  اـج  نآ  لـمن  يهفیرش 

هک ار  ایرکز  راتفگ  نارمع  لآ  يهروس  رد  دـعب  و  دـندوب ». ادـخلوسر  ود  ره  رـسپ  ردـپ و  نیا  هدرب و  دوواد  زا  نامیلـس  هک  تسا  یثاریم 
لاق ایفخ . ءادـن  هبر  يدان  ذا  ایرکز . هدـبع  کبر  تمحر  رکذ  ص . ع . میحرلا ك ه ي . نمحرلا  هَّللا  مسب  دروآ : داـی  هب  دوب  میقع  یلوسر 

بهف ارقاع  یتارما  تناک  یئارو و  نم  یلاوملا  تفخ  ینا  و  ایقش . بر  کئاعدب  نکا  مل  ابیش و  سارلا  لعتشا  ینم و  مظعلا  نه  ینا و  بر 
شیوخ ییاهنت  يریپ و  زا  دوخ  راگدرورپ  هاگردب  ربمغیپ  يایرکز  ایـضر . بر  هلعجا  بوقعی و  لآ  نم  ثری  ینثری و  ایلو . کندل  نم  یل 
يهروس رد  لاعتم  دنوادخ  نانچمه  و  دربب . ثاریم  بوقعی  نادناخ  زا  وا و  زا  ات  دوش  اطع  يو  هب  يدنزرف  هک  دنکیم  اعد  دعب  دـیلانیم و 

ینعی تسا  یمومع  تاـماظن  نیا  و  درادیم . مـالعا  ار  ثیراوـم  ماـظن  یموـمع  نوناـق  کـی  ساـسا  رب  رگید  ياـههروس  ءاـسن و  يهمیرک 
و: نییبنالا ». ظح  لثم  رکذلل  مکدالوا  یف  هَّللا  مکیصوی  : » و هَّللا ». باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهضعب  ماحرالا  ولوا  و  : » الثم تسین  ریذپءانثتـسا 
هحفص 119] زیمآهرخسم [  دشاب  زیگنافسات  هچنآ  زا  شیب  ام  يارجام  نیاربانب  فورعملاب ». نیبرقالا  نیدلاولل و  هتیـصولا  اریخ  كرت  نا  »

همطاف دیهاوخیم  هنوگچ  دیناریم ؟ ءانثتسا  دوخ  سوه  هب  یهلا  یمومع  مکح  کی  رب  هنوگچ  امش  دییوگ ؟ هچ  امش  هک  منادن  نم  تسا .
هب هیـضرم  همطاف  اج  نیا  رد  دیزاس ». هرهبیب  دـمحم  ثاریم  زا  تسا  دـمحم  شوغآ  يهدرورپ  دـمحم و  نییآ  وریپ  دـمحم و  رتخد  هک  ار 

ار دوخ  زورما  يهدش  نامیاپ  قح  تخیوآ و  مهاوخ  وت  نابیرگ  رد  تمایق  زورب  نم  : » تفگ درک و  هاگن  مشخ  اب  رکبوبا  يهدوسرف  يهفایق 
و ال . » دـشاب اـم  ياوعد  دـهاش  هَّللالوسر  مردـپ  دـنک و  تموکح  ملاـع  لداـع  يادـخ  زور  نآ  رد  دیناتـس . مهاوخ  زاـب  وت  زا  زور  نآ  رد 

ناتدوس ینامیشپ  ماگنه  نآ  رد  میقم ». باذع  هیلع  لحی  هیزخب و  باذع  هیتای  نم  نوملعت  فوس  رقتـسم و  ءانب  لکلو  نومدنت  ذا  مکعفنی 
مدرم يوس  هب  ار  شکرابم  يور  دعب  و  تفای . دنهاوخن  تاجن  یهلا  لدـع  مشخ و  زا  دنـشاب  موکحم  رفیک  باذـع و  هب  هک  نانآ  دـهدن و 

ياهنوتـس امـش  برثی ، نادرمناوج  امـش  : » دومرف نینچ  نکفاروش  یناجیه  ترارح و  اب  دینادرگرب و  راصنا  رجاهم و  لاجر  يوس  هب  هنیدم 
هب هک  تسا  يراگنالهس  یتسس و  هچ  نیا  دیاهتسشن ؟ هدوسآ  ارچ  دمحم ، باحـصا  نیرتراکادف  نیرتمیمـص و  امـش  مالـسا ، تلم  رادیپ 
نم تیاـمح  زا  ار  شیوـخ  ناـبز  مشچ و  تهج  هچ  هب  دـیزیخیمنرب ؟ نم  عورـشم  قـح  ياـیحا  هحفـص 120 ] هب [  ارچ  دـیاهتفرگ ؟ شیپ 
سپ دنام . دنهاوخ  ظوفحم  ناشنادـنزرف  رد  مدرم  قوقح  تمرح و  هدـلو » یف  ظفحی  ءرملا  : » تسا هدومرف  هَّللالوسر  مردـپ  دیاهتـسبورف ؟

، تفگ تایح  دوردـب  هَّللالوسر  دـمحم  دـیرادنپیم . هچ  امـش  دوشیمن . تیاـعر  نم  یگدـنز  رد  ارچ  مردـپ و  قوقح  تمرح و  دـش  هچ 
هب اهیحو  يهچیرد  تخیـسگ و  مه  زا  دادیم  طابترا  اهنامـسآ  هب  ار  ام  هک  ياهتـشر  تشذگرد و  وا  دمآ . دوجوب  دوب  ییامظع  يهثداح 
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یط وا  هک  ییاهانب  دوش و  هدوشگ  دـمحم  ياههتـسب  دـیاب  لـیلد  نیمه  هب  دـش و  هتـسب  نیمز  يور  رب  یلعا  توکلم  ياـهرد  دـمآرب و  مه 
ياـپ ریز  رد  نم  ثاریم  دـیآ و  دورف  نیمز  هـب  تموـکح  یـسرک  زا  شنآرق  ددرگ و  ناریو  دوـب  هداـهن  ترارم  جـنر و  لاـس  ود  تـسیب و 

یناگدنز غارچ  دوخ  نتفر  اب  تفر و  وا  تفگ ، یگدنز  دوردب  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  يرآ  دوش ؟ لامدگل  یهورگ  سوه  توهش و 
ساسا دوز  ای  رید  دـیآیم  دـیدپ  امـش  تسد  اب  هک  هثداح  نیا  اما  تخاس  شوماخ  اـم  يهداوناـخ  رد  ار  تاـیح  ياـغوغ  دـیناشنورف و  ارم 

هلزان و ال اهلثمال  یمظعلا  هبیـصملا  يربکلا و  هلزانلا  هَّللا  و  . » داد دـهاوخ  داب  هب  ار  دـمحم  نیبم  نید  تخاس و  دـهاوخ  نوگژاو  ار  مالـسا 
رد دوخ  دـننام  هک  یمظع  تبیـصم  نآ  يربک ، يهلزان  نآ  مکحبـصم ». مکاسمم و  یف  هناش  لج  هَّللا  باـتک  اـهب  نلعا  هلجاـع  ـال  هیقاـب و 

و : » دـیوگیم هک  اج  نآ  هدروآ  ام  دای  هب  ار  ام  زورما  راگزور  زاـب  رید  زا  هک  تسا  میرک  نآرق  نیا  تسا و  نیمه  تشاد  دـهاوخن  خـیرات 
بقع هب  هک  ناـنآ  دوـمرف  داد و  ربـخ  تیلهاـج  هب  امـش  عاـجترا  زا  نیرکاـشلا ». هَّللا  يزجیـس  ائیـش و  هَّللارـضی  نلف  هیبـقع  یلع  بلقنی  نم 
نماد رب  تانیاک  رفک  امـش و  رفک  دیناسر . دنناوتن  ینایز  ار  یهلا  هحفص 121 ] سدقا [  تاذ  دنراذگ  تهافس  لهج و  هب  رـس  دندرگرب و 

دـیاهدنز و امـش  دـیاهتفرگ  رارق  شوماخ  هدرـسفا و  نم  ربارب  رد  ناـنچمه  هلیق » نیب   » امـش بجع ! يا  دـیناشن . دـهاوخن  يدرگ  شیاـیربک 
یناوج دیراد و  ناوج  هک  امـش  دوریمورف ؟ راوازـسان  راکایر و  یتشم  كاپان  يولگ  رد  و  دوشیم . هدوبر  مفک  زا  قحان  هب  مردـپ  راگدای 

زا هک  تسا  نوچ  سپ  دیدنب  هب  نمشد  رب  نادیم  دینز و  رمک  رب  نماد  دیناوتیم  امـش  دیراد ، فک  رد  رز  وزاب و  رد  روز  هک  امـش  دیراد ،
تاریخ و تعاجش و  تماهـش و  هب  امـش  حالـصلا ». ریخلااب و  نوفورعم  حاکنلاب و  نوفوصوم  متنا  « !؟ دیزیخیمن ياپ  رب  دینجیمن و  ياج 

ياهتـشم نآ  تساجک  شکنامک و  ياهوزاب  نآ  وک  نونکا  دنـسانشیم . تباجن  تداش و  رب  ار  امـش  برع  ماوقا  دیراد  ترهـش  تاحلاص 
دینیـشنب نیمک  رد  دیرادرب و  نامک  ترجه  ياهزور  نیتسخن  نوچمه  رگید  راب  دنک . تیامح  قح  زا  دیآرد و  هب  نیتسآ  زا  هک  اسرفهوک 
دنروآرب اههرعن  شیوخ  يهنیس  زا  ات  برثی  يوجگنج  ناروشحلس  دنیاجک  دینادرگ . زاب  شداد  ادخ  هوکـش  تمرح و  هب  ار  دیجم  نآرق  و 

دیتساخاپ و رب  هنادرم  هچ  دیدش !؟ شوماخ  اجبان  هدیهوکن و  هچ  دیتفگ و  نخس  وکین  هچ  دننکشب ؟ مهرد  ار  اهسفن  نمشد  يهنیس  رد  و 
نا قحا  هَّللااف  مهنوشختا ؟ ؟ هرم لوا  مکوئدـب  مه  لوسرلا و  جارخاب  اومه  مهنامیا و  اوثکن  اموق  نولتاقت  الا  ! » دیتسـشن ياـپ  زا  هنادرماـن  هچ 

نایمزا دناهدرک  دهع  ضقن  تعیب و  ثکن  هتـشاذگ و  دوخ  نامیپ  رب  ياپ  هک  ار  موق  نیا  دیزیخیمنرب ؟ راکیپ  هب  نینموم ». متنک  نا  هوشخت 
گنج رادیب و  ار  هنتف  هک  نانآ  مه  دننارب . دوخ  رهش  زا  ار  مرکالوسر  دنتـساوخ  یمه  هک  ناگیامورف  نیا  اب  هحفص 122 ] دیرادیمنرب [ ؟

هتبلا دیاهدروآ  نامیا  ادخب  امش  رگا  دینک . تیشخ  دوخ  راگدرورپ  زا  هک  تسین  رتراوازس  ایآ  دیسرتیم . موق  نیا  زا  ایآ  دناهدرک . زاغآ  ار 
قامعا رد  دیاهدییارگ و  یتسپ  هب  يدنلب  زا  هک  منیبیم  منیبیم . رـس  مشچ  اب  نونکا  مه  ییوگ  هک  دـشاب  نانچنآ  دیـسرت . دـیهاوخ  يو  زا 

تشم رد  بولق  روما و  مامز  هک  لاعتم  دنوادخ  زا  دیاهتخیمآرد ، گنرین  گنر و  اب  دیاهدنام و  رود  تقیقح  قح و  زا  دیاهداتفاورف . تبکن 
ینغل هَّللا  ناـف  اـعیمج  ضرـالا  یف  نم  متنا و  اورفکت  نا  . » دـیاهتخادرپ تهافـس  یمـشچ و  خوش  هب  هنادرخباـن  دـیاهدیزگ و  يرود  تسوا 

ام يادح  دیناسر . دهاوخن  تیهولا  سدقا  ماقم  هب  ینایز  امـش  رفک  دنوش . رفاک  وگ  دنربیم  رـس  هب  نیمز  حطـس  رب  هک  ره  امـش و  دیمح ».
تـشپ یلعا  توکلم  هب  تانیاک  هک  دیراذگب  دـننام و  رودـب  لاعتم  ادـبم  زا  هرابکی  نایناهج  اب  ناهج  هک  دـیراذگب  تسا . دـیمح  زاینیب و 

. تسا زاینیب  نامـسآ  نیمز و  نایناهج و  ناهج و  زا  هک  ار  وا  دش ؟ دهاوخ  هچ  دتفا . رتقیمع  قافن  رتشیب و  هلـصاف  نامـسآ  اب  ار  نیمز  دنک 

. تسا هدوبن  يزیرگ  نانخـس  نیا  ءاقلا  هباطخ و  نیا  داریا  زا  ارم  یلو  داد . دهاوخ  يدوس  هن  دیناسر و  دهاوخ  ینایز  هن  اهندرک  تشپ  نیا 
لامج زا  ار  گنرین  گنر و  منز و  كاچ  ار  قافن  باحـصا  يور  يهدرپ  میوگ و  زاب  ار  اهینتفگ  هک  مدوب  هتفای  لوئـسم  ار  نتـشیوخ  نم 
نارگ باوخ  نیا  ینم ». هفرعم  یلع  تلق  ام  تلق  دق  . » ماهتفگ شیوخ  ملع  نافرع و  نوناک  زا  ماهتفگ  هچنآ  هک  دـینادب  دـیاب  میادزب و  قح 

فیلکت مزاس . ناترادیب  نیگنس  باوخ  نیا  زا  متـساوخ  یمه  دوب  هتخاس  هحفص 123 ] منارگن [  تسا  هدرک  نیگنـس  ار  ناتلد  مشچ و  هک 
اـهتلفغ و دـشک و  رحــس  هـب  یناـشیرپ  ینامیــشپ و  اـب  کـیرات  بـش  نـیا  دـنکن  اـت  مراد  راـنکرب  رطخ  زا  ار  مردـپ  تـما  هـک  دوـب  نـم 
. تسین يدیما  ناتيرادیب  هب  یمیب و  امـش  باوخ  زا  ارم  هنرگ  و  دروآ . رابب  نالذـخ  نارـسخ و  يهجیتن  ادرف  يارب  زورما  ياهيراگنالهس 
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بـصغ ار  تماما  بارحم  تفالخ و  ربنم  دیرب . راک  هب  تسا  امـش  رودـقم  هک  يدـعت  زواجت و  ره  دـیهد . ماجنا  دـیآرب  ناتتـسد  زا  هچ  ره 
شوماخ یـشتآ  ارغ  يهباطخ  نیا  نورظتنم ». انا  اورظتنا  و  نولماع . انا  اولمعاف  . » دیریگ نادیم  دیناوتیم  اج  نآ  ات  دیبابرب و  ار  كدف  دینک .

دوب هدنامن  يزیچ  هک  دندوب  هدش  هتخیگنارب  نانچ  راصنا  ناناوج  دـندوب . هدـمآ  ناجیه  هب  تخـس  هنیدـم  مدرم  دوب . هدرک  نشور  یندـشن 
. دوب هدرک  زیربل  ار  دجـسم  ياضف  فلاخم  ياهدایرف  رگید  تمـس  زا  هیرگ و  يادص  فرط  کی  زا  دـننک . زارد  ریـشمش  تمـس  هب  تسد 
، دـیلو نبدـلاخ  باـطخنب ، رمع  حارج ، هدـیبعوبا  دـناهدرک . زیت  ار  اهـشوگ  دنتـشاد  شاـبهدامآ »  » تلاـح هشیمه  هک  تموکح  نارادـفرط 

يارما و  ... هبعـش نب  هریغم  نافع ، نب  نامثع  برح ، نب  نایفـسوبا  ورمع ، نب  لیهـس  لهجیبا ، نب  همرکع  لـقعم ، نب  ملاـس  لـبج ، نبذاـعم 
هب ناشدیما  دـنک و  نوگژاو  ار  ربنم  نیا  مدرم  ناجیه  هک  نیا  سرت  زا  دـندزیم  رپرپ  رکبوبا  ربنم  رود  تورث  تردـق و  دـیما  هب  هک  شیرق 
هب شمارآ و  تمیالم و  حالـس  زا  رکبوبا  لاح  نیع  رد  و  دنریگب . دوخ  هب  هلمح  تلاح  ناشنارادفرط  دنداد  روتـسد  دوش  ضوع  يدـیمون 
زا مه  رکبوـبا  درک . مارآ  یمک  ار  مدرم  رکبوـبا  يهیرگ  دـمآرد . هیرگ  هب  درک و  هدافتـسا  دوـخ  بلق » تـقر  [ » هحفـص 124 خیرات [  لوق 

دنار و نابز  هب  ار  مرکالوسر  مان  دعب  درک و  انث  دمح و  هب  ادـتبا  دوشگ . نخـسب  بل  ارهز  همطاف  باوج  رد  درک و  هدافتـسا  مدرم  شمارآ 
تسد درک و  دیجمت  تیاهنیب  همطاف  یتوکلم  لیاصخ  همطاف و  زا  تقو  نآ  تفگ و  اهدورد  دوب  هتسویپ  ناناج  اب  هک  سدقم  ناج  نآ  رب 
ثرون امنا  اراقع و  اراد و ال  هضف و ال  ـال  اـبهذ و  ثرونـال  ءاـیبنالا  رـشاعم  نحن  . » ماهدینـش هَّللالوسر  زا  هک  تفرگ  هاوگ  هب  ار  ادـخ  رخآ 

نیا هک  تسادیپ  اههلمج  اههملک و  قیفلت  ترابع و  قایس  زا  اندعب ». نم  رمالا  یلولف  همعط  انل  ناک  ام  هوبنلا و  ملعلا و  همکحلا و  باتکلا و 
ار یهلا  مرکا  ربمایپ  راصق  نانخس  اههباطخ و  هک  نانآ  دنتسه . انشآ  هَّللالوسر  راتفگ  زرط  اب  هک  یناسک  تسا . لوعجم  دصرددص  ثیدح 

نامنادـنزرف يارب  ءاـیبنا  اـم  هک  دوب  هتفگن  زگره  مرکالوسر  تسا . هدزن  فرح  هنوگ  نیا  نیبـنلا  متاـخ  تقو  چـیه  هک  دـننادیم  دـناهدید 
دوخ اریز  میراذـگیم  ثاریم  هب  توبن  ملع و  تمکح و  تسنادیم  همه  زا  رتـهب  دوخ  اریز  میراذـگیم  ثاریم  هب  توبن  ملع و  تمکح و 

هلباـق بولق  دعتـسم و  ياـهناج  هب  ار  تبهوم  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  تسا و  یهلا  یتـبهوم  توـبن  ملع و  تمکح و  تسنادیم  همه  زا  رتـهب 
يهدـنروآ هک  مرکالوسر  رگید . ياههداوناخ  رد  هاوخ  دـنوش و  تفای  ءایبنا  نادـنزرف  رد  اهبلق  اهناج و  نیا  هاوخ  درک . دـهاوخ  تیاـنع 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللادبع  نب  دمحم  هک  تسا  لاحم  نیا  دوب . هدرکن  شومارف  ار  حون  دـنزرف  حون و  تیاکح  زگره  تسا  دـیجم  نآرق 
زگره هَّللالوسر  هک  دنراد  عامجا  هماع  مدرم  هوالع  هب  میراذگیم  ثاریم  هب  دوخ  هداوناخ  رد  ار  تمکح  ملع و  هحفص 125 ] ام [  دیوگب 

وت زا  سپ  رما  یلو  هَّللالوسر ! ای  هک  دندیـسرپیم  يو  زا  مدرم  گنردیب  درکیم  داـی  رگا  اریز  درکیمن  يداـی  دوخ » زا  دـعب  رما  یلو   » زا
حیحـص ثیدـح  دـنچ  یبنلا » ضرم   » باب رد  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  دـمآیمنرد . تروص  نیاب  تفـالخ  يهلاـسم  تقو  نآ  و  تسیک ؟

رد ار  ثیداحا  نآ  هلاسم  نیا  حیـضوت  رطاخ  هب  هدنراگن  تسا و  دنـسلا  حیحـص  رودصلا و  یعطق  بهذم  ناوریپ  يارب  هک  دنکیم  تیاور 
نب نامیلس  نع  نایفـس  انثدح  هبیتق . انثدح   - 1 دراذـگیم : او  فرطیب  ياهرکف  بابلالاولوا و  هب  ار  رما  تواضق  دـنکیم و  داریا  اج  نیا 

ینویبت لاق  هعج و  هَّللالوسرب و  دتـشا  سیمخلا  موی  ام  نیـسمخلا و  موی  امهنع  هَّللا  یـضر  سابع  نب  لاق  لاق . ریبج  نب  دیعـس  نع  لوحـالا 
لاقف هیلع  نودری  اوبهذف  هومهفتـسا »؟ رجها  « ؟ هناش ام  اولاقف  عزانت » یبن  دـنع  یغبنی  و ال   » اوعزانتف ادـبا  هدـعب  اولـضت  نل  اباتک  مکل  بتکا 

دای تفای  تدش  مرکالوسر  يرامیب  هک  هبنـشجنپ  نآ  زا  هبنـشجنپ . زور  زا  سابع  نب  هَّللادبع  هیلا ... توعدت  امم  ریخ  هیف  انا  يذلاف  یئوعد 
يارب هک  دیزاس  مهارف  ياهلیسو  دومرف  دوب . هدیسر  دوخ  تدش  ياهتنم  هب  هَّللالوسر  درد  ياهبنشجنپ . هچ  هبنـشجنپ ، زور  تفگ - : درک و 
روضح رد   » تفرگرد یعازن  دندوب  هتسشن  شرتسب  رانک  رد  هک  راضح  نایم  دیتفین  یهارمگ  هب  زگره  نمزا  سپ  ات  مسیونب  يروتـسد  امش 

!! دیوگیم هوای »  » درد تدش  زا  مرکالوسر  هک  دندرک  رکف  دیاش  دوشیم ». هچ  ار  وا  : » دنتفگ تسین » هدـنبیز  عازن  هنوگ  نیا  ربمغیپ  چـیه 
نیا رد  دیراذگب . مدوخ  لاح  هب  ارم  تفگ  هَّللالوسر  هحفص 126 ] دندینادرگرب [ . وا  هب  ار  شفرح  دندرک . یچییرس  هَّللالوسر  روتـسد  زا 

هلا هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  لاقف  لاجر » تیبلا  یف  و   » هَّللالوسر رـضح  امل   - 2 مرتشوخ . امش  اب  یمدمه  زا  دربیم  رـس  هب  نونکا  هک  تلاح 
فلتخاف هَّللا  باتک  انبـسح  نآرقلا  مکدنع  عجولا و  هبلغ  دـق  هَّللالوسر  نا  مهـضعب  لاقف  هدـعب  اولـضت  اباتک ال  مکلا  بتکا  اومله  ملـس . و 
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لاـق وغللا  رثـکا و  اـملف  کـلذ  ریغ  لوـقی  نم  مهنم  هدـعب و  اولـضت  ـال  اـباتک  مکل  بتکی  اوـبرق  : » لوـقی نم  مهنمف  اومـصتخا  تیبلالـها و 
سپ ات  مسیونب  ینامرف  امش  يارب  دییایب  دومرف  دندوب  هتسشن  قاتا  رد  هک  ینادرم  هب  راضتحا . ماگنه  رد  مرکالوسر  اوموق . ص »  » هَّللالوسر
رانک رد  نآرق  هتفای و  تدـش  مرکالوسر  رب  يرامیب  درد  دـنتفگ  یعمج  دـندوب  هتـسشن  قاتا  رد  هک  نادرم »  » نآ زا  دـیوشن . هارمگ  نآ  زا 
دیدپ یفالتخا  رگید  ات  دوش  تعاطا  هَّللالوسر  روتسد  دیاب  هک  دنتـشاد  هدیقع  رگید  یعمج  اما  تسا . یفاک  ام  يارب  نآرق  نیمه  تسامش 
تیاور مه  ار  ثیدح  نیا  هک  سابع  نب  هَّللادـبع  دـیزیخرب . دومرف - : هَّللالوسر  دـندرک . يوگ  هدایز  دـنداتفا و  عازن  رب  هقرف  ود  نیا  . دـیاین
يراخب مه  زاب  دسیونب . تساوخیم  هچنآ  هَّللالوسر  دنتـشاذگن  هک  دش  زاغآ  اج  نآ  زا  یتخبدب  دیوگیم - : شتیاور  ياهتنا  رد  دـنکیم 

امل دـسیونیم ... : نینچ  دـیزیخرب » مرانک  زا   » تفگ ضیرم  هک  ماگنه  نآ  رد  ینعی  ینع » اوموق  ضیرملا  لاق   » باب رد  دوخ  حیحـص »  » رد
نب رمع  لاقف  هدعب  اولـضت  اباتک ال  مکل  بتکا  اومله  یبنلا  لاق  هنع  هَّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  مهیف  لاجر . تیبلا  یف  هَّللالوسر و  رـضح 
نم مهنم  اومصتحاف . تیبلالها  فلتخاف  هَّللا . باتک  انبـسح  نآرقلا  مکدنع  عجولا و  هیلع  بلغ  دق  ص » [ » هحفص 127 یبنلا [  نا  باطخلا 
مهل لاق  یبنلا  دـنع  فالتخ  وغللا و ال  رثکا و  املف  رمع  لاق  ام  لوقی  نم  مهنم  هدـعب و  ولـضت  ـال  اـباتک  ص »  » یبنلا مکل  بتکی  اوبرق  لوقی 
دییاب دومرف  ربمغیپ  دوب . ناشنایم  رد  مه  باطخ  نب  رمع  دندوب  هتـسشن  یعمج  قاتا  رد  دوب . هتفخ  راضتحا  رتسب  رب  هَّللالوسر  ینع ... اوموق 

لها تسا . یفاک  ام  يارب  نآرق  تفای ، تدش  مرکالوسر  رب  يرامیب  درد  تفگ : رمع  دیتفین . یهارمگ  هب  هک  مسیونب  يروتـسد  امـش  يارب 
فالتخا و هک  یتقو  دندوب . هدـیقع  مه  رمع  اب  یعمج  دوش و  ریرحت  تیـصو  نیا  دـیاب  هک  دـندوب  هتفگ  یعمج  دـنداتفا . فالتخا  هب  هناخ 
هک دوب  نیا  امظع  تبیصم  دیوگیم  مه  ثیدح  نیا  ياهتنا  رد  سابع  نب  هَّللادبع  دیزیخرب . مرانک  زا  دومرف  هَّللالوسر  دش  دایز  ییوگهوای 

باب  » رد تسا  تعامج  تنس و  باحصا  هقف  ملسم  لوصا  زا  هک  دوخ  حیحص »  » رد نانچمه  يراخب  دوش . ریرحت  شرافـس  نآ  دنتـشاذگن 
مث مکنم  لاـجر  نعفریل  ضوحلا و  یلع  مکطرف  اـنا  ص »  » یبـنلا لاـق   - 1 دـسیونیم : دوخ  ثیدـح  ثارو  لاـجر و  لوق  زا  ضوحلا » یف 
زا شیپ  نم  دومرف - : نینچ  دوخ  باحـصا  هب  هَّللالوسر  كدـعب . اوثدـحا  ام  يرذـتال  کنا  لاقیف  یباحـصا  بر  ای  لوقاف  ینود  نجلتخیل 
دـش دـنهاوخ  ادـج  نم  زا  رثوک  ضوح  راـنک  رد  یلو  دـمآ  دـنهاوخ  نم  لاـبند  هب  ینادرم  امـش  زا  دیـسر . مهاوخ  رثوـک  ضوـح  هب  اـمش 

. ] دـناهدرک هچ  وت  زا  سپ  موق  نیا  هک  منادیمن  یلو  تسا  تسرد  دوشیم : هتفگ  دنتـسه . نم  باحـصا  موـق  نیا  نم ! يادـخ  میوـگیم :
مهفارعا و ماوقا  یلع  ندریل  ادـبا  ءاـمظی  مل  برـش  نم  برـش و  یلعرم  نم  ضوحلا  یلع  مکطرف  ینا  ص »  » یبـنلا لاـق   - 2 هحفص 128 ]

مرکالوسر يدعب ... ریغ  نمل  اقحس  اقحـس  لوقاف  كدعب  اوثدحا  ام  يردت  کنا ال  لاقف  ینم  مهنا  لوقاف  مهنیب . ینیب و  لاحی  مث  ینوفرعی 
دنهاوخ ضوح  نآ  زا  دـنرذگب  نم  رب  دـنناوت  هک  ناـنآ  تفاـیرد  مهاوخ  ار  رثوک  ضوح  امـش  شیپاـشیپ  نم  دومرف - : دوخ  باحـصا  هب 

مه مسانشیم و  ار  نانآ  نم  هک  دمآ  دنهاوخ  نم  يوس  هب  اج  نآ  رد  یماوقا  دش . دهاوخن  هنشت  رگید  دشونب  رثوک  زا  هک  یسک  دیـشون و 
نم دنتـسه ، نم  زا  موق  نیا  میوگیم - : دنام . میهاوخ  رود  مه  زا  هک  داتفا  دهاوخورف  یلیاح  ام  نایم  ماگنه  نیا  رد  دنـسانشیم  ارم  نانآ 

دنشاب رود  دنـشاب ، رود  تفگ - : مهاوخ  دناهدرک . اههچ  وت  زا  سپ  موق  نیا  هک  ینادیمن  وت  دوشیم . هتفگ  مباوج  رد  متـسه . موق  نیا  زا 
بر ای  لوقاف  ضوحلا  نع  نولجیف  یناحـصا  نم  طـهر  هماـیقلا  موی  یلع  دری  لاـق  هَّللالوسر  نا   - 3 دـناهدرک . رییغت  نم  زا  سپ  هک  ناـنآ 

رد نم  باحـصا  زا  یموق  دومرف : مرکالوسر  يرقهقلا . مهرابدا  یلع  اودترا  مهنا  كدعب . وثدـحا  ام  هب  کل  ملعال  کنا  لوقیف  یباحـصا 
نم يادخ  دنتـسه . نم  باحـصا  نانیا  نم ! يادخ  میوگیم - : نم  دـنوش . هدـنار  رثوک  ضوح  رانک  زا  اما  دـنیآرد  نم  رب  زیخاتـسر  زور 

دادترا هار  دندیشک و  تسد  هحفص 129 ] نید [  زا  موق  نیا  دناهدرک . هچ  وت  زا  سپ  موق  نیمه  ینادیمن  وت  داد - : دهاوخ  مخـساپ  نینچ 
لجر جرخ  مهتفرع  اذا  یتح  هرمز  اذاف  مئاق  انا  اننیب  ملس . هیلع و  هَّللا  یلـص  لاق   - 4 دنتشگزاب . تیلهاج  نییآ  هب  ییارقهق  ریس  اب  دنتفرگ و 
هرمز اذا  مث  يرقهقلا  مه  رابدا  یلع  كدعب  اودـترا  مهنا  لاق  مهناش ؟ ام  تلق و  هَّللا  رانلا و  یلا  لاق  نیا ؟ تلقف  مله  لاقف  مهنیب  ینیب و  نم 
رابدا یلع  كدـعب  اودـترا  مهنا  لاق  مهناش ؟ ام  تلق  هَّللا  و  رانلا . یلا  لاق  نیا ؟ تلق  مله  لاقف  مهنیب  ینیب و  نم  لجر  جرخ  متفرع  اذا  یتح 
یتقو دنـسر  نم  هب  عمج  ماهداتـسیا . نم  هک  تسا  نانچ  نآ  دیوگیم - : هَّللالوسر  معنلا ... لمه  لثمالا  مهنیب  صلخی  هاراالف  يرقهقلا  مه 
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رگم شتآ - . يوس  هب  دهدیم : مباوج  اجک ؟ يوس  هب  مسرپیم  دـییایب . دـیوگ  دوش و  لیاح  اهنآ  نم و  نایم  يدرم  متخانـش  ار  عمج  نیا 
: دیوگ دتفا و  نایم  هب  يدرم  متخانـش  مه  ار  عمج  نیا  ات  دیآرد . رگید  یعمج  دناهتـشگزاب . يرقهق  هبوت  زا  سپ  موق  نیا  دناهدرک - ؟ هچ 

تما نایم  زا  ماجنارـس  دناهتـشگزاب . هتـشذگ  تیلهاج  هبوت  زا  دعب  دناهدرک - . هچ  رگم  نانآ - . يوس  هب  اجک - ؟ هب  مسرپیم  دییایب - . - 
تیاور هحفـص 130 ] ار [  ثیدح  نیا  همطاف » بقانم   » باب رد  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  دـننیبن . يراگتـسر  تاجن و  يور  یکدـنا  زج  نم 

مـشخ هب  ار  يو  سک  ره  تسا . نم  دوجو  زا  ياهراپ  همطاـف  ینبـضغا ». اهبـضغا  نمف  ینم  هعـضب  همطاـف  : » لاـق هَّللالوسر  نا  دـنکیم ... .
تیاور نینموملاما  هشیاع  زا  دوخ  لاجر  يهلیـسو  هب  سمخلا » ضرف   » باـب رد  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  تسا . هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ 

مسقی نا  ص »  » هَّللالوسر تافو  دعب  هنع  هَّللایـضر  قیدصلا  رکبابا  تلاس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللالوسر  هنبا  مالـساهیلع  همطاف  نا  دنکیم :
ام ثرونال و  ءایبنالا  رشاعم  نحن  لاق  ص »  » هَّللالوسر نا  هنع  هَّللایـضر  رکبوبا  لاقف  هیلع  هَّللا  ءافا  امم  ص»  » هَّللالوسر كرت  ام  اهثاریم  اهل 
... رهـشا هتـس  هَّللالوسر  دـعب  تشاع  تیفوت و  یتح  هترجاهم  لزت  مل  رکبابا و  ترجهف  هَّللالوسر  تنب  همطاـف  بضغف  هقدـص  دـعب  هاـنکرت 

هدروآ بضغب  ارم  دروآ  بضغ  هب  ار  همطاف  سک  ره   » هدرک تیاور  مرکالوسر  لوق  زا  هک  باتک  نامه  رد  ینعی  دوخ  حیحص  رد  يراخب 
نآ هب  اـنب   » رکبوبا و  دـنادرگزاب . يو  هب  ار  شثاریم  هک  درک  تساوـخرد  رکبوـبا  زا  مرکالوـسر  تلحر  زا  سپ  همطاـف  دـسیونیم : تسا »
هب رکبوبا  زا  دـمآرد و  مشخ  هب  نخـس  نیا  زا  همطاـف  دـنراذگیمن . یثاریم  دوخ  زا  ناربـمغیپ  هک  تفگ  شباوج  رد  هتخاـس » دوخ  تیاور 

. درک یناگدنز  ایند  نیا  رد  ردپ  زا  سپ  هام  شـش  يو  تشذگرد . ات  دوب  كانمـشخ  رکبوبا  هب  تبـسن  نانچمه  دـیزگ و  يرود  رهق  لاح 
و یفاکلوصا »  » تمرح دـننام  هماع  ياملع  ناـیم  رد  هحفـص 131 ] ملـسم [  حیحـص  يراخب و  حیحـص  نانیمطا  تمرح و  هک  تسناد  دیاب 

تیاور نیحیحص »  » زا هک  يرابخا  ثیداحا و  دراد . یمومع  لوبق  هیماما  ياملع  نایم  رد  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » و راصبتـسا »  » و بیذهت » »
ياملع ینعی  دریذپیمن . نعط  راکنا و  میاهدرک  داریا  حیحص »  » باتک ود  نآ  زا  باتک  نیا  رد  هچنآ  تسا و  لوبقم  قثوم و  اقلطم  دوشیم 

تسا و هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  ارهز  يهمطاف  هک  سک  ره  دومرف  هَّللالوسر  هک  دنراد  لوبق  يراخب  حیحـص  دانتـسا  هب  هماع 
لوبق يراخب » حیحص   » حیحص نیا  دانسا  هب  هماع  ياملع  تسا . هدروآ  مشخ  هب  ار  ارهز  يهمطاف  هفاحقیبا  نب  قیع  رکبوبا  هک  دنراد  لوبق 

دزورفا و مدرم  ياپ  شیپ  رد  تیاده  غارچ  یگدـنز  يهظحل  نیرخآ  رد  مرکالوسر  تسا  هتـشاذگن  صفحوبا  باطخ  نب  رمع  هک  دـنراد 
دق : » هتفگ هداد و  نایذه »  » تبـسن مرکالوسر  هب  باطخ  نب  رمع  هک  دنراد  لوبق  یتح  دهد و  تاجن  فالتخا  یهارمگ و  زا  ار  ناناملـسم 

دانتـسا هب  هماع  ياملع  هرخالاب  و  تسا . هدرک  شراداو  ییوگ  ناـشیرپ  هب  هدرک و  ناـشیرپ  ار  شرکف  درد  تدـش  ینعی  عجولا » هیلع  بلغ 
زا یعمج  زیخاتـسر  زور  هب  مرکالوـسر  دـناهدرک » تیاور  ناـشدوخ  هک  راـبخا  نیمه   » میاهدرک تیاور  يراـخب  حیحـص  زا  هـک  يراـبخا 

یهلا ماقتنا  لدع و  تسد  یلو  دریذپب  دوخ  هب  دهاوخیم  دسانشیم » ار  اهنآ  مه  وا  دنسانشیم و  ار  وا  هک  وا  باحـصا   » ار دوخ  باحـصا 
كدعب اوثدـحا  ام  يردـت  کنا ال  تفگ : دـهاوخ  شرهطا  بیطالوسر و  هب  دـنار و  دـهاوخ  خزود  يوس  هب  « ار باحـصا  نیا   » ار موق  نیا 

دنتشادرب و هحفـص 132 ] ماگ [  وت  فلاخم  تهج  رد  دندرک و  ضوع  ار  وت  نید  وت  زا  سپ  موق  نیا  يرهقهقلا . مهرابدا  یلع  اودترا  مهنا 
هتشاد یتجاح  شریسفت  حیضوت و  هب  میرادن  نامگ  هک  دوب  یقیاقح  زاربا  ثیداحا  نیا  داریا  زا  ام  فده  و  دنتـشگزاب . تیلهاج  تملظ  هب 

هماع ياـملع  يور  شیپ  رد  قیقحت  غارچ  نوچمه  تسا  هماـع  ياـملع  ناـمیطا  داـمتعا و  دروم  هک  يراـخب  حیحـص  ثیداـحا  اـم  میـشاب .
جاجل زا  تواضق  رگا  دشاب و  نادجو  لدع و  قح و  تموکح  تموکح  رگا  مینکیم . توکـس  میهاوخب  یباوج  هک  نآیب  و  میراذگیم .

رد دنتـسه  جاجل  دانع و  لها  هللااب  ذوعن  هک  نانآ  تساخ و  دـهاوخرب  مالـسا  تما  نایم  زا  فالتخا  نیا  دـصرد  دـص  دـنامب  رود  هب  دانع  و 
فالتخا کی  فالتخا  نیا  یلخاد و  ثحب  کی  ثحب  نیا  اریز  تسین  ینخـس  اقلطم  ناناملـسم »  » نآ هب  ار  اـم  دنتـسین و  ناملـسم  تقیقح 

هحفص 133] تسا [ . مالسا  سدقم  بهذم  رد  یصوصخ 

تلحر
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تخادـنا مطالت  جوم و  هب  دوخ  نانخـس  جوم  اـب  ار  مدرم  ماـحدزا  درک و  داریا  ار  ارغ  يهباـطخ  نآ  یتقو  اـهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  يهمطاـف 
قیبـطت تقو  ياـضتقا  اـب  رگید  تسایـس  چـیه  هلاـن » هآ و   » و کـشا »  » و بلق » تقر   » تسایـس زج  تید  داـتفا و  تشحو  هب  تخـس  هـفیلخ 

داب وت  نمـشد  بیـصن  ياو » لیو و   » هشیمه تفگ - : تفرگ و  دوخ  هب  ینابرهم  لاح  نیع  رد  نوزحم و  يهفایق  تهج  نیمه  هب  دـنکیمن .
مه اـم  یلو  تسین  روازـس  وت  هب  یتـسرد  یتـسار و  زج  ياهتفگ و  تسار  ياهتفگ  هچنآ  ربـمغیپ ! یمارگ  راـگدای  يا  هَّللالوسر ! رتـخد  يا 
هک ار  ثیدـح  نیا  رکبوبا  هحفـص 134 ] میراذگیمن [ . دوخ  زا  یثاریم  ناربمایپ  ام  میاهدینـش - . وت  راوگرزب  ردپ  زا  اریز  میرادـن  یهانگ 
نم هچ  ره  كدـف  ربارب  رد  دـیرذگب و  كدـف  زا  تفگ - : تقو  نآ  درک و  رارکت  مامت  بات  بآ و  اـب  دوب  هدینـش  ربمغیپ  زا  شدوخ  اـهنت 
راک هب  يرایـسب  یعـس  هفیلخ  کنودرخدـت . کنع و ال  يوزت  ال  کیدـی . نیب  کل و  یه  یلاـم  یلاـح و  هذـه  دـییامرف . لوبق  نم  زا  مراد 

نوناق تیمکاح  رطاخ  هب  طقف  نم  هک  دادیم  شیامن  نینچ  دهدب . هولج  هلداع  تموکح  کی  تروص  هب  ار  یـسایس  يزاب  نیا  هک  دربیم 
وا هب  ار  دوخ  یتسه  مشاب  هتـشاد  ایند  لام  هب  یمـشچ  رگا  نوچ  مروآیمرد . همطاف  تسد  زا  ار  كدف  هَّللالوسر  ثیدـح  مارتحا  مالـسا و 

نیا درکیم . بلط  ار  دوخ  قح  تساوـخیم و  ار  كدـف  دـنک  اـنتعا  رکبوـبا  لاـح »  » و لاـم »  » هب هک  نآیب  ارهز  يهمطاـف  اـما  مشخبیمن .
يزارد يهلاـبند  وـگتفگ  نیا  درکیم . بلط  ار  دوـخ  قـح  تحاـقو و  ياـهتنم  اـب  شنارادـفرط  هفیلخ و  تفرگ . يزارد  يهلاـبند  وـگتفگ 

نیا رد  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  هک  نیا  اب  دندزیم . هناچ  مالـسا  تاررقم  فالخرب  تحاقو  ياهتنم  اب  شنارادفرط  هفیلخ و  تفرگ .
نیا دـنک . دوهـش » يهماـقا   » هک درک  شموکحم  رکبوبا  مه  زاـب  تشاد  فرـصت  رد  ار  كدـف  اریز  دوـب  اـهیلع » یعدـم   » یقوـقح يهیـضق 

. دنـشخبیم رکبوبا  رب  ار  تاحاضتفا  تایانج و  نیا  دوخ  یـشخب » متاح   » اـب اـهتنم  دـننکیم  تیاور  مه  هماـع  ياـملع  یتح  ار  اـهییاوسر 
نیا اب  تشاد . فرصت  هب  ار  يوعد » دروم   » دوب و اهیلع » یعدم   » ارهز يهمطاف  تسا و  لاملاتیب  يهمیمض  كدق  هک  دوب  یعدم »  » رکبوبا

بلاـطیبا نب  یلع  درک - . یفرعم  هفیلخ  هب  لداـع  دـهاش  ود  مه  وا  دـنازیگنارب و  ار  دوـخ  دوهـش  هک  دـش  موـکحم  ربـمغیپ  رتـخد  دوـجو 
ار همطاف  دوهش  حالطصا  هب  تفگ و  نخس  دهاش  ود  نیا  دض  رب  باطخ  نبرمع  اهنع . هَّللا  یـضر  نمیاما   - 2 هحفص 135 ] مالسلاهیلع [ .

همه زا  شیپ  رمع  هتـصرق . یلا  رانلا  رجیف  یلع  اما  اهتداهـش و  لبقت  حـصفی و ال  هیمجعا ال  هارما ؟ نمیا ؟ اما  اـما  تفگ : رمع  درک . حرج » »
دروم شتداهـش  دـنزب و  فرح  تسرد  دـناوتیمن  ینعی  تسا  یمجعا  ینز  نمیا  ما  هک  دوب : هتفگ  دوب ، هدرک  حرج  ار  دـهاش  ود  نیا  زیچ 
نمیا ما  نیا  دنکیم . شالت  شدوخ  عفن  هب  شنز  يهناهب  هب  ینعی  دناشکیم  دوخ  نان  فرط  هب  ار  شتآ  مه  یلع  دشاب و  دـناوتیمن  لوبق 

بح  » هب هک  هثراـح  نب  دـیز  دـقع  هب  ار  يو  مرکالوـسر  هدوـب و  تلاـسر  يهداوناـخ  دازهناـخ  دوـب . هبلعث  شردـپ  ماـن  و  هکرب »  » شمـسا
رمع و رکبوبا و  مرکالوسر  هک  دوب  دیز  نب  هماسا  ردام  نمیا  ما  نیا  دوب . هداد  وا  هب  مه  يرسپ  ادخ  هدروآرد و  تسا  فورعم  هَّللالوسر »

رکبوبا فرط  هب  ار  شیور  دنک  انتعا  رمع  فرح  هب  هک  نآیب  نمیا  ما  دوب . هدومرف  رومام  شیربنامرف  تیعبت و  هب  ار  راصنا  رجاهم و  هوجو 
زا اـیآ  مسرپـب  مهاوخیم  یـسرپب - ؟ یهاوخیم  هچ  تفگ - : مهاوخن  ینخـس  یهدـن  باوج  نم  لاوس  نیا  هب  اـت  تفگ - : دـینادرگرب و 

تـصرف زا  نمیا  ما  ماهدینـش . يرآ  . - درک قیدصت  هاوخان  هاوخ و  رکبوبا  تسا ؟» تشهب  زا  ینز  نمیا  ما  : » دومرف هک  ياهدینـش  هَّللالوسر 
تاف هَّللالوسر  یلا  یحوا  هحفص 136 ] لجوزع [  هَّللا  نا  مهدیم : یهاوگ  نم  هک  دیشاب  هاوگ  مالـسا  تلم  نیا  تفگ - : درک و  هدافتـسا 

نینموملاریما دیـشخب . همطاف  هب  ار  كدـف  مرکالوسر  یبرقلاذ » تآ   » تیآ ساسا  رب  هَّللارمـال . همعط  همطاـفل  كدـف  لـعجف  هقح  یبرقلاذ 
بلق تقر  فیعض و  تسایس  زا  اقلطم  اهتقیقح  نیا  اهتداهش ، نیا  ربارب  رد  رکبوبا  داد و  تداهـش  لاونم  نیا  رب  مه  بلاطیبا  نبا  یلع 
یتقو میراذـگیمن و  ثاریم  ثرا و  ءایبنا  اـم  دومرف : مرکالوسر  هک  دروخیم  مسق  درکیم و  هلاـن  درکیم ، هیرگ  درکیم ، هدافتـسا  دوخ 
دنتسه لداع  دهاش  ود  یضترم  یلع  نمیا و  ما  نیا  تسین و  نایم  هب  ءایبنا  ثاریم  ثرا و  تبحص  هک  دید  دید و  نوگرگد  ار  بلطم  يور 
همطاف هب  هَّللالوسر  تلحر  زا  شیپ  لاس  راـهچ  ینعی  ترجه ، متفه  لاـس  رد  ینعی  مرکالوسر ، تاـیح  رد  كدـف  دـنهدیم  تداهـش  هک 
شوماخ ار  كدف  يادص  رـس و  هرابکی  دش  هتفرگ  میمـصت  تروشم  نآ  ساسا  رب  تخادرپ و  تروشم  هب  دوخ  نیرواشم  اب  هدش  هدیـشخب 

اهافش طقف  ای  هدومرف  اطعا  مه  يدنس  ششخب  نیا  يهرابرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  ایآ  تفگ - : ارهز  يهمطاف  هب  رکبوبا  دنزاس .
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يهمطاف زا  ار  طختـسد  نآ  رکبوبا  مراد . مه  یطختـسد  دروم  نیا  رد  داد : باوج  ارهز  ترـضح  تسا ؟ هدرک  راذـگاو  امـش  هب  ار  كدـف 
زاب همطاف  ترـضح  هب  رگید  ار  دنـس  نآ  هفیلخ  هک  دوشیم  هتفگ  دـناهدرک . هچ  دنـس  نآ  اب  هک  دـنادیم  ادـخ  یلو  تشاد  تفاـیرد  ارهز 

ربمغیپ رتخد  زا  اربج  باطخ  نب  رمع  یلو  هدرک  اـضما  ار  دنـس  نآ  رکبوبا  یـصوصخ  يهئطوت  کـی  ساـسا  رب  دوشیم  هتفگ  دـینادرگن و 
رکبوبا هک  تشاد  دـهاوخن  تافانم  خـلت  تقیقح  نیا  اب  غورد  ای  تسار  اـی  اههتـشذگ  نیا  هدرک ... شاهراـپ  هراـپ  هحفـص 137 ] هدوبر و [ 
شلیلد دوش و  هدرپس  كاخ  هب  مرکالوسر  يهناخ  رد  هک  درک  تیصو  دوخ  یلو  هتخاس  مورحم  شملسم  ثاریم  زا  ار  ربمغیپ  رتخد  هفیلخ 

ار شردـپ  هزانج  دـناوتیم  هدرب  تسا  ثاریم  هب  هَّللالوسر  زا  ار » هناخ  نآ  متـشه  کی  زا  مهن  کی   » هشیاع شرتخد  نوچ  هک  دوب  نیا  مه 
زا رتخد  اج  کی  رد  دیـشک . مه  اهاج  نیا  هب  دـندوب  هتخاس  رمع  رکبوبا و  هک  تاـماظن  نآ  ییاوسر  دـنک . نفد  هَّللالوسر  دـقرم  راـنک  رد 
هک نیا  اب  شرهوش  زا  نز  رگید  ياج  رد  دـنراذگیمن و  يدام  ثارثم  ناربمغیپ  تسا و  ربمغیپ  شردـپ  اریز  دربب  ثرا  دـناوتیمن  شردـپ 

ار يدرم  لیوط  ضیرع و  يهزانج  قاتا  کی  مهن  کی  زا  متـشه  کی  ثحابم  رد  دناوتیم  هک  ینازیم  ات  مه  نآ  دربیم  ثرا  تسا  ربمغیپ 
مرکا ربمغیپ  ربق  هب  ار  دوخ  هتفاترب  راصنا  رجاهم و  رمع و  رکبوبا و  زا  يور  دوب  گنتلد  مه  لیلع و  مه  هک  ارهز  يهمطاف  درپس . كاـخ  هب 

نآ زا  متـشاد  مرانک  رد  ار  وت  رگا  هک  دمآ . دیدپ  رایـسب  ثداوح  وت  گرم  زا  سپ  : » تفگ تشاذگ و  كاپ  تبرت  نآ  رب  هرهچ  دـیناسر و 
هدـنکارپ و نم  دـننام  زین  وت  نادـنواشیوخ  دـشاب و  هدـنام  رود  هب  تمحر  ربا  زا  هک  مناـمیم  ینیمز  هب  وت  زا  رود  مدوبن . كاـنمیب  ثداوح 

رازم گنس  ریز  رد  ار  وت  يهنیس  اریز  دنتخاس  راکشآ  ار  اههتفهن  دنتشاد . ناهن  شیوخ  يهنیس  رد  ار  وت  يهنیک  هک  نانآ  دناهدنام . ناشیرپ 
هام يا  وت  دـشاب . كانمـشخ  نم  رب  ناهج  هک  تسا  ناـنچ  وت  زا  رود  و  هحفـص 138 ] دنتـشاذگ [ . راوخ  ار  ام  هیامورف  مدرم  نیا  دناهتفای .
نم يهناخ  رب  وت  رطاخ  هب  هک  هتشرف  نآ  تسا  هدمآیم  دورف  یحو  اهنامـسآ  زا  وت  مان  هب  ياهدوب و  ام  یناگدنز  غارچ  نم  يهبـش  هدراهچ 

ناهج همه  زا  دـشابن . راوگوس  نینچ  سک  هک  میراوگوس  نانچ  ام  تسا . هدوب  رب  ام  زا  تکرب  هتفرگرب و  ام  زا  هیاـس  رگید  دوشگیم  لاـب 
ات مریگب و  وت  رب  ماهدنز  ات  دنبایرد . شیوخ  رادرک  رفیک  زیخاتسر  زور  هب  دشاب  دوز  دناهدرک  متس  نم  رب  هک  نانآ  يزات  هچ  یـسراپ و  هچ 

ترودک فسخنم  يهراتـس  ود  نوچمه  نم  رـسپ  ود  هدش و  گنت  همطاف  رب  ایند  دتـسیان . زاب  کشا  ندناشفا  زا  نم  نامـشچ  منک  یگدنز 
.« دوش هتفگ  غورد  یتسار و  زا  نخـس  هک  يزور  ات  يرتوگتـسار  همه  زا  و  دـشاب . ناهج  هک  مدـنآ  ات  رترب  ناـیناهج  همه  زا  وت  دـناهتفرگ .

یلع دـندینادرگ . شزاب  هناخ  هب  نازیخ  ناـتفا و  ناـنچمه  دندیـشک و  راـنک  هب  ربمغیپ  ربق  يور  زا  ار  همطاـف  رغـال  رکیپ  مشاـهلآ  نارتخد 
هیرگ كانمشخ و  هدنام و  هتسخ و  هک  دید  ار  ربمغیپ  رتخد  هرخالاب  ینالوط  راظنا  کی  ياهتنا  رد  دوب . هتسشن  همطاف  هار  هب  مشچ  یضترم 

يهمطاف هرخالاب  تشذگ . هقیقد  دنچ  درادن . نتفگ  نخس  لاح  همطاف  هک  دیدیم  اریز  تفگن  ینخس  تسا . هتشگرب  شردپ  رازم  زا  هدرک 
راب نیتسخن  يارب  شینگدـنز  رد  هک  دوب  اج  نآ  ات  همطاف  مشخ  دوب . كانمـشخ  هحفـص 139 ] نانچمه [  اما  تفرگ  ییاناوت  یکدنا  ارهز 

ای  » رتشیب شرهوشب  دزیمن . فرح  هنوگ  نیا  نینموملاریما  اب  ارهز  يهمطاف  تقو  چـیه  اریز  دـیمان . بلاطیبا » رـسپ   » ماـن هب  ار  دوخ  رهوش 
نینچ همطاف  دوب . كانمـشخ  تحاران و  هزادـنا  هچ  ات  ربمغیپ  رتخد  هک  تفایرد  ناوتیم  اج  نیا  زا  تفگیم . یلع  اـی  اـنایحا  و  نسحلااـبا »

اب هدروـخ  تمهت  مدرم  لـثم  ارچ  ياهتـسشن . هتـسب  تسد  رداـم  مـحر  رد  كدوـک  نوـچمه  هـک  تـسا  نوـچ  بلاـطوبا ! رـسپ  يا  تـفگ :
نآ .و  یتسشنیم فده  بلق  رب  نانز  شرغ  يدیشکیم و  رپ  نامک  زا  تفـص  ریت  هک  يدوب  نامه  وت  ياهدیزخ . تلزع  جنک  هب  يراسمرش 

یلعا جوا  نآ  زا  ار  وت  یغرم  زیچان  رپ  نونکا  منیبیم  هک  تسا  نیا  زا  نم  سوسفا  دوب و  اهربا  يالاب  وت  جوا  هک  يدوب  زاورپ  دـنلب  زاـبهاش 
ینمـشد هب  اراکـشآ  دنک . یمه  بصغ  ار  منادنزرف  ثاریم  دیابر و  یمه  ارهق  ار  مردپ  راگدای  هک  تسا  هفاحقوبا  رـسپ  کنیا  دناشکبورف .

یمه نامگ  تسا . هتفگ  راوازـسان  هدـنار و  نخـس  یتشرد  هب  نم  اب  تسا . هدـنار  تموکح  رـضحم  زا  ار  مناهاوگ  هناملاظ  هتـساخرب و  نم 
هلیق ینتبح  سوسفا . یلو  دـنرب  راک  هب  نم  يهرابرد  ار  تیموق  تمرح  محر و  قح  نارجاهم  دـنزیخرب و  نم  تیامح  هب  راـصنا  هک  متـشاد 

نارجاهم دنداتسیا و  زاب  نم  ترصن  زا  راصنا  هحفص 140 ] عنام [ . عفاد و ال  الف  اهفرط  ینود  هعامجلا  بصغ  اهلصو و  هرجاهملا  اهرصن و 
ياپ شیپ  رد  رگید  دندیـشوپورف . قیاـقح  رادـید  زا  هدـید  تسود  تردـق  تسرپاـیند و  مدرم  دـندرک و  شومارف  ار  يدـنواشیوخ  ناونع 
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مشخ دنک . عافد  ادعا  يدعت  ربارب  رد  نم  زا  ات  دوبن  یعفاد  نم  يور  شیپ  رد  دریگب و  ولج  نانآ  تفرشیپ  زا  هک  تسین  یعنام  نم  نانمشد 
هچ ار  وت  یلو  همقار . تدـعو  همظاـک  تجرخ  مدـمآزاب . يارـس  نیا  يوـس  هب  هدـید  هک  تسکـش  متفررد و  هب  يارـس  نیا  رد  زا  هدروـخ 
وت بابذلا . کسرتفا  بائذـلا و  تسرفا  يدیـشکرد . نماد  هب  نم  یهارمه  زا  ياپ  یتفهن و  هب  نیتسآ  رد  نم  تیامح  زا  تسد  هک  هدیـسر 

اهبالجنم تسپ  ناسگم  زورما  هک  هدیـسر  هچ  منادـن  يدـیردیم و  مه  زا  دربن  نادـیم  رد  ار  برع  راوخ  یمدآ  ياهگرگ  هک  يدوب  نآ 
ینتیل ماهدوشگن . ییاوران  هاوخلد  هب  بل  متـشادن و  ییانمت  هدوهیب  هک  نم  دنناردب . مه  زا  ار  وت  شیوخ  دـیلپ  ياهشین  اب  دـنهاوخ  یمه 
كاـخ سپ  رد  خر  هدـیدن  ار  ینوبز  يراوخ و  يور  مدوب و  هدرم  زیگنا  نه  يهثداـح و  نیا  زا  شیپ  شاـک  يا  یتلذ . نود  یتئینه و  تم 

فرش نوتس  هک  نم  رب  ياو  قراش  لک  یف  يالیو  دنک . متیامح  هک  مهاوخ  یمه  ادخ  زا  نم  نم ! یمارگ  رهوش  يا  شخبب  ارم  متفهنیم .
هحفص 141] تخیر [ . مه  هب  میناگدنز  ساسا  تفر و  مفک  زا  مردپ  دش . ناوتان  ییاناوت  زا  سپ  نم  يوزاب  تسکش و  مهرد  متیصخش  و 
اـساب و دـحاو  ـالوح  هوقدـشا و  تنا  مهللا  . مهاوخ یمه  دوخ  رگداد  راـگدرورپ  زا  دوخداد  مربیم و  شیوـخ  تیاکـش  مردـپ  هاگـشیپ  هب 
ات داد  شوگ  درک و  ربص  نینموملاریما  ییامرف . رفیک  رتتخـس  يرگرفیک  ره  زا  یـشاب و  رتاناوت  همه  زا  گرزب  راگدرورپ  يا  وت  ـالیکنت .
وت رب  ياو  لیو و  تخادرپ : ربمغیپ  رتخد  دـنمدرد  لد  يالـست  هب  يزاونلد  نحل  اب  یلع  ماگنه  نیا  رد  تفای . نایاپ  ارهز  يهمطاـف  ناـنخس 

توبن راگدای  وت  ریگ . مارآ  هصغ  توردک و  همه  نیا  زا  رازایم . ار  تزیزع  ناج  ردق  نیا  داب  وت  نانمشد  رب  ياو  هَّللالوسر ! رتخد  يا  دابم 
زا شیب  ماهتفر . شیپ  دوب  مرودـقم  هک  اج  نآ  ات  ماهدرکن و  تقیاضم  متـسناوتیم  هچنآ  زا  مه  نم  هک  نادـب  یلو  یـشاب  تلاسر  يهیقب  و 

تسا و هدـش  نیمـضت  وت  يزور  هک  شاب  مارآ  ياهداتفا  شیوشت  رد  كدـف  رطاخ  هب  رگا  دوبن . قبطنم  مالـسا  نیبم  نید  تحلـصم  راب  نیا 
نیاربانب دوب . دهاوخ  رتاهبنارگ  دناهدوبر  وت  زا  هچنآ  زا  داد  دـهاوخ  وت  هب  هک  ار  هچنآ  تسا  میرک  ینغ و  لازیال و  یقاب  يهدـنهديزور و 

شوج و نآ  زا  دوخ  رهوش  يهناـمیکح  نانخـس  ربارب  رد  هک  ارهز  يهمطاـف  راذـگباو . شیوخ  يادـخ  هب  ار  ارجاـم  نیا  شاـبم و  گـنتلد 
ارهز يهمطاف  هچ  رگا  دوب . هتفاین  همتاخ  تسرد  هیـضق  یلو  تسا . نم  يادـخ  نم  هانپ  هَّللا . یبسح  تفگ : هتـسهآ  دوب  هتفاـی  مارآ  شورخ 
مـشچ نم  هب  تبـسن  دوخ  تلـصو  ترـصن و  زا  راصنا  رجاـهم و  : » دوب هتفگ  دوب  هدرک  رکبوبا  تسد  زا  دوخ  رهوش  شیپ  هک  یتیاکـش  رد 

راصنا و ناناوج  دوب . هدـشن  شوماـخ  مه  هحفـص 142 ] یناسآ [  نیا  هب  دجـسم  رد  ارهز  يهمطاف  يهباطخ  نیا  دوجو  اـب  یلو  دندیـشوپ »
رکبوـبا داـتفا . ساره  میب و  هب  تخـس  رکبوـبا  هک  اـج  نآ  اـت  دـنداتفا  شوـج  بـنج و  هـب  تفـالخ  هاگتـسد  دـض  رب  وـن  زا  رجاـهم  لاـجر 

نیا بیقعت  زا  ار  يو  هبعـش  نب  هریغم  دـیلو و  نب  دـلاخ  رمع و  یلو  دزادـنیب  راک  هب  ار  هآ  کـشا و  تقر و  تسایـس  ناـنچمه  تساوخیم 
شیپ هب  ارادم  هار  یتخادنا و  مشچب  بآ  يدیـشک و  نیمز  هب  رپ  لاب و  هک  دوبن  دب  ارهز  يهمطاف  شیپ  هک  دـش  هتفگ  دنتـشادزاب . تسایس 

، يزادرپ هب  لمع  تدش  تنونـشخ و  هب  دیاب  دننکیم  سمل  ار  ریـشمش  ياههضبق  كدنا  كدـنا  دـنراد  هک  موق  نیا  ربارب  رد  یلو  یتفرگ 
دوخ هیرک  يهرهچ  تشادرب و  دوخ  يور  زا  ار  ریوزت  کسام  دوخ  ناتسود  بیوصت  هب  انب  مه  رکبوبا  دراد . اضتقا  ار  یتسایس  نینچ  زورما 
دهع رد  تیاـنمت  اـضاقت و  نیا  تسا . طاـسب  هچ  نـیا  درک ... : داریا  ار  هباـطخ  نـیا  مرکالوـسر  ربـنم  رب  تخاـس و  راکـشآ  مدرم  شیپ  ار 

فیلکت مینادب  مه  ام  ات  هدینـش  هچ  دـیوگب  دزیخرب و  هدینـش  هک  ره  دـنک . فیرعت  ار  دوخ  ياههدـید  هدـید  هک  ره  دوب ؟ اجک  مرکالوسر 
مه هب  رهـش  ماظن  ياهکیرحت  نیا  تسوا . راک  اهراک  نیا  دوب » یلع  هیانک  نیا  زا  شدوصقم  ! » هبنذ هدیهـش  هلاـعث  وه  اـمنا  تسیچ ؟ راـک 
ماک درادیماو . ادص  رـس و  هب  ار  نانز  دهاوخیم  کمک  اج  نآ  اج و  نیا  زا  دـنکیم . تیبرت  ار  اههنتف  دریگیم . تروص  وا  تسد  زا  زیر 

شوماـخ ارم  تفگ . مهاوخ  اراکـشآ  میوگب  مهاوخب  یتـقو  میوگیم و  ار  اـهینتفگ  مهاوـخب  رگا  يرآ  یغبلا . اـهیلا  اـهلها  بحا  لاـحط 
هحفـص 143] دـینادرگرب [ :» راصنا  تمـس  هب  ار  دوخ  يور  اج  نیا  رد  . » تسـشن مهاوخ  شوماخ  ، دـیراذگن نم  رـس  هب  رـس  ات  دـیراذگب ،

شیوخ رهش  هب  ار  هَّللالوسر  هک  دیتسه  یموق  امش  دناهدز . یتامادقا  هب  تسد  مالـسا  يهیلاع  حلاصم  دض  رب  امـش  لهاج  ناناوج  ماهدینش 
دینادب دیاب  تسا . مرتحم  مه  مالسا  يهیلاع  حلاصم  لاح  نیع  رد  اما  تشاد  مهاوخ  هاگن  ار  امش  مارتحا  نم  دیاهداد . هار  شیوخ  يهناخ  و 

دهاوخن زارد  تسین  رفیک  قحتسم  هک  یسک  فرط  هب  زگره  نم  نابز  تسد و  کلذ . قحتـسی  مل  نم  یلع  اناسل  ادی و ال  اطـساب  تسل  ینا 
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داریا دیوگیم  نخس  ولهپ  هس  ولهپ و  ود  اج  همه  دنزیم و  خیم  هب  یهاگ  لعن و  هب  یهاگ  هک  ار  هنارادمتـسایس  يهباطخ  نیا  رکبوبا  دش .
یلع هب  ار  اهمانشد  نیرتحیقو  راتفگ  نیا  رد  درمـشیم . مرکالوسر  نیـشناج  تما و  ماما  ار  دوخ  هک  درم  نیا  اما  دمآ  دورف  ربنم  زا  درک و 
نیا یتقو  تسا . هدرک  يراددوخ  تسا  راوازـس  شاهدنیوگ  هب  طقف  هک  فیثک  تسپ و  نانخـس  نآ  يهمجرت  زا  هدـنراگن  هداد و  یـضترم 

یتشک اب  ار  هنتف  جاوما  مطالت  : » داتـسرف رکبوبا  هب  ار  همان  نیا  دوخ  قاطا  يهشوگ  زا  دـندیناسر  یلع  نینموملاریما  ضرع  هب  ار  تاـفرخزم 
تیادـه لعـشم  تسا  راونالا  رون  هک  مرکالوسر  رون  زا  دنتـسکشورف و  ایربک  توخن و  زا  ار  ناشکندرگ  ندرگ  دنفاکـشب و  مه  زا  تاجن 

نیگنس ناهانگ  دندیشکورف و  تمسق  هب  شیوخ  نایم  یگنج  ياهتمینغ  نوچمه  ار  هَّللالوسر  نادناخ  ثاریم  ماجنارس  یلو  دنتخورفارب 
دیدرگب شیوخ  رود  هب  هناهلبا  هک  منیب  یمه  هناخ  ایسآ  نارتش  نوچمه  ار  امش  دنتفرگ  شود  رب  دوخ  سوه  توهش و  ياضرا  رطاخ  هب  ار 

ریشمش اب  تشاذگیم  مدازآ  درکیم و  اضتقا  یهلا  تمکح  رگا  ادخ  هب  هحفص 144 ] دیراذگ [ . شیپ  هب  اپ  لهج  دادیب  رد  هناروکروک  و 
يدرم ینومتفرع  ذنم  یناف  متفاکشیم . نایم  زا  ار  امش  نانامرهق  يهمجمج  مدرکیم و  ورد  مدنگ  ياههشوخ  نوچمه  ار  امش  اهرس  دوخ 

هک ياهقعاص  دیاهتخانـش . نینچ  دیاهتخانـش  ارم  هک  يزور  زا  امـش  مکئاصوض . دـمخم  مکئارـضخ و  دـیبم  لـفاحجلا و  ینفم  رکاـسعلا و 
هک دـیرادیمن  تسود  زگره  امـش  دزاس . یمه  شوماخ  ار  ناتدوجو  ياغوغ  هک  ياهحیـص  دـنک و  یمه  رتسکاـخ  ار  ناتیناگدـنز  نمرخ 
ربد داقحا  دیناوتیمن  امـش  دنک . شومارف  ار  شیوخ  نیرید  ياههنیک  دیناوتیمن  اریز  دریگ  رارقتـسا  ام  يهناخ  رد  ود  ره  توبن  تفالخ و 
دتل مکیف  قبس  ام  تلق  ول  هَّللا  دیربب و  رطاخ  زا  ار  دحا  ياهنوخ  ردب و  داقحا  دیناوتیمن  امش  دنک . شومارف  ار  رطاخ  زا  ار  دحا  ياهنوخ  و 
امش راگدیرفآ  هک  نانچ  نآ  زیخاتسر  زور  هب  ار  امش  رفیک  نم  رگا  ادخ  هب  یحرلا  هراود  نانسا  لخا  دننک  مکفاوجا  یف  مکعالـضا  تلخا 

نخس رگا  دینک . یهت  بلاق  تشحو  تدش  زا  دورورف و  امش  مکش  هب  ایسآ  خرچ  ياههرپ  نوچمه  امش  ياههدند  منک  فیرعت  هدرک  نایب 
گرم زا  نم  هک  تاـهیه  تاـهیه و  ماهداـتفا . ساره  هب  گرم  زا  هک  دـینک  ناـمگ  مناـم  شوماـخ  رگا  دـینز و  تمهت  دـسح  هب  ارم  میوگ 

هب بش  توکـس  رد  هک  مشاـب  نآ  نم  ماهدنـشک ، گرم  دوخ  نم  دـماخ . لـیل  فوج  یف  تاـسینملا  ضاوح  تیمملا  توـملا  اـنا  مسرتـب .
نیگنس ریـشمش  ود  دربن  يازتشحو  ياهنادیم  رد  هک  سک  نآ  منک . وجتـسج  ار  گرم  اهیکیرات  قامعا  رد  مور و  ورف  تملظ  باقرغ 

زا ار  اهتنحم  ایالب و  ماجنارس  هتخاسیم و  ملق  هاپس  بلق  رد  ار  نمـشد  مچرپ  هتفرگیم و  تسد  ود  هب  دنلب  يهزین  ود  هدرکیم و  لیامح 
هب كدوک  تفلا  زا  گرم  هب  نم  تفلا  هک  بلاطوبا  رسپ  متسه  نم  يرآ  متـسه . نم  هدناریم  رود  هب  دمحم  كرابم  هحفص 145 ] يور [ 

هچنآ نآرق  تانیب  تایآ  زا  میاشگب و  امـش  تانونکم  هب  بل  رگا  نم  مدرم  هیامورف  يا  دـیرگب  امـش  رب  ناتردام  تسا . رتشیب  رداـم  ناتـسپ 
ناتیاههناخ راوهناوید  دیوش و  شیوشت  بارطضا و  راچد  دزرلب  هاچ  يولگ  رد  هک  یبانط  نوچمه  میوگ  نخـس  هتفای  لوزن  امـش  يهرابرد 

. مکتانحط نم  اولخ  مکتاذل  نم  ارفـص  ءازج  دیب  یبر  یقلا  یتح  يدجو  نوها  نکلو  دیراذگ . ارحـص  تشد و  هب  يور  دییوگ و  كرت  ار 
نآ رد  هک  مهاوخ  یمه  مدرگرب . شیوخ  يادـخ  يوس  هب  هک  يزور  ات  منامب  ابیکـش  مریگرب و  کبـس  ار  رکیپ  هوک  ياهمغ  نیا  نم  یلو 
هب نم  مشچ  رد  امـش  ییابرلد  نیگنر و  يایند  ادخ  هب  درواین . راشف  مشود  رب  ماقم  لام و  لابو  دشاب و  یهت  امـش  ياهتذـل  زا  متـسد  زور 

اهقفا رد  شیاههراپ  دـشاپب و  مه  زا  دوخ  مطالت  مکارت و  ياهتنم  رد  اما  دریگ  جوا  یمه  دور و  ـالاب  اـضف  رب  یمه  هک  دـنام  يربا  يهراـپ 
رادرک يهجیتن  دور و  رانک  رب  نانیبهتوک  نامـشچ  شیپ  زا  گرم  تسد  اب  هدـننک  روک  يهدرپ  نیا  هک  دـشاب  دوز  ددرگ . وحم  تسد  رود 

دینک ورد  نتشیوخ  نانچمه  دیاهتشاک  نتشیوخ  هچنآ  دیـشچ و  هب  دیاهدروآ  رابب  دوخ  تسد  اب  هک  ار  خلت  يهویم  نآ  دنبایرد . ار  شیوخ 
اهیف هَّللا  دعبا  واقفوم ال  همایقلاب  امیصح و  هَّللالوسرب  امیکح و  هللااب  یفک  دیوش . راچد  دیشخب  دهاوخن  يدوس  زگره  هک  ینامیشپ  نآ  هب  و 

دنک و تموکح  لاعتم  راگدرورپ  تسا  زیخاتـسر  میظع  زور  هک  زور  نآ  رد  يدـهلا . عبتا  نم  یلع  مالـسلا  مکریغ و  اهیف  عتا  مکاوس و ال 
امش نابیرگ  زج  یتخبدب  تواقش و  بتکن  دباین و  رد  امـش  زج  ادخ  تنعل  زور  نآ  رد  هحفص 146 ] دشاب [ . امش  مصخ  هَّللالوسر  دمحم 
دوخ بیرف  ماوع  ياهرادمتـسایس  اـب  درکیم  ناـمگ  هک  همکاـح  تاـیه  داتـسرف . رکبوـبا  يارب  یلع  نینموـملاریما  ار  هماـن  نیا  دریگن ». ار 

ینارزل نحل  اب  تفر و  ربنم  رب  گنردیب  رکبوبا  دربیپ و  دوخ  هابتـشا  هب  ناهگان  دنک  هفخ  یلع  يولگ  رد  ار  فلاخم  يادن  تسا  هتـسناوت 
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میکحت رطاخ  هب  طقف  ار  كدـف  نم  هک  تفگ  تشاذـگ . نادـیمب  اپ  یـسایس  يهبرح  اب  هشیمه  لثم  تخادرپ و  دوخ  ياـهراک  شرازگ  هب 
هب ارم  دنکیم و  مدـیدهت  هتـشون  نم  هب  هک  همان  نیا  رد  یلع  نونکا  ماهتفرگ . تیبلها  زا  نیملـسم  لاملاتیب  تیوقت  تلود و  یلام  يهینب 

یلخاد گـنج  زا  نم  دوش . بارطـضا  بوـشآ و  راـچد  مالـسا  روـشک  مهاوـخیمن  نم  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـناسرتیم . دوـخ  ریـشمش 
کیدزن یمومع  تحلـصم  هب  ار  دوخ  يافعتـسا  دزاـسیم  مهارف  ار  گـنج  نآ  تاـبجوم  دراد  نم  تموـکح  هک  منیبیم  نوـچ  مرازیب و 

رد رکبوبا  موشن . وربور  دربن  نادیم  رد  بلاطوبا  رـسپ  اب  یلو  مریمب  تلزع  جنک  رد  مزخ و  هب  ياهشوگ  هب  هک  مهدیم  حیجرت  نم  منیبیم .
رد هرابود  دمآ و  دورف  ربنم  زا  دـعب  و  راکچ ؟ نم  اب  ار  بلاطوبا  رـسپ  راکچ . بلاطوبا  رـسپ  اب  ارم  دیـشک : دایرف  ابیرقت  دوخ  نانخـس  نایاپ 

طیارـش رد  نم  تفگ  ادـج  ینعی  تفگ : شرازگ  نیا  یط  هک  نیا  لـثم  تخادرپ و  تروـشم  هب  شـصوصخم  نیرواـشم  اـب  دوـخ  يهناـخ 
نب رمع  هک  دوب  اـج  نیا  هحفـص 147 ] منک [ . افعتـسا  تفالخ  زا  مروبجم  دـشاب  لاونم  نیدـب  لاح  رگا  منک . تموکح  مناوتیمن  دوجوم 

هناـحقوبا رـسپ  رگم  وت  داد - . مه  شمانـشد  یتـح  درک و  ریقحت  ار  رکبوبا  تفر و  رد  اـج  زا  لـمع » تدـش  تنوشخ و  رادـفرط   » باـطخ
باذع رسدرد و  همه  نیا  اب  ام  تواخس . هن  تشاد  تعاجش  هن  مزب . دهاش  هن  دوب و  مزر  درم  هن  ردپ و  هک  منکیم  دای  مسق  ادخ  هب  یتسین !

راودیما ام  میزادنیب . نایرج  هب  ار  دوخ  یـسایس  يهشقن  مینوتب  هکلب  میدز . هنیـس  وت  رود  ردق  نیا  مدـیناشن . تفالخ  ربنم  رب  ار  وت  تنحم  و 
یلو ینک  يراد  نادـیم  تسناوت  یهاوخ  میداد  وت  تسد  هب  ار  شراهم  میدیـشک و  وت  نار  ریز  هب  ار  تموکح  شکرـس  بسا  یتقو  میدوب 
مرن تسایـس  ربارب  رد  یلع  هک  ینکیم  لایخ  وت  میراد . هب  تهاگن  یتسد  تشه  دـیاب  وت  یناگدـنز  يهظحل  نیرخآ  ات  هک  مینیبیم  زورما 

دـشوجب بآ  یهاوخیم  هرخـص  نیا  زا  رگا  تسامـص . يهرخـص  یلع  نیا  یـسانشیمن  ار  یلع  هک  تسا  نیا  شدب  دش . دهاوخ  مارآ  وت 
یلع نیا  دروآ . دـهاوخرد  هب  تراـگزور  زا  راـمد  یبوـکن  شرـس  رب  رگا  هک  تسا  ییازگ  ناـج  یعفا  یلع  نـیا  ینکـشب . شمهرد  دـیاب 

تنوشخ یلع  اب  نیـشنب و  تیاج  رب  وت  دوش . نیریـش  تسا  لاحم  يزاس  شاهدولآ  لسع  رکـش و  اب  هچ  ره  هک  تسا  رهز  زا  رتخلت  ياهویم 
وت يارادـم  وت ، شمرن  وت ، فعـض  درادرب . كاخ  زا  رـس  درواـیب و  تسد  هب  یتصرف  هک  راذـگم  بوکب . ار  درم  نیا  تسار  پچ و  زا  نک 

. مییاپیم ار  كانرطخ  درم  نیا  مشچ  رازه  اب  ام  میاهداتـسیا . ياپ  هب  وت  هارمه  اـج  همه  اـم  تخاـس . دـهاوخ  رتخاتـسگ  رتروسج و  ار  یلع 
تسا نیا  وت  زا  ام  تلاسم  اهنت  دنک . میهاوخ  وت  رـس  زا  هرابکی  ار  شرـش  دش و  میهاوخ  روهلمح  يو  رب  دروآ  هلمح  وت  هب  هک  نآ  زا  شیپ 

نیتسخن نیا  ابیرقت  دـنامن . شوماخ  رمع  باوج  رد  رکبوبا  ییازفین . شناوت  شوت و  رب  يرواین و  دورف  تمیالم  ارادـم و  هب  رـس  يو  اب  هک 
لایخ وت  درم !؟ يا  يرود  هب  هلحرم  زا  یلیخ  وت  دز - : فرح  رمع  فرح  يور  رکبوبا  یسایس  يهزرابم  نیا  رد  هحفص 148 ] هک [  دوب  راب 

رد هک  تسا  یلع  نامه  نیا  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  نیا  یتسه . فرط  زاجح  هماـمی و  ياهيودـب  زا  ماـنمگ  برع  کـی  اـب  هک  ینکیم 
يدرک لایخ  تیاهیهاد  هچ  هکرعم  زور  رد  یلع  هک  دناهدید  همه  ياهدـید  وت  ياهدـید . ار  شیوج  مزر  ینکـش و  فص  مرکالوسر  دـهع 

. تشاد هاگن  مارآ  دوشیم  ارادم  تسایس  اب  طقف  ار  یلع  مروخیم  مسق  ادخ  هب  تسا . بوکیلع »  » یتشم ره  و  نکشیلع »  » یتسد ره  هک 
هب هفیلخ  دـندرک : قیدـصت  ار  رکبوبا  فرح  نمجنا  ياضعا  تشاذـگ . دـهاوخن  يرثا  تضهن  زج  جـییهت و  زج  یلع  رد  تنوشخ  تساـیس 
هن مهدیم . شناما  هظحل  کی  نم  دیشک  ریجنز  هب  ار  درم  نیا  روز  ربج و  اب  دوشب  رگا  هک  ینکیم  لایخ  وت  تفگ - : دوخ  نانخـس  لابند 

کی هب  ار  ام  تخیگنارب و  دـهاوخ  زوسناهج  ياهلعـش  تروص  هب  یناهگان  ار  بلاطوبا  رـسپ  روز  ربج و  هک  منیبیم  اـهتنم  تسین  روط  نیا 
مراد لوبق  مک  شیب و  مه  نم  دوب - . هتفر  اج  یلیخ  اما  تفرگ  تسد  هب  ار  نخـس  يهتـشر  ون  زا  رمع  تخاس . دـهاوخ  راچد  میظع  يـالب 

هب تنوشخ  راشف و  رگا  مینادیمن  هک  تسا  هدش  هدیشوپ  یماهبا  رد  ام  يهدنیآ  ینعی  درادن . یبوخ  يهدنیآ  یلع  يهرابرد  روز  ربج و  هک 
هدوسآ رطاخ  یلع  زا  مناوتیمن  نم  فرط  نیا  زا  اما  دش  دهاوخ  مامت  یسک  هچ  دوس  هب  هلماعم  نیا  دش و  دهاوخ  هچ  شماجرف  میربب  راک 

. میریگب شیپ  هب  میناوتیم  مه  ار  یموس  هار  هار  ود  نیا  نایم  رد  تفگ - : حارج  يهدبعوبا  دشاب . زیمآفطل  تسایس  دنچ  ره  مشاب  هتشاد 
شرورت ینعی  دروآرد . ییادا  هراشا  اب  دنزب  فرح  هک  نآیب  هدـیبعوبا  تسا ؟ مادـک  موس  هار  نآ  هحفص 149 - ] دندیـسرپ [ . همه  ابیرقت 

مـشچ شدرگ  نیا  رد  تخادـنا و  نمجنا  ياـضعا  هب  یهاـگن  رکبوبا  دندیدنـسپ . ار  رکف  نیا  رـس  تکرح  اـب  همه  دوـبن . یفرح  دـب  مینک .
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تشگنا رس  اب  دیشک و  فالغ  زا  ار  شریشمش  درک و  یمـسبت  مه  دلاخ  دندرک و  هاگن  ار  دلاخ  همه  داتـسیا . دیلو  نب  دلاخ  يور  شهاگن 
نیا رب  رارق  هرخـالاب  تفرگ و  دوخ  هب  يرتزومرم  تلاـح  هرواـشم  نمجنا  دـش و  رتهفخ  اهادـص  مکمک  داد . شزاون  ار  شریـشمش  يهغیت 

يهدامآ هتفرگ و  اج  یلع  يولهپ  البق  هک  دیلو  نب  دلاخ  دیناسر  نایاپ  هب  هَّللالوسر  دجسم  رد  ار  حبص  زامن  رکبوبا  یتقو  هک  دش  هتـشاذگ 
خیرات رد  درم  نیا  دوب . ریرش  شکمدآ و  يدرم  دلاخ  دهد . ماجنا  ار  تیانج  نیا  دجسم  قلطم  تینما  شمارآ و  توکـس و  رد  تسا  لمع 

زا دـیلو  نب  دـلاخ  تشاذـگن . دوخ  زا  رگید  راگدای  عیجف  ياهلتق  اهگنج و  زج  دـنراذگیم  راگدای  هب  اـیند  نادرم  هچنآ  زا  دوخ  یگدـنز 
طقف دوب . نایفـسوبا  تسد  تلآ  دـیتسرپیم  تب  هک  راـگزور  نآ  رد  دوب . مزر  درم  طـقف  دوب  یهت  اـقلطم  تیرـشب  تاـساسحا  فـطاوع و 

رکـشل ناراوس  رب  مه  دـحا  يهوزغ  رد  دـنک . تعاطا  ار  شنامرف  مه  وا  دـهدب  نامرف  تراغ  لـتق و  هب  ار  يو  نایفـسوبا  هک  تشاد  راـظتنا 
هَّللالوسر باحصا  هک  یمولع  لیاضف و  زا  درکیم . هاگن  ار  شریشمش  شمشچ  مه  زاب  دش  ناملـسم  هک  مه  یتقو  دادیم و  نامرف  شیرق 

اهنت هن  دناهدرک . تیاور  اهثیدح  هحفـص 150 ] امومع [  ربمغیپ  باحـصا  زا  ثیدح  ياملع  دوب . هتخوماین  یفرح  درم  نیا  دندوب  روهرهب 
یلو دندرپس  نارگید  هب  دنتفرگارف و  ثیداحا  رابخا و  ربمغیپ  زا  دندوب  هدرک  كاردا  ار  ربمغیپ  تبحص  فرـش  هک  مه  ینانز  هکلب  نادرم .

. دوب هدینـشن  هقف  فراعم و  رد  ینخـس  درم  نیا  زا  سک  چـیه  هدرکن و  تیاور  مرکالوسر  زا  مه  ثیدـح  کـی  یتح  دـیلو  نب  دـلاخ  نیا 
يدونشخ و اب  دیلو  نب  دلاخ  تخانشیمن . ار  زیچ  چیه  سک و  چیه  دوخ  فیـس »  » زج دوب  هداد  دوخ  هب  هَّللافیـس  بقل  هک  دیلو  نب  دلاخ 
رد هانگ  مرجیب و  ار  مرکالوسر  نادنزرف  ردپ  هَّللالوسر ، داماد  هَّللالوسر ، یصو  نسحلاوبا ، دشکب . ار  یلع  هک  درک  لوبق  تبغر  اضر و 

تنب ءامـسا  تسا . هدرک  اضتقا  نینچ  شیرق  تموکح  هتـساوخ و  رکبوبا  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ دـناتلغب . نوخ  كاـخ و  هب  هَّللالوسر  دجـسم 
نیا بر ! ای  درک . مگ  اپ  تسد و  تخس  دش و  هاگآ  هئطوت  نیا  زا  دوب  بلاطیبا  نب  رفعج  رسمه  ادتبا  هک  رکبیبا  نب  دمحم  ردام  سیمع .
نیا ماجنا  زا  مه  هظحل  کی  تسا . دیلو  نب  دلاخ  تسین . یکچوک  مدآ  هدش  راک  نیا  رومام  هک  سک  نآ  دنشکب . ار  یلع  دنهاوخیم  موق 

يایلوا رگا  بیترت  هچ  هب  یلو  تخاس  هاگآ  هئطوت  نیا  زا  ار  یلع  دیاب  تشاد . دهاوخن  ابا  مه  زیچ  چیه  زا  درک و  دهاوخن  یچیپرس  نامرف 
رب شتسد  زا  نیاربانب  تفرگ . دهاوخ  دوخ  هب  يدب  رایسب  تروص  هیضق  دنکیم  شاف  ار  هتیمک  رارسا  هفیلخ  رسمه  هک  دنروایبرد  رس  روما 

دنیشنب و تسناوتیمن  مه  لاح  نیع  رد  و  دهد . هحفص 151 ] ماغیپ [  يو  هب  ار  نایرج  ای  دور  نینموملاریما  رادید  هب  اصخـش  هک  دمآیمن 
الاـح نیمه  تفگ - : تساوـخ و  توـلخ  هب  ار  دوـخ  زینک  ءامـسا  درواـیب . رد  ياـپ  زا  ریـشمش  اـب  ار  یلع  دـیلو  نبدـلاخ  هک  دـنک  اـشامت 
ارهز يهمطاف  اب  هن . مناسرب - . ارهز  يهمطاف  هب  هک  دـیراد  یمایپ  ایآ  مناج ! هچ  يارب  يوریم - . هَّللالوسر  رتخد  يهناخ  هب  يزیخیمرب و 

نم روطچ  مناـخ ! يرآ  شیـسانشیم - . ارهز ، يهمطاـف  رهوـش  میوـگیم . ار  بلاـطیبا  نب  یلع  مراد . راـک  شرهوـش  اـب  مرادـن . يراـک 
نآرق زا  سدـقم  تیآ  کـی  تئارق  رد  نم  نک ، شوـگ  تفگ - : تقو  نآ  درک و  ثـکم  یکدـنا  ءامـسا  مسانـشیمن . ار  یلع  نسحلاوـبا 
نآرق تئارق  وا  تسا . نآرق  نابهگن  يراق و  نآرق و  ظفاح  یلع  هن . ای  تسا  تسرد  نم  تئارق  منادیمن  نوچ  ماهدش . دـیدرت  راچد  میرک 

شاهناقاتـشم شوج  بنج و  اب  زینک  میاـیبرد . شیوشت  دـیدرت و  زا  مونـشب و  ار  هیآ  نیا  وا  ناـبز  زا  مهاوخیم  هتخومآ و  مرکالوسر  زا  ار 
یناوتب ات  نک  شرارکت  ردق  نآ  ریگب . شوگ  تسرد  تسا - . هیآ  مادک  هفیرـش  تیآ  نآ  منیبب  دییوگب  الاح  مناخ . منکیم  تعاطا  تفگ 
ینخـس هک  نآیب  دـمآرد  هب  قاـتا  زا  یتـقو  هاوخب  ار  یلع  بوکب و  رد  تراـهط و  تمـصع و  يهناـخ  رد  هب  ورب  ییوگب . زاـب  اـج  نآ  رد 

ینا جرخاف  كوتقیل  کب  نورمتای  ءالملا  نا  یسوم  ای  لاق  یعسی  هنیدملا  یـصقا  نم  لجر  ءاجو  نک : توالت  ار  همیرک  تیآ  نیا  ییوگب 
دنشکب ار  وت  هک  دننکیم  تروشم  مه  اب  تلم  یسوم  يا  تفگ  دمآ و  ناود  ناود  رهش  يهشوگ  نیرترود  زا  يدرم  . » نیحصانلا نم  کل 

هنوگچ دـنادیم  شدوخ  منک - ؟ راـکچ  تقو  نآ  بوخ . تفگ  رتـخد  مهاوخیم »... ار  وـت  هحفـص 152 ] ریخ [  نم  نـک . كرت  ار  رهش 
داتفا نینموملاریما  يهناخ  ناویا  رب  شمـشچ  ات  داتفا . هار  هب  درک و  رارکت  ار  تیآ  نیا  راـب  دـنچ  كزینک  دـنک . حالـصا  ار  هیآ  نیا  تئارق 

زومرم مایپ  نیا  ینعم  گنردیب  هک  نینموملاریما  درک . توالت  ار  هیآ  نیا  دعب  و  دسرپیم . امش  زا  ار  هیآ  نیا  تئارق  ءامـسا  ممناخ  تفگ 
؟ نسحلا ابا  ای  هچ  دوب - .» دـهاوخ  لیاح  نم  نانمـشد  نم و  نایم  ادـخ  . » مهنیب ینیب و  لوحی  هَّللا  نا  دومرف : دز و  يدـنخبل  دوب  هتفایرد  ار 
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ار شـسابل  هشیمه  لـثم  نینموـملاریما  هاگرحـس  دـییوگب . ار  نیمه  يرآ  مهنیب - . ینیب و  لوـحی  هَّللا  نا  میوـگب  ممناـخ  هب  دـیدومرف ؟ هچ 
هب شاهناـخ  زا  زاـمن  رطاـخ  هب  زج  مرکالوـسر  تلحر  زا  سپ  نینموـملاریما  هـک  تـسناد  دـیاب  داـتفا . هار  هـب  دجـسم  تمـس  هـب  دیـشوپ و 

. مراذـگب نوریب  هناـخ  زا  اـپ  مریگن و  شود  هب  ادر  زاـمن  يارب  زج  منکن  نیودـت  يروآعمج و  ار  نآرق  اـت  دوـب  هدروـخ  مسق  دـمآیمنرد .
هب فارتـعا  لـیلد  تعاـمج  زاـمن  رد  ادـتقا  هک  تشاد  داـی  هب  دـیاب  مه  ار  هتکن  نیا  داتـسیا . زاـمن  هب  تعاـمج  لوا  فص  رد  نینموـملاریما 
ولج ار  رفن  کـی  زاـمن  ماـگنه  هـب  دـندوب  عـمج  مـه  رود  هـک  رفن  دـنچ  ره  مالـسا  بهذـم  ردـص  رد  اریز  تـسین  تعاـمج  ماـما  تفـالخ 

نیمه تسب . مارحا  ار  شزامن  يو  يولهپ  مه  دیلو  نبدـلاخ  داتـسیا و  زامن  هب  یلع  هحفـص 153 ] دندرکیم [ . ادتقا  يو  هب  دنتخادنایم و 
يهشقن هچ  دوب ، يدـب  میمـصت  هچ  دـش . نامیـشپ  دوب  هتفرگ  هتـشذگ  بش  هک  یمیمـصت  زا  تخادرپ  باتکلا  هحتاـف  تئارق  هب  رکبوبا  هک 

راظتنایب ربخیب و  اقلطم  یلع  نوچ  دروآ و  دهاوخ  هلمح  یلع  هب  ریـشمش  اب  یناهگان  زامن  نیا  نایاپ  رد  دـیلو  نبدـلاخ  میدیـشک . یموش 
، مشاهینب تخاـس . دـهاوخ  هتفـشآ  ار  دجـسم  هثداـح  نیا  دـمآرد . دـهاوخ  اـپ  زا  و  تخاـب . دـهاوخ  ار  شدوخ  هلمج  نیا  ربارب  رد  تسا 

میهاوخب ام  ات  دروآ  دنهاوخ  گنچب  یبسانم  رایسب  تصرف  تموکح  زا  یـضاران  نارجاهم  راصنا و  لیابق  هیماینب ، انایحا  بلطملادبعینب ،
رد هب  ار  نامناج  یمیظع  يهنتف  نینچ  کی  زا  یفیعـض  لامتحا  هب  رگا  و  دش . دنهاوخ  روهلمح  ام  رـس  رب  میزاس  عافد  يهدامآ  ار  نامدوخ 

ناهد زا  رورت  ناونع  هتسکش و  ام  ناهد  رد  وا  ار  قل  مخت  نیا  دنک . تنعل  ار  هدیبعوبا  ادخ  میربب . رد  هب  میناوتیمن  ار  تفالخ  املسم  میربب 
يور هک  نآیب  مه  اهقمحا  ام  و  تشگ . دیاب  ار  یلع  تفگ  دزیریم ، ار  یکانرطخ  حرط  هچ  دـنادب  هک  نآیب  تسا  هدـمآرد  وا  سوحنم 

هکرـس ریـس و  لثم  شلد  یلو  دناوخیم  هَّللا  وه  لق  دـمح و  شنابز  دـناوخیم . زامن  دراد  رکبوبا  میدرک . شلوبق  مینک  رکف  داهنـشیپ  نیا 
هب مه  ار  تعکر  نیا  تساخرب و  مود  تعکر  يارب  رکبوبا  دیـسر . نایاپ  هب  زامن  لوا  تعکر  تسا . ناشیرپ  تخـس  شـساوح  دـشوجیم .

ار زامن  تسا و  هتشذگ  راک  زا  راک  و  هحفـص 154 ] تسد [  زا  تصرف  مداتفا . رکف  نیا  هب  یتقو  دب  دش . دهاوخ  هچ  ایادخ  دیناسر . عوکر 
منک شاهراشا  تسد  تکرح  اب  رس ، تکرح  اب  ای  مربب  نوریب  دجسم  زا  مریگب و  ار  دلاخ  تسد  منک و  عطق  یجازم  يهضراع  کی  يهناهب 

ار یـسکرس  تسد و  تکرح  هک  تسا  قرغ  شدوـخ  رکف  رد  ناـنچ  دـلاخ  نیا  وا ، اـما  دـنکن . یـضرعت  یلع  هب  درادـب و  هاـگن  تسد  هک 
دهـشت دراد  الاح  تشادرب . مه  مود  يهدجـس  زا  رـس  رکبوبا  درک . دهاوخ  يزاب  لال  نیا  زا  یطابنتـسا  هچ  دنیبب  رگا  هزات  دنیبب . دـناوتیمن 
هدنامن رگید  يهملک  کی  زا  شیب  رگید  اریز  دش  شوماخ  دعب  و  نیحلاصلا . هَّللادابع  یلع  انیلع و  مالسلا  تفگ : دیسر  مالس  هب  دناوخیم 

ود هقیقد و  کی  دودح  زا  یـشوماخ  نیا  دـنام . شوماخ  راچان  هب  درک . دـهاوخ  ار  شراک  دـیلو  نب  دـلاخ  دـهدب  ار  مال  نیرخآ  رگا  دوب .
دندیدیم هنرگ  هدمآ و  دنب  شنابز  هک  هدـش  راچد  یناهگان  يهضراع  کی  هب  هفیلخ  دـندرک  لایخ  مدرم  هک  يروط  هب  درک  زواجت  هقیقد 

هب دـنک  ادا  ار  مالـس  نیرخآ  هک  نیا  زا  شیپ  هرخالاب  درک و  بارخ  ار  زامن  هک  دیـشک  لوط  يدـح  اـت  رکبوبا  یـشوماخ  تسا . هدـنز  هک 
ارم نامرف  نامیلـس ! ابا  ای  کتلتق - . تلعف  نا  کترما و  ام  لعفتال  نامیلـس  ابا  اـی  تفگ : دـنزب  فرح  رتنشور  هک  نیا  يارب  دـمآ و  فرح 

هَّللا و همحر  مکیلع و  مالـسلا  تفگ : هلمج  نیا  زا  سپ  و  تشک . مهاوـخ  ار  وـت  یهدـب  ماـجنا  ماهداد  تروتـسد  هچنآ  رگا  هدـم و  ماـجنا 
هب يروتسد  هچ  رکبوبا  هحفص 155 - ] تفگ [ : تشگرب و  ولهپ  تمـس  هب  نینموملاریما  دش  مامت  زامن  یتوق  درک . مامت  ار  زامن  و  هتاکرب .
هب زامن  یتقو  هک  دوب  هداد  مروتـسد  تفگ - : هنادرـسنوخ  تسا  هیـضق  نایرج  رد  یـضترم  یلع  هک  دوب  هتفاـیرد  نوچ  دـلاخ  دوب . هداد  وت 
وت املسم  تشگیمنرب - ؟ دوخ  يهدیقع  زا  رگا  بوخ ، تشگرب - . شاهدیقع  زا  هک  دیدید  یلو  مشکب  ار  وت  ریـشمش  نیا  اب  دیـسر  نایاپ 

داتفا شالت  هب  درمشیم  شیرق  نامرهق  ار  دوخ  هک  دلاخ  تفرگ  ار  دلاخ  ریشمش  دنب  نامایب  شبنج  کی  اب  یـضترم  یلع  مدوب . هتـشک  ار 
هک ياهجنپ  اـب  یلع  تسین . شرودـقم  مه  نیا  دـید  دوربرد ، یلع  تسد  زا  هک  درک  شـالت  دـیآیمنرب . شتـسد  زا  دـید  دـنک  یفـالت  هک 
هب دلاخ  سفن  درک . شزارد  دجـسم  شرف  يور  ناکت  کی  هب  دیچیپ . شندرگ  هب  ار  دـلاخ  ریـشمش  دـنب  دوب  هدـش  هتخاس  دالوپ  زا  ییوگ 

دوبک شاهرهچ  گنر  دـنک . هثاغتـسا  هلان و  تسناوتیمن  دوب  هدـش  هتـسب  ابیرقت  شیولگ  هار  نوچ  دزیم و  سفن  سفن  دوب . هداتفا  هراـمش 
زا تسد  نسحلاابا  ای  هک  دندرکیم  سامتلا  همه  دندرکیم . ناغف  دایرف و  مدرم  دمآیمرد . شرس  يهساک  زا  تشاد  شنامـشچ  دوب  هدش 
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نایم توهبم  تام و  هفیلخ  دـنالامیم  شیاپ  تسد و  ریز  رد  ار  دـلاخ  طقف  دادیمن . شوگ  یـسک  ساـمتلا  هب  یلع  یلو  رادرب  دـلاخ  ناـج 
رمع نامیلس . یبا  نع  توفع  نا  الا  ربقلا  یف  نم  قحب  یلع  ای  تفگ  دمآ و  رمع  هرخالاب  دوب . هدش  لال  كاپ  سرت  زا  هداتـسیا و  شبارحم 

هحفـص ربمغیپ [  ربـق  مسا  اـت  دراد . شزرا  یلیخ  یلع  شیپ  مسق  نیا  تسنادیم  رمع  داد . مسق  هدـیباوخ  ربـق  رد  هک  یـسک  قح  هب  ار  یلع 
ار دیلو  نب  دلاخ  لاح  سحیب و  رکیپ  دوب . هتفر  شوه  زا  هک  دوب  یتدـم  كدرم  یلو  دیـشک  دـلاخ  زا  تسد  دیـسر  یلع  شوگ  هب  [ 156

ياضف رب  توکـس  اب  هتخیمآ  یـساره  تشحو و  دوب . هتفرگ  مارآ  اغوغ  دـندرب . ردـب  دجـسم  رد  زا  دندیـشک و  شود  هب  ياهشـال  نوچمه 
یپ رد  تنوشخ » تسایـس  وریپ   » رمع . دوب هدنکفا  ریزب  رـس  رکبوبا  دندوب  هداتـسیا  مه  مدرم  دوب و  هداتـسیا  یلع  درکیم . ینیگنـس  دجـسم 

ات تشاد  هاگن  زیگناتشحو  توکس  نیا  رد  ار  مدرم  هظحل  دنچ  یلع  دوب . اجک  هناهب  یلو  دربب  راک  هب  ار  شتسایس  ات  تشگیم  ياهلیـسو 
اب رگا  هک  تسنادیم  یلع  دینادرگرب . رمع  فرط  هب  ار  شیور  دنک  هذخاوم  رکبوبا  زا  هک  نآ  ياج  هب  دعب  تفرگ و  مارآ  شباصعا  یمک 
هب رمع  تاررقم  قباطم  تقو  نآ  دروآ و  دهاوخ  هنحص  هب  ار  بلق  تقر  تسایس  داد و  دهاوخ  رـس  ار  هیرگ  گنردیب  دنزب  فرح  رکبوبا 

دزادنیب هار  هب  دهاوخیم  هک  یتروپ » تراه و   » زا شیپ  دنزب و  فرح  رمع  اب  هک  داد  حـیجرت  نیاربانب  تخادرپ  دـهاوخ  تروپ » تراه و  »
هک سوسفا  یمهفیم . متـسه  وت  اب  هیـشبح ! كاهـص  رـسپ  : - » دومرف دینادرگرب و  رمع  فرط  هب  ار  شیور  دنیچب . ار  شکون  حالطـصا  هب 
دوز یلیخ  . متـسین فیعـض  نـم  هـک  یتفاـییم  رد  زورما  زا  رتدوز  یلیخ  هـنرگ  تـسین و  ریذپتسکـش  ادـخ  ربماـیپ  ادـخ و  اـب  نـم  ناـمیپ 

. دنتـسیاب باوج  راظتناب  ای  دیوگب  يرتشیب  نخـس  هک  نآیب  دعب  و  تسامـش ». نآ  زا  یتخبدب  تلذ و  ینوبز و  فعـض و  هک  دـندیمهفیم 
هحفـص تفگ [ . كرت  ار  دجـسم  دیـشک و  ار  شهار  دروایب  رد  ار  شکـشا  هشیمه  لثم  دهدب و  رارق  تتامـش  فده  ار  رکبوبا  هک  نآیب 
موـمع باحـصا و  زا  یهورگ  ماوـع و  نب  ریبز  بلطملادـبع و  نب  ساـبع  زور  ناـمه  رد  دـش . شوماـخ  یناـسآ  هب  ارجاـم  نیا  هتبلا  [ 157
ياهاج هب  راک  تشاذگن  تفرگ و  ار  تضهن  نیا  شیپ  یلع  مه  زاب  یلو  دننک  هلمح  دجسم  هب  هک  دندیشک  فالغ  زا  اهریشمش  مشاهینب 
میکحت هار  رد  اهگنرین  اـهبیرف و  نیا  اهینکـشقح ، اهیـشک و  قح  نیا  اـهییاوسر ، نیا  اـهتنحم ، نیا  ثداوح ، نیا  دـشکب . كاـنرطخ 
هَّللادـبع نب  دـمحم  ناشخرد  مایق  مالـسا و  مارم  اب  دـصرد  دـص  هک  ینیگنن  هیامورف و  ياهتلـصخ  نیا  رانید و  مهرد و  نیمات  تردـق و 

تقو تلود  هک  اهزور  نیا  رد  تخادـنا . يراـمیب  رتسب  هب  ار  ارهز  يهمطاـف  ردـپ  نارجه  مغ  اـب  ماوت  تشاد  تاـفانم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
ماقم تیبثت  رطاخ  هب  زواجت  يدعت و  رورت و  ياههمانرب  دـندرکیم و  هسیـسد  دندیـشکیم و  هشقن  تفالخ  يرـس  يهتیمک  رکبوبا و  ینعی 

هک نیا  اب  دربیم و  رـس  هب  هداـتفا  یهاـگ  هتـسشن و  یهاـگ  دوخ  قاـتا  يهشوگ  رد  دوب ، راـمیب  دوب ، رادبت  همطاـف  دـندرکیم  حرط  دوخ 
رب تسناوتیمن  مه  زاب  تفاتش  دهاوخ  ردپ  شوغآ  هب  دمآ و  دهاوخ  نایاپ  هب  شرمع  ادرف  زورما و  هدش و  کیدزن  لاصو  زور  تسنادیم 

هنیدم مدرم  مک  شیب و  دمآیمرد و  هیرگ  هب  هنیدم  دـننام  يرهـش  همطاف  يهیرگ  زا  دوشیم  هتفگ  هک  اج  نآ  ات  دـنکن . هیرگ  ردـپ  گرم 
اب يرامیب  رتسب  رد  دنامب . ابیکـش  رابدرب و  تسناوتیمن  لد  چـیه  همطاف  مغ  ربارب  رد  هک  دوب  نیا  شتلع  دـندمآیم و  رد  هوتـس  هب  دنتـشاد 

يورین مشاب . ابیکش  وت  قارف  رب  هک  مرادن  یناوت  شوت و  رگید  تفگیم : تفگیم : لد  درد  درکیم ، يوجن  وا  اب  دزیم ، فرح  دوخ  ردپ 
. تسبرب نم  لتق  هب  رمک  نم  هودنا  دوشگ و  متتامـش  هب  بل  نم  نمـشد  دییارگ . یتسـس  هب  نم  مادنا  دیـسر و  نایاپ  هحفص 158 ] هب [  نم 
زا نم  ياوآ  ماهدنام . ياج  رب  هدرـسفا  هدزتریح و  اهنت و  وتیب  ردـپ ! یلتاق . دـمکلا  يودـعیب و  تمـش  يدـلج و  ینناخ  یتوق و  تعفر 

تخادنا و رد  رهز  یخلت  مماک  هب  یناگدنز  دهش  تسکش . مهرد  تنحم  راب  ریز  رد  مراب  درب  تشپ  تفرورف و  ماهنیس  رد  هدماینرب  مناهد 
زا میوگ و  زاب  لد  مغ  يو  اب  ات  مرادن  ار  یـسک  رگید  مداد و  تسد  زا  ار  وت  ردپ ! دـمآرد . رتهایـس  روجید  ماش  زا  ممـشچ  رد  نشور  زور 
وت هن  ینادرگزاب و  ارم  کشرس  لیس  هک  مراد  ار  وت  هن  منک . هلان  مادم  مناشفیب و  کشا  مادم  مرب . زاب  وا  هب  تیاکش  راگزور  ياهتیاکح 

دیشک مهاوخ  هآ  هشیمه  يارب  وت  ياوه  رد  تسـشن و  مهاوخ  اهنت  هشیمه  يارب  وتیب  ردپ ! موش . شوماخ  نویـش  دایرف و  زا  هک  منیبیم  ار 
نیمز يور  رب  اهنامـسآ  تمحر  ياهرد  رگد  راـب  اـت  ردـپ ! نینزاـن  يا  ییاـجک  تخیر . مهاوخ  کـشا  زور  بش و  وت  سدـقم  تبرت  رب  و 

نـشور يهرهچ  یتفاترب  نم  زا  هرهچ  وت  ات  دـنیاشگ . لاب  كاـخ  ملاـع  هب  كـالفا  نایـشآ  زا  شرع  شوپ  دـیپس  ناگتـشرف  دوش و  هدوشگ 
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مرادیمن و تسود  ار  ایند  رگید  هک  منم  نیا  دـمآرب . مه  هب  هرابکی  یبایماک  ماک و  يهچیرد  دـش و  ناهنپ  هدرپ  رد  نم  مشچ  زا  تداـعس .
ار هناقـشاع  نم  بـلق  و  هحفـص 159 ] دوشیم [ . هزاـت  هظحل  ره  وـت  متاـم  رد  نم  هودـنا  مهاوـخیمن . یناگدـنز  وـتیب  رگید  هک  منم  نیا 

رتراشرـس مداـمد  نم  کـشا  و  تسا . كدـنا  مییابیکـش  میظع و  میراوـگوس  دریذـپیمن . ناـیاپ  وـت  گرم  رد  نـم  ترـسح  و  دـیوجیم .
زور و يانـشور  وـک  تسین . شیب  ياهراـپ  خـی  دـنامیم  مارآ  متاـم و  رد  اـی  و  دروآیم . تقاـط  وـت  قارف  رد  هـک  یلد  نآ  و  دـتلغیمورف .

دیشروخ لامج  ات  وک  وت  يهولج  یشخب و  ییانشور  نم  يهریت  زور  هب  ات  ردپ ! يا  ییاجک  وت  دیـشروخ . لامج  حبـص و  يهولج  تساجک 
خرب نازخ  گـنر  وت  مغ  رد  يراـهب  باداـش  ياـهلگ  هدرک و  ربب  متاـم  يهماـج  وت  زا  رود  اـیند  هک  ییوگ  دروآرد . یلجت  هب  مربارب  رد  ار 

! ردپ نینزان  يا  سک  هچ  رگید  مبایزاب . ار  وت  هک  مشوکب  وت  يوجتـسج  رد  ردق  نآ  مراپـسب و  ناج  هک  ملانب  وت  مغ  رد  نانچنآ  دناهتفرگ .
ياههرهچ زا  ار  نازغل  ياهکشا  نیا  درک . دهاوخ  يردپ  میتی  ناکدوک  رب  درمناوج  مادک  داد و  دـهاوخارف  شوگ  هدـیدغاد  نانز  دایرفب 

نیکاسملا و لمار و  الا  نم  . » تخیمآ دهاوخ  دنخبل  دهش  اب  راک  نیریـش  مادک  ار  خلت  ياههیرگ  نیا  درتس و  دهاوخ  نیتسآ  مادک  هدرمژپ 
درادـن و یتمرح  وت  تما  نایم  رد  وت  يارهز  رگید  درک . شرت  يور  ام  رب  مه  ایند  یتفات و  رب  يور  اـم  زا  ردـپ ! نیدـلا .» موی  یلارتم  نم هللا 
هحفص 160] يدوب [  ام  تیـصخش  فرـش و  ام و  مارتحا  ام و  يوربآ  هک  يدوب  وت  نیا  تسین . يرابتعا  ناونع و  هنیدم  رد  ار  وت  يهداوناخ 

نم نتسشن ! شوماخ  وت  زا  رود  نم و  ندنام ! رابدرب  وت  قارف  رب  نم و  بجع !! يا  دناهتفگ . درودب  ار  ام  همه  میتشاد  هچ  ره  وت  دوردب  اب  و 
کـشا مادـک  نآ  لحتکت . مونلاب  كدـعب  نفج  يا  لصتی  کیلع و ال  كدـعب  نزح  يا  لمهنتال و  کـقارفل  عمد  يا  ندرب ! داـی  زاار  وت  و 
يهمرـس هک  تسا  مشچ  مادـک  نآ  و  دلـسگیم ... مه  زا  وـت  گرم  رب  هک  تسا  هودـنا  مادـک  نآ  دـکچیمنورف و  وـت  قارف  رد  هک  تـسا 
یتفگـش زا  مناوتیمن  نم  يدوب و  نامـسآ  غورف  نیمز و  راـهب  ردـپ  يا  وت  دوشیم . روهرهب  شیاـسآ  تمعن  زا  دریگیم و  دوخ  هب  باوخ 

زا نارگ  راب  نیا  داتفا و  نم  ياـجب  هک  دوب  ـالب  هچ  نیا  نم ! رب  ياو  منیبیم . نشور  ار  نامـسآ  زبسرـس و  نیمز  زونه  اریز  منک  يراددوخ 
دجسم هب  رگید  منیبب  کیرات  ار  وت  بارحم  هدز و  تشحو  ار  وت  ربنم  ات  موریمن  دجـسم  هب  رگید  تسکـش . مهرد  ارم  تشپ  هک  دوب  اجک 

نآ یـسرپیم . هچ  یلع  زا  رگید  نابرهم ! ردـپ  يا  ردـپ ! منک . اـشامت  تاداـش  تسمرـس و  وت  شوغآ  رد  ار  ناـبرهمان  كاـخ  اـت  موریمن 
شزومآ و نانچنآ  یتخومآ و  شبدا  ملع و  دوخ  نماد  رب  يدـیناشک و  دوخ  راـنک  هب  شرداـم  ردـپ و  راـنک  زا  هک  ار  تخبـشوخ  كدوک 

بلق رد  هدرب و  هانپ  تلزع  يهشوگ  هب  زورما  دنامب  ناهج  رد  وت  ياهبنارگ  تعید  وت و  نادنزرف  ردـپ  وت و  رتخد  رـسمه  هک  يداد  شرورپ 
رد تشادیم و  تسود  ار  وت  مه  وا  اریز  يدـیمانیم . دوـخ  ردارب  ار  يو  یتـشادیم و  تسود  ار  یلع  وـت  تسا . هتفرورف  شیوـخ  نینوـخ 

كاخ رب  کشا  دـبا  اـت  دـنام و  میهاوخ  هدزمتاـم  هشیمه  يارب  وت  زا  سپ  اـم  ردـپ ! نینزاـن  يا  دوب . هتـسویپ  وت  هب  هدـیرب و  همه  زا  ناـهج 
لتاق ام  کشا  ام و  شوغآ  مه  وت  يازع  انلتاق . ءاکبلا  انلماش و  لکـشلا  هحفص 161 ] تسـشن [ . میهاوخن  نامداش  زگره  تخیر و  میهاوخ 

نامشچ يا  مشچ ! ماهداد . تسد  زا  ار  ناربمغیپ  نیرخآ  هک  منیبیم  اریز  تفر . مفک  زا  الست  يهیام  دمآ و  نایاپ  هب  نم  ییابیکـش  تسام .
هانپ يا  وت  ینامـسآ ! ربمایپ  يا  ادخ  يهدیزگرب  يا  وت  دینامن . مارآ  هظحل  کی  نم  نامـشچ  يا  امـش  رب  ياو  دـیزیرب . کشا  اسآلیـس  نم 
نیا دـندناشف . کشا  ناگدـنرپ  ناـبایب و  ناروناـج  و  دنتـسیرگ . اهتـشد  اـههوک و  وت  گرم  رب  ناـگداتفا . ياـپ  زا  ریگتـسد  يا  نادنمتـسم 

نآرق قاروا  وت و  دجسم  بارحم و  دنلانیم . وت  زا  رود  هک  تسا  احطب »  » نیا تسا و  رعـشم »  » نیا و  تسا و ... نکر »  » نیا تسا ، نوحج » »
ییاـهنت رب  هدـنام  زیچاـن  مدرم  ناـیم  رد  هک  وت  نییآ  روتـسد و  ینعی  مالـسا  دـنبات . بت و  رد  وت  مغ  زا  ناـههاگماش  اـهمد و  هدـیپس  رد  وت 

. تسا هتفرورف  تملظ  باـقرغ  رد  هدـمآ و  نورب  روـن  يهجل  زا  هک  رگنب  ار  دوـخ  ربـنم  رادربكاـخ و  زارـس  هر  کـی  دـیرگیم . شیوـخ 
دق اعیرـس  یتاف  لجع و  یهلا  ای  تسا . هدش  خلت  راوشد و  رایـسب  نم  رب  یگدـنز  اریز  ناسرب  يدوز  هب  ار  مگرم  نم  يادـخ  يا  ادـنوادخ !
لگ . دروآرد شاپ  زا  هراب  کـی  دـیلانیم  شیگ  دـنزگ  یخلت و  زا  هک  مغ  نیمه  ردـپ ، قارف  مغ  هحفـص 162 ] يالوم [  ای  هایحلا  تصغنت 
لاح هک  تفرگ  راشتنا  تعرـسب  دب  ربخ  نیا  هنیدم  رهـش  رد  تخادنا . هیاس  شـسدقم  یناشیپ  رب  گرم  ماهبا  تسـشن و  نازخ  هب  شیناوج 

زا هک  تسا  هام  ود  هزات  دوب و  هتفر  اـیند  زا  مرکالوسر  رفـص  هاـم  متـشه  تسیب و  رد  دوب . يدـب  ربخ  ربخ ، نیا  تسین . بوخ  ربمغیپ  رتخد 
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گرم اـیآ  تیفیک  نیا  اـب  تسا  هدـشن  کـشخ  دـندوب  هتخیرورف  رازم  رب  هنیدـم  قـلخ  هک  ییاهکـشا  زوـنه  درذـگیم  هَّللالوـسر  تمحر 
تموکح نیا  درک . دـیاب  هچ  اما  دزیخرب . هَّللالوسر  نادـناخ  زا  متاـم  نویـش  هراـبود  هک  تسین  دوز  یلیخ  اـیآ  تسین . دوز  ارهز  يهمطاـف 

هب هتـسد  هتـسد  هنیدم  مدرم  خیرات  نآ  زا  درادن . میلـست  زج  ياهراچ  تسین . یندش  نوگ  رگید  تسا و  ینامـسآ  ياضق  نیا  تسا . ریدـقت 
يدامج هام  مود  زور  زور ، نآ  دـنتفرگیم . ربخ  دـشیم  رتهتفـشآ  نوزفا  زور  هک  شلاح  زا  هزور  همه  دـنتفریم و  ارهز  يهمطاف  تداـیع 

تریح قرغ  ارهز  يهمطاف  رادـید  زا  دـندوب . هتفر  وا  تدایع  هب  هنیدـم  صخـشتم  ناوناب  زا  یهورگ  هک  دوب  ترجه  مهدزای  لاـس  یلوـالا 
هیاس هناشیورد  رتسب  نآ  رب  هک  دوب  یلایخ  شقن  نیا  گـنریب ، حبـش  نیا  دوب . هدیـشک  زارد  ییاـیروب  يرتسب  رب  هک  دوبن  ارهز  نیا  دـندش 
هداد هیکت  دوخ  شلاب  رتسب و  رب  هک  ارهز  يهمطاف  تسنوچ ؟ ربمغیپ  رتخد  لاح  هَّللالوسر ؟ هنبا  تحبـصا  فیک  تفگ : ینز  دوب . هتخادـنا 

: دومرف نینچ  دوب  هدیـسرپ  ار  هحفـص 163 ] شلاوحا [  هب  ییوگ  نخـس  باوج  رد  تقو  نآ  تخادنا و  فارطاب  یهاگن  دوب  هتـسشن  دوب و 
. تسا نوخ  ملد  امش  نادرم  يراتفرجک  یشیدناجک و  زا  ماهدمآ . هوتس  هب  یناگدنز  زا  ماهدنام و  رازیب  تخس  ایند  زا  هک  مرگنیم  نانچ 

زگره دنـشیدنایمن  تسار  هک  ناـسکان  نیدـب  ماهتخادـنارب و  رظن  زا  دـنرادن  یناـسنا  تلـصخ  يدرموـخ و  هک  ار  درماـن  نادرم  نـیا  نـم 
. نودلاخ مه  باذعلا  یف  میلع و  هَّللا  طخـس  نا  مهـسفنا  مهل  تمدق  ام  سئبل  يارلا و  لطخ  هانقلا و  روخ  ودحلا  لولقل  احیبف  مشیدنایمن .

زگره اریز  دـناهدرک . دایز  رایـسب  دناهتـشذگ  ياج  هبان  هدروآرب و  ياج  زا  ار  قح  هک  نانکـش  ناـمیپ  نیا  راـصنا . نارجاـهم و  نیا  ناـنیا ،
اهششوک اهشـشک و  نآ  ربارب  رد  ار  نسحلاوبا  مرهوش  دناهتـشادنپ  نانچ  درب . دوس  شیوخ  راک  زا  دنک و  راک  قحان  هب  سک  ماهدینـشن 

ینوخ تخیهآرب و  يریشمش  رگا  یلع  دناهدیناتس . زاب  رفیک  نید  هب  ار  رفک  ياهبنوخ  دناهداد و  رفیک  هدربراک  هب  مالسا  يالعا  هار  رد  هک 
نیا دجـسم و  نیا  هک  راـگزور  نآ  رد  درب . راـک  هب  ار  هَّللالوسر  روتـسد  درک و  تعاـطا  ار  لاـعتم  دـنوادخ  ناـمرف  تخیمآرد  كاـخ  اـب 

هدـید ناناملـسم  عاـمتجا  رد  تردـق  تمظع و  نیا  تساـخیمنرب . زاـمن  ماـگنه  هبوهاـیه  نیا  هلوـل و  نیا و  دوـب . هـتفرگن  یناـینب  بارحم 
هب دـیحوت  مچرپ  رگید  تسد  اب  دیـشک و  رمک  زا  ریـشمش  تسد  کی  اـب  تشارفارب . هنادرم  تماـق  یلع  راـگزور  ماـگنه  نآ  رد  دـشیمن .

ردـق نآ  درک و  داـهج  ردـق  نآ  تفر و  شیپ  قح  هار  رد  تشاذـگ و  دوـخ  رـس  يـالاب  رب  ار  میرک  نآرق  هک  دوـب  یلع  نیا  تفرگ . شود 
تـسد هب  ار  راـک  يهتـشر  رگا  مـه  زورما  دروآ و  دوـجوب  توربـج  لـالج و  نیدـب  هحفـص 164 ] ار [  زورما  راگزور  اـت  دیـشک  تقـشم 
بایماک دیتسه  مالسا  تلم  هک  ار  امش  هجیتن  رد  دوزفایم و  مالسا  هوکـش  رب  نانچمه  دیـشکیم  باکرب  ار  تموکح  تیمک  تفرگیم و 

ار سک  رگید  هک  دـیاهدیناسر  ییاـج  هب  ار  راـک  امـش  یلو  ضرـالا . ءامـسلا و  نم  تاـکرب  مکیلع  تحتفل  و  تخاـسیم . تخب  شوـخ  و 
رهدلا كارا  تشع  ام  و  دـیریگرب . اهتربع  یگدـنز  زا  دـینک و  یگدـنز  دـیورورف . تفگـش  هب  دـینامبیاج و  رب  تسین . يزور  هب  يدـیما 

رب ناسکان  هک  تسین  روآبجع  نیا  ایآ  دینیبیم . منیبیم و  هکنانچ  دید  دیهاوخ  اهیتفگـش  یگدنز  زا  دینامب . هدنز  هک  نادـنچ  بجعلا .
هچ تسا . شیدنا  كدوک  نینچ  نیب و  هتوک  نینچ  هک  موق  نآ  داب  هابت  يا  ددرگرس . تنیز  رسفا  نوچمه  شوپ  ياپ  دنیـشنب و  سک  ياج 

هدوتسان راک  نیا  نورعشی . نکل ال  نودسفملا و  مه  مهنا  الا  اعنص . نونـسحی  مهنا  نوبـسحی  موق  سطاعمل  امغرف  تسا . ياهدوتـسان  رادنپ 
دیشود دیهاوخن  نوخ  هب  هدولآ  يریش  زج  هدروخ  هایگ  رهز  هک  واگ  نیا  ناتـسپ  زا  تشاد . دهاوخ  رتدوتـسان  یماجرف  تفرگ  تروص  هک 

ياج هب  اهداژن  اهلسن و  نایم  رد  فوخم  یتخبدـب  نیا  دیـشچ . دـیهاوخن  ياهزم  گرم  هودـنا و  زج  مومـسم  يهدیـشود  نینچ  کـی  زا  و 
رب اههنتف  تخیگنارب و  دـهاوخ  اـهگنج  داد و  دـهاوخ  یگریچ  رون  رب  ار  تملظ  قح و  رب  ار  قحاـن  هراومه  هحفـص 165 ] دنام و [  دهاوخ 

ياهرازتشک دنناتس و  رایـسب  جارخ  كدنا  دوس  زا  نیملاضلا .» نم  دادبتـسا  لماش و  جره  مراص و  فیـسباو  رـشبا  و  . » تخاس دهاوخ  ياپ 
. دـنرادن اور  محرت  هدـیدغاد  ناـنز  موصعم و  ناـکدوک  رب  دـنزادنارد و  اـهنابیرگ  هب  لاـکن  باـقع و  لاـگنچ  دـنریگ و  رودـب  ار  هتـشکان 
. مکیلع تیمع  دق  مکب و  ینا  و  دش . دهاوخ  تسپ  كاخ  اب  هدمآدورف  ياهرـس  تشذگ و  دهاوخ  اهریـشمش  مد  زا  هدـیمخورف  ياهندرگ 

دهاوخ لوئسم  يرگید  تارکنم  ملاظم و  همه  نیا  ربارب  رد  ایآ  دیورد ؟ دنهاوخ  مدنگ  ناگتشک  وج  ایآ  نوهراک . اهل  متنا  اهومکم و  زلنا 
دیهاوخ امش  ماجنارس  دیاهتشک و  هک  دیدوب  امش  نیا  تخاس ؟ دهاوخ  هریچ  امش  رب  هنادبتسم  ار  ایالب  نیا  يدبتسم  تردق  مه  زاب  ایآ  دوب .
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هَّللا مالـس  ارهز  يهمطاف  هدش » دای  يراخب  حیحـص  رد  هک  روط  نآ   » هماع لاجر  تیاور  هب  درک . دیهاوخ  ورد  ار  شیوخ  يهتـشک  هک  دوب 
يارهز دنراد  مهیلع  هَّللاناوضر  هیماما  ياملع  هک  يرتقیمع  قیقحت  هب  انب  یلو  درب  رس  هب  ناهج  نیا  رد  مرکالوسر  زا  سپ  هام  شش  اهیلع 

قدص و اب  هیناثلايدامج  موس  زور  تیاور  یلو  تفگ  دوردب  ار  ناهج  ترجه  مهدزای  لاس  یلوالا  يدامج  هام  مهدزیـس  زور  رد  هیـضرم 
بـش وا  تیـصو  هب  اـنب  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  ار  همطاـف  يهرهاـط  يهزاـنج  تسناد  میهاوخ  هکناـنچ  اریز  تسا  رتـکیدزن  تقیقح 
نایرج نیا  رگا  دومرفیم : هدافتسا  امرخ  يهدیرج  هحفص 166 ] ییانشور [  زا  نفد » نفک و  لسغ و   » تازیهجت نیح  درک و  زیهجت  ماگنه 
زاینیب ینغ و  امرخ  يهدـیرج  يهلعـش  زا  ار  یـضترم  یلع  هام  رون  دـشیم  رازگرب  یلوالا  ییداـمج  هاـم  مهدراـهچ  اـی  مهدزیـس  بش  رد 

یکیراـت رد  راـچان  هب  شباحـصا  یلع و  دـنکیم  بورغ  بش  يادـتبا  رد  هاـم  نوـچ  هیناـثلا  يداـمج  هاـم  موـس  بـش  رد  یلو  تـشادیم 
رتخد يرامیب  لوق  نیا  هب  اـنب  دـنهد . ماـجنا  ار  نفد  نفک و  لـسغ و  مسارم  دـنناوتب  تملظ  جاوما  رد  اـت  دـندوب  هتخورف  اـمرخ  ياـههخاش 
رگید هک  اج  نآ  ات  تشاذگ  تدش  هب  ور  یلوالا  يدامج  هام  موس  يههد  رد  دوب  هدش  زاغآ  مرکالوسر  تلحر  خـیرات  زا  هک  مرکالوسر 
هیاـس زیمآلاـیخ  یـشقن  نوچمه  ییاـیروب  رتسب  نآ  رب  شرغـال  رکیپ  دوب . هدـش  فیعـض  رازتخـس و  دزیخرب . يراـمیب  رتسب  زا  تسناوتن 

. تخادنا زیگناتشحو  يادص  هنیدـم  رد  خـلت  ربخ  نیا  تسا  هدـنامن  ربمغیپ  رتخد  یناگدـنز  هب  يدـیما  رگید  هک  دـش  هتفگ  دوب . هدـنکفا 
ای مکیلع  مالـسلا  مالـس : کـی  یط  و  دـندروآیم . يور  دوـب  ینامـسآ  ناگتـشرف  هاـگدورف  هک  سدـقم  ناتـسآ  نآ  هـب  هورگ  هورگ  مدرم 

تشگیم زاب  هناخ  نآ  رد  زا  هک  ییاهمشچ  دنتشگیمرب . دندیسرپیم و  ار  شلاوحا  دندرکیم  تدایع  هَّللالوسر  رتخد  زا  هوبنلا  تیبلها 
هیـشاح هفیلخ و   » همکاح تایه  دوب . هتخاـس  هایـس  رـسارس  ار  هنیدـم  دوب  یمومع  يازع  کـی  يهمدـقم  هک  یمغ  دوب . کـشا  قرغ  اـقلطم 

ربنم رب  دـنادیم و  تما  ماما  ار  دوخ  هک  يدرم  ایآ  تسیچ . ناشفیلکت  دنتـسنادیمن  دـندوب و  ارجام  نیا  دـهاش  کیدزن  زا  هفیلخ » ناینـشن 
زور تسایس  هتبلا  دنک . تدایع  نییبنلا  متاخ  رتخد  زا  دیابن  متسه  نییبنلا  متاخ  نیـشناج  نم  دیوگیم  هحفص 167 ] دنیشنیم و [  تفالخ 

نیرتجوجل و نیرتدونع و  ارهز  يهمطاف  ایآ  دـیما  هچ  هب  ور ، هچ  هب  هلیـسو ، هچ  هب  یلو  دراد  اـضتقا  ار  یتداـیع  نینچ  کـی  دـص  رد  دـص 
دیلو و نبدلاخ  حارج و  يهدیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  هک  داد  دهاوخ  هزاجا  ایآ  تفریذپ ؟ دهاوخ  دوخ  نیلاب  هب  ار  شنانمـشد  نیرتفاصنایب 
ار دوخ  يهدش  لام  نجل  اپارس  لکیه  یسایس  رهاظت  نیا  اب  دنیایب و  شتدایع  هب  هنارادمتـسایس  هدولآ  ياههتـسد  راد و  نیا  لبج و  نبذاعم 

اربج دیاب  ار  نیفلاخم  ناهد  تشاد  هدیقع  اریز  دوبن  نارگن  نادنچ  تنوشخ » تسایس  وریپ   » رمع دوب . هدنامورف  تخس  رکبوبا  دننک ! ریهطت 
دندنـسپب و اب  تموکح  نیا  دـنهاوخیم  مدرم  تسا . يراد  مدرم  هب  تجاح  هچ  دـش ، زاب  دـیعبت  رورت و  راـشف و  ربج و  تسد  یتقو  تسب .
اب ینعی  هتلف »  » هفیلخ تعیب  هتسشنن و  دنسم  رب  مدرم  تسد  اب  مکاح  تسین و  مدرم  زا  تموکح  نیا  تسنادیم  هک  وا  دندنسپن . دنهاوخیم 

دوبن شکاب  نیاربانب  درک . مایق  فلاخم  ياهتضهن  شیپ  رد  دوشیم  هنوگچ  تسنادیم  تسا و  هتفریذپ  تروص  یـسایس » کسیر   » کی
هلاسم نیا  دیاب  هدش  هلیسو  ره  هب  تشاد  هدیقع  حارج  يهدیبع  وبا  یلو  دنیوگب . دب  ای  دنیوگب  بوخ  تموکح  هاگتسد  يهرابرد  مدرم  هک 
ینعی داد  ناشن  مدرم  هب  مک  تسد  تسین  رودـقم  راک  نیا  رگا  دروآرد و  هب  هتـشذگ  ياهترودـک  زا  ار  ربمغیپ  رتخد  ینعی  درک  لـح  ار 
راشف هدـیقع  ساـسارب  هدـیبعوبا  تسا . هحفـص 168 ] هتـشادن [  دوـجو  یفـالخ  راـقن و  هفیلخ  مرکالوـسر و  راـگدای  ناـیم  هک  درک  غـیلبت 

مینک شخپ  مدرم  نایم  يزیمآلاجنج  يادص  ورس  اب  ار  تدایع  نیا  دعب  میورب و  ارهز  يهمطاف  تدایع  هب  یعمج  تسد  دیاب  هک  دروآیم 
هزاجا همطاف  زا  دناوتیم  یـسک  هچ  دیـسرپ  يدولآمغ  يهفایق  اب  رکبوبا  میریگب . دوخ  نانمـشد  تسد  زا  ار  نعل  نعط و  يهبرح  هرخالاب  و 

دش هتفکش  رکبوبا  تخاس . مهاوخ  مهارف  ار  شاهلیسو  ام  دیریگب ، میمـصت  امـش  داد - . دهاوخن  هزاجا  وا  میورب ، شتدایع  هب  ام  هک  دریگب 
. دشاب كانمـشخ  نم  هب  تبـسن  گنتلد و  نم  زا  ارهز  يهمطاف  هک  مهدیمن  اضر  زگره  نم  متـسه  ممـصم  دـص  رد  دـص  نم  تفگ - : و 
، دـیناسر نایاپ  هب  ار  شزامن  یلع  ات  درک  ربص  دوب . هداتـسیا  زامن  هب  یلع  ماـگنه  نیا  رد  تفر . یـضترم  یلع  غارـسب  گـنردیب  هدـیبعوبا 
و بلقلا » قیقر   » يدرم هَّللالوسر  يهفیلخ  رکبوبا  هک  دـیراد  ربـخ  مک  شیب و  نسحلاـبا  اـی  تفگ : دـعب  تسـشن و  درک و  مالـس  هدـیبعوبا 

يهفیلخ دزیخرب  رتسب  نیا  زا  هک  تسین  يدـیما  تسین . بوخ  ربمغیپ  رتخد  لاـح  تسا  هدیـسر  اـم  شوگ  هب  هک  اـج  نآ  اـت  تسا . ساـسح 
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ادخ و ریخ  مادقا  نیا  رد  امـش  نسحلابا ! ای  دـنک . هجنر  مدـق  شتدایع  هب  ات  دـیریگب  زاجا ه  مرکالوسر  رتخد  زا  دراد  اعدتـسا  بلقلا  قیقر 
هدـیبعوبا اـت  درک  توکـس  هنادرـسنوخ  نینموملاریما  تخاـس  دـیهاوخ  دونـشخ  ار  ادـخلوسر  رتـخد  ادـخلوسر و  يهفیلخ  ادـخلوسر و 

يهدنیآ رد  مرکالوسر  رتخد  هنافـساتم  تسا  روط  نیا  يرآ  : - » دومرف نینچ  شباوج  رد  دـش  شوماخ  یتقو  تفگ و  ار  دوخ  ياهینتفگ 
دهاوخ شمرکا  رهطا و  ردپ  هب  اریز  تسوا  هحفص 169 ] بیصن [  دننامیب  یتداعـس  یلو  تفگ  دهاوخ  كرت  ار  شنادنزرف  نم و  یکیدزن 

يارب هَّللالوسر  رتخد  زا  نم  رگا  هک  دیاهدرک  رکف  دیاهدرک و  فیرعت  هفیلخ  بلق  تقر  بلقلا و  قیقر  يهفیلخ  زا  هدیبعابا ! ای  امش  دیـسر .
شنانیشن هیشاح  رکبوبا و  يارب  نم  تسا . يرگید  فرح  میوگیم  نم  هچنآ  یلو  ماهتخاس  دونشخ  ار  لوسر  ادخ و  مریگب  تدایع  نذا  وا 

لوبق نیا  نم  يدرمناوج  هک  لیلد  نیا  هب  دـناهدرک . شهاوخ  نم  زا  هک  لیلد  نیا  هب  طقف  اما  تفرگ  مهاوخ  تدایع  نذا  مرامیب  رـسمه  زا 
دیمهفیم منادرگرب . مورحم  دیمون و  مناوتیمن  ار  ماهناخ  رد  يهدنبوک  نم  تسا و  نم  يهناخ  اج  نآ  هک  لیلد  نیا  هب  دنکیم . باجیا  ار 

دوخ دعب  و  دنیایب ». دییوگب  درادن ... یطابترا  ادخلوسر  رتخد  ادخلوسر و  ادـخ و  ياضر  اب  مادـقا  نیا  میوگب  مهاوخیم  نم  هدـیبعابا  ای 
هدیـشک زارد  رتسب  رب  هدوسآ  مارآ و  نانچمه  هیـضرم  يارهز  لالم . زا  ولمم  كانمغ و  شوماخ و  يهناخ  تفر . هناخ  هب  تساخرباج و  زا 

تنب ءامـسا  دشکیم . راظتنا  يرحـس  میـسن  زا  دنراذگیم و  ار  ییانـشور  ياههظحل  نیرخآ  شنازرل  اههلعـش  اب  هک  یعمـش  نوچمه  دوب .
هدیشک رپ  ریزبرس  هتسکش  لاب  هجوج  راهچ  نیا  شرتخد . ود  شرـسپ ، ود  دندوب . هتـسشن  شرتسب  رانک  نز  هس  نیا  هضف ، نمیاما ، سیمع ،
باوج شمالس  هب  دوشگ و  رهوش  يور  هب  ار  شسدقم  نامـشچ  درک . مالـس  همطاف  هب  هشیمه  لثم  یلع  دندرکیم . هیرگ  هتـسهآ  هتـسهآ 

يا ماهدرک  هچ  ینادیم  تفگ - : تسـشن و  همطاف  نیلاب  رب  یمارآ  هب  یلع  لاح . لک  یلع  هللادـمحلا  تفگ  همطاف  دیـسرپ . شلاـح  زا  داد .
زا سپ  دیـشک و  مه  هب  ار  شیاـهوربا  همطاـف  دـیایب . وت  تداـیع  هب  رکبوبا  هک  ماهداد  هزاـجا  ياهدرک - ؟ هچ  هحفـص 170 - ] نم [ ! زیزع 
هب یهاوخب  ار  هک  ره  ینادیم  وت  وت . زینک  مه  وـت  رـسمه  تست و  يهناـخ  هناـخ  کـتما . مرحلا  کـتیب و  تیبـلا  تفگ - : یهاـتوک  ثکم 
هک نینموـملاریما  میوـگن . نخـس  درم  نـیا  اـب  هـک  ماهدروـخ  مـسق  هـب  یلو  ینارب  تاهناـخ  رد  زا  یهاوـخن  ار  هـک  ره  يریذـپب و  تاهناـخ 
زا هک  تسا  يدرم  مدوب . هدش  هراچیب  درم  نیا  ياعدتسا  ربارب  رد  نم  هَّللایفـص . رتخد  يا  تفگ - : دوب  دهاوخ  نینچ  شباوج  تسنادیم 

شاهرابرد اـت  دوبن  نم  راـیتخا  هب  وت  ياـضر  مشخ و  ماهدرک . تباـجا  ار  شهاوخ  نیا  اـهنت  نم  دـیایب و  نم  يهناـخ  هب  هدرک  شهاوخ  نم 
هفیلخ و دیسر - : ضرع  هب  هک  دوب  نایم  رد  نخس  نیا  زونه  شاب . شوماخ  یهاوخیم  نزب . فرح  درم  نیا  اب  یهاوخیم  مراپسب . يدهعت 
. درک لابقتـسا  روفنم  ضوبغم و  نامهم  رفن  دنچ  نیا  زا  دمآ و  هناخ  نحـص  هب  اصخـش  نینموملاریما  دـنهاوخیم . هزاجا  رد  مد  شباحـصا 

مه يولهپ  تایه  نیا  دندوب . هدمآ  راصنا  زا  مه  درم  ود  دوب و  حارج  نب  هدـیبعوبا  دوب و  لقعم  نب  ملاس  دوب و  رمع  دوب و  رکبوبا  دـندمآ .
نیا دنتـسشن  تشاد  رارق  رامیب  رتسب  رانک  رد  نمیاما  همداـخ و  يهضف  رکبوبا و  نیمه  رـسمه  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  هک  یلیاـح  تشپ  رد 

هب ياه  ياه  دیشک و  شیپ  ار  بلق » تقر   » تسایس رکبوبا  دشن . هداد  یخساپ  مادکچیه  مالس  هب  دندرک . مالـس  ربمغیپ  رتخد  رب  رفن  تفه 
دوب هدینادرگرب  رگید  تمـس  هب  موق  نیا  زا  ار  شیور  هک  ارهز  يهمطاف  یلو  دوشگ . سامتلا  زجع و  هب  نابز  و  داتفا . هحفص 171 ] هیرگ [ 

ار بش  همین  نآ  ار ، بش  نآ  بش - ؟ مادـک  دراد - . دای  هب  ار  بش  نآ  ایآ  سرپ  هب  رکبوبا  زا  نسحلابا  اـی  تفگ - : دز و  ادـص  ار  یلع  و 
رطاخ هب  ار  ارجام  نآ  ایآ  تساوخ . روضح  هب  ماگنه  هبان  ار  راصنا  رجاـهم و  زا  رگید  نت  دـنچ  ار و  رمع  ار ، وا  داتـسرف . شبقع  مردـپ  هک 
ارهز همطاـف  مراد . رطاـخ  هب  بوخ  هَّللالوسر . تنب  اـی  يرآ  يرآ . تفگ - : رکبوبا  دـنک  رارکت  ار  لاوـس  نیا  یلع  هک  نآیب  دـنروآیم ؟

ار وا  سک  ره  تسا  نم  رکیپ  زا  ياهراپ  همطاف  هک  دیشاب  هاوگ  دومرف : تساوخ و  تداهـش  هب  ار  عمج  مردپ  هک  دنراد  دای  هب  ایآ  تفگ - :
ادـص کی  همه  رمع و  رکبوبا و  تسا ؟ هتخاس  كانمـشخ  ار  ادـخ  دروایب  مشخ  هب  ارم  هک  سک  نآ  هدروآ و  مشخ  هب  ارم  دروایب  مشخ  هب 

. شاب دهاش  ایادخ  دیشک - : دایرف  ابیرقت  ارهز  همطاف  ماگنه  نیا  رد  میاهدینش . هَّللالوسر  زا  ار  نخـس  نیا  هک  شاب  دهاش  ایادخ  دنتفگ - :
مشخ و هب  ارم  و  هدرک . بضغ  ارم  قح  هتـسکش . ارم  لد  هدرک . ملظ  نم  رب  هدرک . متـس  نم  رب  رکبوـبا  هک  مریگیم  هاوـگ  هب  ار  وـت  ایادـخ 

رایتخایب دریگب  ار  ياهجیتن  نینچ  دوخ  تدایع  زا  دونـشب و  ار  ییاهفرح  نینچ  دیـشکیمن  راـظتنا  زگره  هک  رکبوبا  تسا . هتخادـنا  بضغ 
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: - دز رشت  رکبوبا  رس  تحاقو  هحفـص 172 ] ياهتنم [  اب  تساخرب و  شیاج  زا  هدش  خلت  هدرک و  مشخ  رمع  یلو  دش . دنلب  هیرگب  شدایرف 
. دزادنایم هدنخ  هیرگ و  هب  ینز  ياضر  مشخ و  هک  ار  وت  دناهدیناشن . تفالخ  ریرـس  رب  ار  وت  هک  یمدرم  رـس  رب  كاخ  هیامورف ! يا  زیخرب 
زا رگید  دنتـشگزاب و  دوخ  يهناـخ  هب  اورماـکان  دـیمون و  دنتـساخرب و  ماـگنه  نیا  رد  تساـخرب . دوـخ  ياـج  زا  یناوـتن  زگره  هک  زیخرب 

يدامج هام  موس  زور  هاوخ  یلوالا و  يدامج  هام  مهدزیـس  زور  هاوخ  زور  نآ  رگید ... زور  دـنچ  اـت  دـندرواین  ناـبز  هب  یماـن  مرکالوسر 
هتـسهآ اهتعاس  اههقیقد و  تشذگ  اب  دیـشروخ  يهعـشا  نوچمه  ارهز  يهمطاف  دوب . موش  خلت و  رایـسب  يزور  ترجه  مهدزای  لاس  هیناثلا 

و دینک . رضاح  بآ  میارب  دومرف  سیمعتنب  ءامسا  هب  هک  دوب  هدنام  باتفآ  بورغ  هب  یکدنا  زونه  دیشکیمرب  ناهج  نیا  زا  نماد  هتسهآ 
هک داد  روتـسد  سپـس  دیـشوپ و  هتـسش  ینهاریپ  تقو  نآ  درک و  مامح  درک و  لسغ  بآ  رد  تساخرب و  شیاـج  زا  هضف  کـمک  اـب  دـعب 

تشاد نامرف  هب  شوگ  هک  ءامسا  هَّللادبع - ! ما  ای  ءامـسا  دیـشک - : زارد  شرتسب  رد  بیترت  نیا  اب  و  دننادرگرب . هلبق  تمـس  هب  ار  شرتسب 
يادفب مردام  ردپ و  مدید  يرآ  يدید - ؟ ارم  فیحن  رکیپ  ماهدش . رغال  ردقچ  هک  يدید  هَّللالوسر - . تنب  ای  کیبل  تفگ - : گنردیب 

شیپ تقو  دنچ  زا  ءامسا  دننیبن ؟ ار  ماهزانج  مجح  هنیدم  نانز  هک  یشیدنیب  ياهراچ  یناوتیم  ءامسا  ماهدنمرش  دوخ  يهزانج  زا  نم  وت - .
اب هک  تقو  نآ  رد  نم  هَّللالوسر . يهشوگ  رگج  يا  موش  وت  يادـف  تفگ - : ياهدرک  همغب  يولگ  اب  دـمآ و  رتشیپ  دوب . هدرک  ار  شرکف 
زا دوب . هدـش  هتخاـس  بوخ  یلیخ  هک  ماهدـید  اـج  نآ  رد  ار  یـشعن  تروـص  مدربیم  رـس  هب  هشبح  رد  رفعج  وـت  مع  هحفص 173 ] رـسپ [ 

ار لمحم  نآ  يور  دـعب  دنتـشاذگیم و  لیطتـسم  لمحم  نآ  نایم  ار  دوخ  ییاههدرم  هک  دـندوب  هتخاس  لمحم  لکـش  هب  یتوبات  ياهبوچ 
ءامـسا ءامـسا . شاب  دوز  سپ  داد - . میهاوخ  بیترت  یـشعن  نینچ  کـی  دـهدب  نذا  هَّللالوسر  رتخد  رگا  دـندیناشوپیم . يرداـچ  هلیـسوب 

ناشن همطاف  هب  هتخادرپ  هتخاس و  ار  شعن  نآ  یتعاس  یط  دوب  هدید  هیهت  البق  ار  اهبوچ  نوچ  تخادرپ و  راک  هب  یگچاپتسد  اب  سیمعتنب 
. تشاذگ نیلاب  رب  رـس  دعب  دـناشوپب و  ار  وت  نم  يادـخ  يدـیناشوپ . ارم  وت  هَّللا ... كرتس  ینترتس  تفگ : يدونـشخ  اب  ارهز  يهمطاف  داد .
ءامسا و نامشچ  تفای . دوخ  يهناخ  ياضف  رد  ار  ییازتشحو  توکس  دیسر  هار  زا  یلع  دیتلغیم . برغم  ياهیبیشارس  هب  هنیدم  باتفآ 
زا تفاتـش . ارهز  نیلاب  هب  باتـش  هلوره و  اب  دـسرپب  ینخـس  نز  هس  نیا  زا  هک  نآیب  دوب . هدـش  خرـس  یناهن  ياههیرگ  زا  هضف  نمیا و  ما 
اپ ردنکسا  دس  نوچمه  ایند  محالم  ثداوح و  ربارب  رد  هک  یلع  تشاد . دهاوخن  یگدنز  هقیقد  دنچ  زا  شیب  هک  تفایرد  شاهرهچ  گنر 
يا متـسه  نم  مع - . نب  ای  یتسه  وت  دوشگ - : هدـید  همطاف  یلع  نیـشتآ  ياهسفن  نینط  هب  داتفا . هیرگ  هب  رایتخایب  دوب  راوتـسا  اج و  رب 

نامگ ماهدرب  رـس  هب  وت  اب  هک  لاس  دـنچ  هحفـص 174 ] نیا [  یط  مسرپـب  وت  زا  مهاوخیم  ونـشب ، ارم  ياـهفرح  نک . شوگ  نم - . زیزع 
، وت شناد  وت ، ماـقم  تفگ - : شدولآ  هیرگ  يادـص  اـب  نینموملاریما  تسین ؟ روط  نیا  ماهدوب  نماد  كاـپ  وگتـسار و  راداـفو و  ینز  مراد 
یقتاو و ربا  هَّللا و  اب  ملعا  تنا  دیایب . نایم  هب  اهنخـس  هنوگ  نیا  زا  وت  يهرابرد  هک  تسا  نآ  زا  رتفیرـش  وت  سدـقم  حور  بذـعم و  سفن 

يدوب زاینیب  مه  يروآدای  زا  یتح  یـشاب  هتـشاد  رهوش  خیب  وت  هب  یتجاح  یگدـنز  ياهفیلکت  يافیا  رد  هک  يدوبن  ینز  وت  زگره  مرکا 
نیا تفریذـپ . دـهاوخن  مایتلا  دـبا  يارب  هک  تسا  ینازوس  غاد  وت  غاد  هداتفا و  نم  ناج  هب  هنامحریب  هچ  وت  قارف  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و 

روجنر دـشاب  كاندرد  مه  هچ  ره  هنامز  تاـعجاف  زا  زگره  هعجاـف  نیا  زا  سپ  تفرگ . دـهاوخن  الـست  هلیـسو  چـیه  هب  هک  تسا  یتبیـصم 
يرفن ود  داـتفا . هیرگ  هب  مه  همطاـف  داد و  رـس  زا  هیرگ  دـش و  زاـب  شیولگ  زا  ضغب  هرگ  دـنزب . فرح  تسناوتن  رگید  یلع  دـش . مهاوخن 

زا شیپ  تفگ - : نینچ  یلع  هب  هنامرحم  دننک و  تولخ  ار  قاتا  دومرف  روتسد  ارهز  يهمطاف  دنتفای  مارآ  یکدنا  هک  دعب  دنتسیرگ و  رایسب 
اریز نک  یـسورع  مرهاوخ  رتخد  همام »  » اب نم  زا  سپ  هک  تسا  نیا  نم  تیـصو  نیتسخن  منکیم . شرافـس  منادـنزرف  يهراـبرد  زیچ  همه 

ياههچب ینکشن ، ار  ناشلد  یناجنرن ، ار  ناشرطاخ  یشکن ، دایرف  مناکدوک  رس  رب  هک  راهنز  نسحلابا ! ای  . درادیم تسود  ار  میاههچب  همام 
نادـنزرف دوریم . ناشرانک  زا  ناشردام  زورما  دـناهداد و  تسد  زا  تشادیم  ناشتـسود  همه  نآ  هک  ار  ناشرهطا  دـج  زورید  نم  موصعم 

هب هروس  نیا  نوچ  نک و  توالت  نیـسای  يهروس  نآرق  زا  نم  رب  نیـشنب و  نم  نیلاب  رب  نونکا  مه  راذـگم و  اـهنت  ارم  ردـکم  هتـسکشلد و 
نم یلو  نم و  نادنزرف  ردپ  نم و  رهوش  وت  تفر و  مهاوخ  ایند  نیا  زا  نم  دیسر . دهاوخ  نایاپ  هب  نم  راگزور  هحفص 175 ] دسر [  نایاپ 
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رد تسا . رهطم  رهاـط و  مرکیپ  هک  شاـب  نئمطم  رادرب و  نیمز  زا  بش  یهایـس  رد  مدرم ، مشچ  زا  رود  ار  ماهزاـنج  یتـسه . نم  رما  مـیقو 
هب دنتسکش و  مهرد  ار  متمرح  دنتـشاد و  اورمتـس  نم  رب  هک  نانآ  مرادن  اضر  زگره  نم  نسحلابا ! ای  داتفا . یهاوخن  يراوشد  هب  نم  لسغ 
هب ارم  ياهشرافس  مع ! نب  ای  تسا  نم  يایاصو  نیا  دننک . تکرش  نمم  عیبشت  زیهجت و  رد  دنوش و  رضاح  نم  يهزانج  رب  دنتخات  ماهناخ 

یضترم یلع  تشاذگ و  مه  هب  ار  دوخ  دولآکشا  ياهکلپ  دش و  شوماخ  همطاف  هتاکرب . هَّللا و  همحر  کیلع و  مالـسلا  راپـسب و  رطاخ 
همطاف سدـقم  ياهسفن  دیـسر  نایاپ  هب  نیـسای  يهروس  یتقو  تخادرپ . نآرق  توالت  هب  تسیرگیم  شرانک  رد  يراـهب  ربا  نوچمه  هک 

و یبر . هکئالم  ای  کیلع  مالسا  لیئاربج . ای  کیلع  مالسلا  داد : مالس  رابود  دوشگ و  ار  شنامشچ  هرابود  ماگنه  نیا  رد  دش . نیگنـس  مه 
و داتـسیا . تکرح  زا  هشیمه  يارب  دوبن  شیب  ناوختـسا  یتشم  هک  فیعـض  فیحن و  رکیپ  نآ  دـعب  و  رانلا . یلا  یبر ال  کـیلا  تفگ : دـعب 

دوردـب ار  ایند  لاس  نامه  هیناثلا  يدامج  موس  ای  ترجه  مهدزای  لاس  یلوالا  يدامج  هام  مهدزیـس  رد  هَّللالوسر  رتخد  اهنت  بیترت  نیدـب 
. ] دوب هلاس  هن  تسیب و  ییوناب  تلحر  ناتـسآ  رد  ارهز  يهمطاـف  تسویپ . نیحلاـص  ادهـش و  يهسدـقم  حاورا  هب  شـسدقم  حور  تفگ و 

هحفص 176]

همطاف راگدای 

هراشا

نیرتعـشعشم نیرترختفم و  نیرتفیرـش و  فیدر  رد  هک  دوخ  نادـیواج  ماـن  رب  هوـالع  اـهیلع  هیلع و  مالـس  هَّللا و  تاولـص  هَّللالوسر  رتخد 
بلاـطیبا نبا  نب  یلع  زا  رتخد  ود  رـسپ و  ود  هتـشاذگ  ناـهج  رد  دوخ  زا  هک  يراـگدای  نیرتـگرزب  تسا . هدـش  هتـشون  مدآینب  ياـهمان 

دوجوب هَّللالوسر  لـسن  دوب . یفاـک  نیمه  تشاذـگیمن  ناـهج  رد  يرگید  رثا  راـگدای  نیا  زج  رگا  هک  تسا  ققحم  و  تسا . مالـسلاهیلع 
ياوشیپ هب  مالـسا  نانمـشد  هک  ار  رتبا »  » ناونع ارهز  يهمطاف  دوجو  درک . هدـنز  رتخد  نیا  ار  ربمغیپ  يهیرذ  دـنام و  رارقرب  ایند  رد  همطاـف 

دنچ رتبا  نیا  دوب - : هحفـص 177 ] هتفگ [  صاع » نب  ورمع  ردپ   » لیاو نب  صاع  میاهدرک . دای  هک  نانچ  درک . فذح  دـندوب  هداد  مالـسا 
مسب هک  درک  یحو  شلوسر  رب  مالسا  يادخ  یلو  دش . دهاوخ  شومارف  مه  شنید  شمارم و  شمان و  تفر و  دهاوخ  ناهج  زا  رگید  زور 

تاریخ تکرب و  زا  لامالام  رثوک »  » نآ ارهز  يهمطاف  رتبالا . وه  کئناش  نا  رحنا . کبرل و  لصف  رثوکلا  كانیطعا  انا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا 
نسح و مالـسا  تما  روهمج  دینادرگ . زاب  تغل  نیا  يهدنیوگ  هب  ار  رتبا  تغل  درک و  دهاوخ  راشرـس  هَّللالوسر  لسن  زا  ار  ناهج  هک  تسا 
ود نیا  احیرص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  اریز  دوب  ملسم  ناونع  کی  ناونع  نیا  دنتسنادیم . ربمغیپ  نارـسپ  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح 

لمج و گنج  رد  دنربمایپ . نارـسپ  نیـسح  نسح و  دوب - : هدومرف  اهراب  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  دـیمانیم و  دوخ  دـنزرف  ار  رـسپ 
. دـیریگب ار  ناوج  نیا  ولج  تفگیم - : دـشیم و  تحاراـن  نینموـملاریما  دزیم  نمـشد  فـص  هب  هناروـهتم  نسح  ماـما  هک  یتـقو  نیفص 
هک نیا  دوب - : هتفگ  هرـصب  گـنج  رد  دوخ  رـسپ  هیفنح  نب  دـمحم  هب  و  دوش . عـطق  ربـمغیپ  لـسن  دـیایب و  دوـجوب  يدـمآ  شیپ  مسرتیم 
هب ار  نخـس  نیا  اهراب  مه  رمع  رکبوبا و  یتسه . نم  رـسپ  وت  تسا و  ربمغیپ  رـسپ  وا  اریز  شاـبم  هدنمرـش  تسا  رتریلد  وت  زا  نسح  ینیبیم 
لآ هک  ترجه  لوا  هحفص 178 ] نرق [  ياهتنا  رد  یلو  دندرکیم . باطخ  هَّللالوسر » نب  ای   » مالسلاامهیلع نینسح  هب  دندوب و  هدنار  نابز 

. دننک بلس  همطاف  نادنزرف  زا  ار  ناونع  نیا  دنناوتب  دیاش  دنداتفا  شالت  رد  زور  تسایس  اضتقا  هب  دنتفرگ  رارق  تموکح  یـسرک  رب  ناورم 
نیمه دوب و  هتشاذگ  مدق  فرحنم  هار  نیا  رد  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  ناورم  نب  کلملادبع  نامز  رد  قارع  یلاو  یفقن  فسوی  نب  جاجح 

روز اـب  تساوخیمن  لاـح  نیع  رد  یلو  میبوکب . میناوتیم  رتهب  ار  وت  نانمـشد  هلیـسو  نیا  هب  دوب - : هتفگ  تقو  هفیلخ  هب  هک  دوب  جاـجح 
لصا رب  دنناوتن  هک  یناسک  دوب  هتشاد  مالعا  طقف  تسین . ریـشمش  راک  راک  نیا  تسنادیم  اریز  دنادرگ  زاب  داقتعا  نیا  زا  ار  مدرم  ریـشمش 

هب متساوخیم  هک  یبش  مین  دنکیم . تیاکح  فورعم  یعبات  ملاع  یبعش  رماع  تسا . رودهم  ناشنوخ  دننک  تابثا  ار  اعدا  نیا  نآرق  تایآ 
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ریما داتفا - : جاجح  صوصخم  بجاح  هب  ممـشچ  مدرک . زاـب  رد  يهدـنبوک  يورب  ار  رد  اصخـش  دـندیبوک  ار  ماهناـخ  رد  مورب  مباوختخر 
طقف متـشادن . میلـست  زج  ياهراچ  متفاـیرد . شرخآ  اـت  ار  بلطم  نیا  نم  دوب . كاـنرطخ  یلیخ  بش  مین  راـضحا  تسا . هدرک  تراـضحا 

مه بجاح  منک . اقلا  وا  هب  ار  دوخ  ياهتیـصو  ینعی  منزب  فرح  مرـسمه  اب  هملک  دنچ  منک و  دیدجت  ار  مدوخ  يوضو  هک  متفرگ  هزاجا 
کت و جاجح  مداتفا . هار  هب  هرامالاراد  تمس  هب  ریما  يهداتسرف  هارمه  مدرک و  تیـصو  متفرگ و  وضو  یگچاپ  تسد  اب  داد . تلهم  نم  هب 

اما ماهداد  تناما  سرتم  تفگ : دربیپ و  مریمـض  رـس  هب  ماهراـسخر  هحفـص 179 ] گنر [  زا  دید  ارم  ات  دوب . هتـسشن  دوخ  یـسرک  رب  اهنت 
دهاش نآرق  تایآ  يور  زا  وت  روضح  رگا  دنتسه و  هَّللالوسر  يهیرذ  نینسح  دیوگیم  درک » رالات  يهشوگ  هب  هراشا   » درم نیا  نک . هاگن 

ممـشچ متخادن . رالات  يهشوگ  هب  جاجح  يور  زا  ار  مهاگن  دتلغ . هب  دوخ  نوخ  رد  دیاب  نونکا  مه  دنکن  تباث  ار  دوخ  ياعدـم  درواین و 
هراچیب مسانـشب . ار  وا  متـسناوتن  مدرک  تقد  هچ  ره  هک  دـندوب  هدیـشک  ریجنر  لغ و  هب  نانچ  ار  درم  نیا  داتفا . ریجنز  لـغ و  هدوت  کـی  هب 

رگا نوچ  دـیایب  نوریب  ریجنز  ياههتـشر  يال  زا  موکحم  نیا  دـیهدب  هزاجا  تسا  بوخ  ریمالا  هَّللا  حلـصا  متفگ  دوب . قرغ  نهآ  رد  اـپارس 
دالوف نهآ و  همه  نیا  زا  دالج  ریشمش  دیاینرب  دوخ  ياعدا  يهدهع  زا  مه  رگا  دوب و  دهاوخ  دازآ  دناشنب  یـسرک  رب  ار  شنخـس  تسناوت 

هک یتقو  دـننک . زاب  شیاپ  تسد و  زا  ار  اهریجنز  داد  روتـسد  دیدنـسپ و  ارم  داهنـشیپ  جاجح  شدـناتلغب . نوخ  رد  اـت  درذـگب  دـناوتیمن 
هک مدوبن  راودیما  اریز  دش  ماهصغ  متخانـشیم  رود  زا  ار  ریبج  نب  دیعـس  نم  تساریبج . نب  دیعـس  مدید  دـمآ  ردـب  ریجنر  ریز  زا  موکحم 
نب دیعس  تمس  هب  ار  دوخ  روآتشحو  ياهمـشچ  جاجح  دناشنب . یـسرک  رب  لالدتـسا  قطنم و  اب  ار  اعدا  نینچ  کی  نآرق  لصا  رب  دناوتب 
. - داد باوج  تماقتسا  تماهـش و  ياهتنم  اب  دیعـس  دنربمغیپ . يهیرذ  نینـسح  يراد  هدیقع  هک  یتسه  وت  نیا  تفگ - : دینادرگرب و  ریبج 

: تفگ هرابود  دیعس  دش . یهاوخ  هتشک  يرواین  هحفص 180 ] تداهش [  هب  ار  هَّللا  مالک  ینکن و  لالدتـسا  نآرق  تانیب  ایآ  اب  رگا  يرآ - .
دوخ یـسرک  رب  جاجح  تشذگ . هظحل  دـنچ  دـینک . ربص  یمک  شاب - . دوز  سپ  درک - : یـشرغ  جاجح  مروآیم . لیلد  نآرق  يور  زا  - 

نانچمه ریبج  نب  دیعـس  درک . ربص  هقیقد  دنچ  مه  زاب  دینک . ربص  یمک  ریبج - . رـسپ  يا  شاب  دوز  تفگ - : دش و  اجباج  درک و  یـشبنج 
رالات نیا  رد  ار  نوخ  بالیس  هدیسرن  رس  هب  تعاس  نیا  زونه  هک  متـشاد  نیقی  مدوب و  هدش  دیمون  كاپ  نم  دوب و  هتفرورف  رکف  باقرغ  رد 
هدامآ یمرچ  عطن  دالج . دیشک - : دایرف  فسوی  نب  جاجح  تسا . ریبج  نب  دیعس  رمع  رخآ  بش  بشما  هک  متـشاد  نیقی  نم  دید . مهاوخ 

نم میلعلا  عیمـسلا  هَّللا  اب  ذوغا  تفگ : ریبج  نب  دیعـس  ماگنه  نیا  رد  تفر . شیپ  موکحم  تمـس  هب  هدیـشک  ریـشمش  اب  ریما  میخژد  دـش و 
یـسوم و فسوی و  بویا و  نامیلـس و  دواد  هتیرذ  نم  لبق و  نم  انیده  احون  واین  دـهالک  بوقعی و  قحـسا و  هلانبهو  و  میجرلا . ناطیـشلا 

جاـجح دـیناوخب . ار  هیآ  نیا  يهلاـبند  تفگ - : جاـجح  هب  دـعب  درک و  ثکم  یکدـنا  تـقو  نآ  و  نینـسحملا . يزجن  کلاذـک  نوراـه و 
جاجح هب  ریبج  نب  دیعـس  نیحلاصلا . نم  لک  سایلا  یـسیع و  ییحی و  اـیرکز و  و  هحفـص 181 ] درک [ : توالت  روط  نیا  ار  هیآ  يهلاـبند 
بویا نامیلس و  دواد و  تسا - . روط  نیا  هلب  تسین - ؟ روط  نیا  دنکیم  تیاکح  میهاربا  لسن  زا  لاعتم  راگدرورپ  هیآ  نیا  رد  هک  تفگ 

مد زا  هک  یـسیع  دوـب . اـجک  اـج  نیا  یـسیع  یـسیع -  دـعب  و  تفگ - : جاـجح  دـعب ؟ ییحی و  اـیرکز و  نوراـه و  یـسوم و  فـسوی و  و 
ار ثحبم  ییوگ  هک  جاـجح  دریگب . رارق  میهاربا  لـسن  فیدر  رد  اـت  تشادـن  يردـپ  هک  وا  تسا  هَّللاهملک  هدـمآ و  دوـجوب  سدـقلاحور 

نامز همطاف  نرق  دنچ  میهاربا  میرم و  نایم  تفگ - : دز و  يدـنخبل  دیعـس  دوبن ؟ میهاربا  لسن  زا  میرم  رگم  تفگ - : تسا  هدرک  شومارف 
رد هک  ارهز  يهمطاف  نادـنزرف  دوش و  هدرمـش  میهاربا  يهیرذ  نرق  دـنچ  يهمطاف  اـب  میرم  دـنزرف  هک  تسا  راوازـس  نیا  اـیآ  تسا . رارقرب 

ریمالا اهیا  دـینکیم  تواضق  هنوگچ  امـش  دـنوشن ؟ هدرمـش  يو  يهیرذ  دـناهتفای  شرورپ  شنماد  رب  دـناهدمآ و  اـیند  هب  هَّللالوسر  تاـیح 
دازآ نونکا  تسامـش و  اب  قح  تفگ - : درک و  دنلب  ار  شرـس  تقو  نآ  درک و  رکف  یمک  تخادـنا . نییاپ  هب  رـس  دـش و  شوماخ  جاجح 

. ] دـیربب ریبج  نب  دیعـس  يهناخ  هب  نونکا  مه  ـالط  يهکـس  رازه  هد  تفگ - : درک و  ادـص  ار  شراکـشیپ  فرح  نیا  لاـبند  هب  و  دـیتسه .
دیعـس هب  دربن . مباوخ  مد  هدیپس  ات  بش  نآ  اما  مدرگرب  ماهناخ  هب  درک  دازآ  مه  ارم  جاجح  هک  دنکیم  فیرعت  یبعـش  رماع  هحفص 182 ]

هک تسا  نیا  نم  فیلکت  دشاب . ظفاح  دنمـشناد و  هزادـنا  نیا  ات  درم  نیا  هک  مدربیمن  نامگ  بشما  ات  نم  بجع  مدرکیم . رکف  ریبج  نب 
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دش هتفگ  مداتفا . ریبج  نب  دیعس  يوجتسج  هب  بش  بآ  يادرف  میمصت  نیمه  يور  رب  مزومایب . نآرق  سرد  يو  زا  منیشنب و  شرـضحم  رد 
اب مادک  ره  دنوریم و  دجسم  هب  هتسد  هتسد  هفوک  نایاونیب  تسا . غولش  یلیخ  مدید  مدیسر  دجـسم  رد  هب  یتقو  تسا . هتفر  دجـسم  هب  هک 

ياهلوپ  » فسوی نب  جاجح  هزیاـج  هک  داـتفا  ریبج  نب  دیعـس  هب  ممـشچ  ماـحدزا  نیا  يـال  رد  دـنیآیم . نوریب  دجـسم  زا  ـالط  لوپ  یتشم 
تکرب زا  اهلوپ  نیا  نیـسحلا  نسحلا و  هکربب  هملک  اذه  دیوگیم : دیـشخبیم و  مدرم  هب  تشم  تشم  درک و  هدوت  دوخ  يولهپ  ار  بشید »

هب متخاس  رورسم  نادنخ و  ار  رفن  رازه  ضوع  رد  مدیناجنر  دوخ  زا  ار  جاجح » ینعی   » رفن کی  رگا  تسا . هدمآ  متسد  هب  نیـسح  نسح و 
حوضو تحارـص و  اب  هلهابم »  » سدـقم تیآ  هفیرـش  يهیآ  نیا  زا  هتـشذگ  ماهدروآ . مهارف  ار  ادـخلوسر  ادـخ و  ياضر  تابجوم  هوالع 

عدنولاعت لق  دهدیم ... . نامرف  شلوسر  هب  لاعتم  راگدرورپ  هک  اج  نآ  رد  دنربمغیپ . نارـسپ  نیـسح  نسح و  هک  دنکیم  تلالد  يرتشیب 
ار یسک  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  زج  مرکالوسر  هلهابم  رد  هک  دنهدیم  تداهـش  عامجالااب  مالـس  تما  روهمج  مکئانبا و  انئانبا و 

نسح میرک  نآرق  تداهش  اب  بیترت  نیدب  و  تسا . هدشن  هحفص 183 ] ادا [  نیسح  نسح و  هرابرد  زج  ءانبا »  » يهملک دوب و  هدربن  دوخ  اب 
رارقرب ار  شماقم  یلاع  لسن  رسپ  ود  نیا  اب  دوب و  هدروآ  ایند  هب  ارهز  يهمطاف  ار  رسپ  ود  نیا  دوب و  دنهاوخ  مرکالوسر  رسپ  ود  نیـسح  و 

لـیاضف و دـعب  و  تسا . مرکالوـسر  يهیرذ  تشاذـگ  ناـهج  رد  دوـخ  زا  هیـضرم  يارهز  هک  يراـگدای  نیرتهتـسجرب  سپ  دوـب . هتخاـس 
نابرهم و ییوناب  همطاف  دنناسانـشب . تیرـشب  خیرات  هب  نز  سنج  زا  ییالعا  يهنومن  ار  نز  نیا  قاقحتـسا  قح و  هب  دنناوتیم  هک  یمراکم 

اما تشادیم  رتزیزع  همه  زا  ار  يو  مالسا  تیـصخش  نیرتگرزب  دوب . ربمغیپ  ناسک  نیرتبوبحم  ربمغیپ و  رتخد  همطاف  دوب . رابدرب  نیتم و 
همه زا  هنیدـم  ناوناب  نایم  رد  و  درمـشیم . هنیدـم  ناملـسم  نانز  نیرتشیورد  نیرتهداس و  زا  ناملـسم  نز  کی  ار  دوخ  وا  دوجو  نیا  اـب 

نز نیا  یلو  تفگ  كرت  ار  ایند  یناوج  نیع  رد  ینعی  تسبورف  ناهج  زا  هدـید  یگلاس  هن  تسیب و  رد  همطاـف  دوب . رتعـضاوتم  رتناـبرهم و 
رایـسب گرم  ماگنه  هب  و  درکیم . رکف  ایند  يهدرک  هبرجت  هدـید و  راگزور  ناـنز  زا  رتیلاـع  رتقیمع و  رتنیگنـس و  رایـسب  هلاـس  هن  تسیب و 

هدش ریـس  یناگدـنز  زا  هدـید و  اهیبایماک  اهماک و  هدرب و  رـس  هب  ایند  نیا  رد  اهنرق  يرادـنپ  هک  نانچ  دوب  باداش  رابکبـس و  لاحـشوخ و 
رادرهوش و نز  کی  روخارف  زا  ار  دوخ  یـصخش  تیعقوم  وا  یلو  دـندیمانیم  ایند  ياـهمناخ  مناـخ  و  ملاـع » ناوسن  هدیـس   » ار يو  تسا .
هب دـشیم و  سورع  هک  بش  نآ  رد  دـشاب . نیـشنمه  گنهآ و  مه  هنیدـم  تسد  یهت  ناـنز  اـب  درکیم  یعـس  دربیمن و  رتـالاب  رادهناـخ 

رهوش يهناخ  هب  هحفـص 184 ] دوخ [  اب  مه  سآ » تسد   » کی دیاب  دوب  هدرکن  شومارف  میاهدرک » دای  هک  يروطب   » تفریم رهوش  يهناخ 
ندید دوخ  داماد  رتخد و  زا  مرکالوسر  هک  زور  نآ  رد  دزپب . نان  اصخـش  دـنک و  درآ  وج  مدـنگ و  اصخـش  دوخ  يهداوناخ  يارب  ات  دربب 

ار هناخ  ياهراک  دشاب و  هداوناخ  یلخاد  ریدم  سورع  هفلخ . ام  همدـخب  یلع  یلع  بابلا و  نودام  تمدـخب  همطاف  یلع  دومرف : ررقم  درک 
مدینش مردپ  زا  ار  روتـسد  نیا  یتقو  دیوگیم : ارهز  يهمطاف  دریگب . هدهع  هب  ار  هناخ  نوریب  یگدنز  یجراخ و  روما  داماد  دهدب و  ماجنا 

هناخ طقف  مردپ  مدید  هک  دوب  نیا  زا  نم  یلاحشوخ  هَّللا . الا  رورسلا  نم  ینلخاد  ام  ملعی  الف  مدش . لاحشوخ  ردقچ  هک  دنادیم  ادخ  طقف 
هک مدیـسرتیم  نم  نوـچ  تسا  هدوـمرف  فاـعم  یگدـنز  نیگنـس  لـغاشم  هنادرم و  ياـهراک  زا  ارم  هتـشاذگ و  نم  يهدـهع  هـب  ار  يراد 

نوئـش مامت  رد  ارهز  يهمطاف  دـنک . لیمحت  نم  رب  تسا  نم  تقاط  زا  رتـالاب  هک  یفیلکت  دـهدب و  تکرـش  اـهدرم  راـک  رد  ارم  هَّللالوسر 
اعد هب  بش  لد  رد  هک  یماـگنه  یتـح  دیدنـسپیم . ار  مدرم  تحار  دوخ و  جـنر  هشیمه  تشادیم و  مدـقم  دوـخ  رب  ار  نارگید  یگدـنز 

. دربیم دای  زا  ار  شدوخ  هک  درکیم  اعد  مدرم  يارب  ردـق  نآ  تساوخیم و  ادـخ  هاگرد  زا  ار  مدرم  یباـیماک  یتخبـشوخ و  تخادرپیم 
ار اهتمالـس  اهتداعـس و  تاکرب و  تاریخ و  همه  هک  امـش  رخآ  متفگ - : مرداـم  هب  بش  کـی  هک  دـنکیم  فیرعت  یبتجم  نسح  ماـما 
! ناج رـسپ  تفگ  دـیدنخ و  مردام  هحفـص 185 ] دـینکیم [ . اـعد  دوخ  قح  رد  ارچ  دـینکیمن . داـی  دوـخ  زا  ارچ  دـیهاوخیم  مدرم  يارب 

کشم ماهناخ  رد  ردق  نآ  ارهز  يهمطاف  ربمغیپ  رتخد  دیوگیم - : مالـسلاهیلع  یلع  هناخ . دعب  هیاسمه و  لوا  رادلا  لبق  راجـس  ياهدنیـشن 
هک دینادرگ  ار  سآ » تسد   » هتـسد دوخ  تسد  اب  ردق  نآ  تشاذگ و  نوگلگ  یطخ  يو  يهنیـس  رب  کشم  دـنب  هک  دیـشک  ندرگ  هب  بآ 

تسوا يهناگجنپ  ياهاعد  اهیلع  هتاولص  هَّللا و  مالس  ارهز  يهمطاف  ياهراگدای  زا  مدیدیم . نوخ  هب  هتشغآ  ار  يو  ياههجنپ  هاگیب  هاگ و 
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يوس هب  تسد  درکیم  ادا  ار  شحبـص  زامن  هک  مد  هدـیپس  ره  رد  ارهز  يهمطاف  درکیم . زاـین  زار و  یهلا  هاـگرد  هب  زاـمن  ره  زا  سپ  هک 
وت . ار وت  ناگتشرف  ار و  وت  مریگیم  هاوگ  ار  وت  ماهتـشادرب و  نیلاب  زا  رـس  ادنوادخ ! تفگیم : نینچ  دوخ  يادخ  اب  تشادیمرب و  نامـسآ 
همه یهلا  مناوخیم . یهاوگ  هب  ار  وت  نامادـکاپ  ناج و  هزیکاپ  ناربماـیپ  ار و  وت  ياهنامـسآ  يهکیـالم  وت و  شرع  نادرگ  نوماریپ  ار و 

رد ار  سک  یتـسه و  نم  دوصقم  دوبعم و  تینادـحو  ییاـهنت و  هب  وت  مهدیم : یهاوگ  وت  ییاـمتهیب  یگناـگی و  هب  نم  هک  دنـشاب  هاوـگ 
يهدیزگرب وت و  يهدنب  هک  داب  درود  تاولص و  دمحم  سدقم  یتوکلم و  لامج  هب  اراگدرورپ  مسانشیمن . کیرـش  وت  تمظع  تیهولا و 

راگدرورپ يا  هدمح . رثام  نیفـصاولا  فص  وادغ  هحدم و  رخافم  نیح  داملا  حدـم  قاف  نم  ای  دوب . نیمز  رد  وت  ینامـسآ  يهداتـسرف  وت و 
رتزیزع وت  دشاب . رتیلاع  رتابیز و  دنرادنپ  هچنآ  زا  وت  فصو  يرترب و  هحفص 186 ] دنیوگب [  وت  نایوگانث  نارگشیاتس و  هچ  ره  زا  هک  نم 

يوـکین راـتفگ  زا  هک  یـسک  يا  نم ! راـگدرورپ  يا  ییآرد . هدـید  هب  اـی  يوـش  داـی  لد  رد  هک  نم  يادـخ  يا  ینآ  زا  رتـالاو  رتـالاب و  و 
نابز يزادرپ  ترابع  نازادرپ و  ترابع  يزاب  نابز  هک  یـسک  يا  یجنگن . اهریـسفت  اهریبعت و  يهریاد  رد  ياهتـسج و  يرترب  ناـیوگوکین 

ام اب  تسرف و  تمحر  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تشاذگ . دنناوتن  ساپس  ار  وت  ياهتشذگ  اهشـشخب و  اهمرک و  اهتمعن و  ار و  وت  ناروآ 
و هرفغملا . يوقتلا و  لها  ای  هلها  نحن  ام  انب  لعفت  هلها و ال  تنا  امانب  لعفا  میراوازـس . ام  هک  نانچنآ  هن  يراوازـس  دوخ  هک  شاـب  ناـنچنآ 

ناتـسآ رب  منکیم و  سیدـقت  دوجو  خـماش  یلاع و  ادـبم  يا  ار  وت  دوب : نینچ  رهظ  زامن  بیقعت  رد  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  ياـعد 
هب شیوخ  تمظع  رادتقا و  رد  هک  رداق  راهق و  ناطلـس  يا  ناهاشداپ ! هاشداپ  يا  وت  مراذـگیم . هدجـس  هب  رـس  وت  ياتمهیب  لامج  لالج 

میاهدنب و ار  وت  يوش . دای  ساپس  شیاتس و  هب  يراوازـس  و  يوش . میظعت  سیدقت و  ام  نابز  رب  ام و  بلق  رد  يراوازـس  ینامیم ، نادیواج 
راگدرورپ يا  ار  وت  نابز  مادک  اب  مینادیم . يدنوادخ  ییادخ و  يهتـسیاش  تینادحو  هب  ار  وت  مییاتـسیم و  ار  وت  مینکیم . یگدـنب  ار  وت 

ناـهارمگ یگتـشگرس  ناـنادان و  تریح  رد  ياهتخاـسن و  مورحم  دـیحوت  تمعن  زا  ناتـسرپتب  نوـچمه  ارم  هـک  مرازگب  ساپـس  ناـبرهم 
ریغ هچ  ره  هک و  ره  زا  ارم  بلق  هک  ییوت  نیا  يدومن و  هار  تقیقح  قح و  يوـس  هب  ارم  هک  يدوـب  وـت  نیا  هحفص 187 ] ياهتشاذگناو [ .

يوس هب  لابکبس  رابکبـس و  ياهناج  لابند  هب  و  میوگ . نخـس  وت  اب  ناراک  هبوت  نوچمه  هک  مهاوخ  یمه  یهلا ! ياهداد . يزاینیب  تسوت 
هدوشگ میور  هب  وت  تمحر  ياهرد  گرم  ناتسآ  رد  یشاب و  وت  نم  هانپ  محالم  دیادیـش و  رد  مهاوخ  یمه  میوپ . هار  وت  سدقم  توکلم 

یهلا مرواـینرب . اـغوغ  شیوخ  هاـبت  راـگزورب  زیخاتـسر  ياـغوغ  ناـیم  مدرگن و  راسمرـش  لدـع و  نازیم  ربارب  رد  هک  مهاوخ  یمه  دـشاب .
دیآ زارف  نم  رب  یمد  میاشگب . قایتشا  شوغآ  گرم  يو  رب  هک  نک  تیاـنع  نم  هب  یقوش  مسارهن و  گرم  زا  هک  رادـب  مرابکبـس  ناـنچنآ 

دروآ بل  هب  ار  نیریش  ناج  هک  زادگناج  توکس  نآ  رد  ینارحب ، يهظحل  نآ  رد  مدنموزرآ  نم  دشاب . ناهج  نیا  رد  نم  نیـسپاو  مد  هک 
دزاس و هابت  ار  نارورغم  رورغ  دروآرد و  رـس  يهساک  زا  ار  هدید  کمدرم  و  دـناچیپ . هب  مه  هب  دوخ  شکاشک  رد  ار  هناش  ياهناوختـسا  و 
اب ار  وت  ات  مریمن  هک  يامرف  یتیانع  دـشاب . نم  راتـسرپ  وت  تمحر  نم و  رای  وت  فطل  ماگنه  نینچ  کـی  رد  دنکـش . مهرد  ار  ناـشکندرگ 

هودنادرگ مکانهودنا  يهرهچ  زا  دناشنب و  شوخ  رهم  لالز  اب  ار  مریمـض  نازوس  ياههلعـش  هک  سک  نآ  ادنوادخ ! مبایب . نابرهم  شیوخ 
ار مناج  روآ و  رامـش  هب  كاپ  ياهرکیپ  زا  ار  مرکیپ  یهلا ! تسیک ؟ وت  سدقم  تاذ  زج  تاذ  زج  دزاس  مارآ  ار  ماهتفـشآ  بلق  دیادزب و  و 
وت يوس  هب  یهت  یتسد  یهلا  دـشاب . دـیپس  میور  ناوارف و  مدزم  هتـسیاش و  مراک  هک  يامرف  یلـضفت  زاس و  نایـشآ  مه  كاـپ  ياـهناج  اـب 

سپ مناوخیم  مان  هب  ار  وت  مناریم و  نامز  رب  ار  وت  مان  ماهتخود . وت  هاگرد  هب  دـیما  هحفص 188 ] میبرد و [  قرغ  ینامشچ  و  ماهتشارفارب .
ار سک  میدنمزاین و  وت  هب  دنامن . دـیمون  وت  هاگرد  هب  نم  راودـیما  بلق  دریگارف و  ار  مناج  مسج و  وت  شیاشخب  شـشخب و  هک  نک  نانچ 
نآ رد  ادنوادخ ! منیبیم . دنمتسم  وت  هاگـشیپ  رد  جاتحم و  وت  هب  ار  نتـشیوخ  یمه  مشیدنایم و  دوخ  هب  دشاب . زاینیب  وت  زا  هک  میـسانشن 

بوبحم لوسر  اب  نیربتشهب  رد  ار  ام  زیگنارب و  كاـخ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  شیوخ  يهدـیزگرب  يهدـنب  هارمه  هب  ارم  ناـهج 
راگدرورپ يا  اقیفر . کئلوا  نیح  نیحلاصلا و  ءادهـشلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  تمعنا  نیذـلا  عم  يامرف . هناـخمه  هیاـسمه و  دـمحم  دوخ 

ناگدـنهاوخ و يورب  رد  مه  هظحل  کی  یتح  هک  ییادـخ  يهناـخ  يا  ینارورپیم . شیوخ  ياـمغی  ناوخرب  ار  تاـنیاک  هک  زیزع  میظع و 
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زاین تسد  هک  رگنب  ارم  یناوخیمارف  شیوخ  طاسب  هب  کیدزن  رود و  زا  زین  ار  ناگناگیب  هک  نابرهم  انـشآ  يا  يدنبیمنورف . ناگدـنناوخ 
ارم هک  مراد  تلاسم  وت  تمحرم  تمحر و  زا  مکانمیب و  تمایق  يهدـننکاوسر  زور  رد  شیوخ  ییاوسر  زا  نم  ماهدرک . زارد  وت  هاگرد  هب 
نم هار  شیپ  زا  ار  دوخ  يهدـننکتیاده  رون  یناملظ  زور  نآ  رد  هک  مهاوخیم  وت  زا  ییامرف . نمیا  رطخ  فوخ و  زا  فوخم  زور  نآ  رد 

 ] ياهنامرآ اهدـیما و  لامآ و  ياهتنا  رد  هک  ییوزرآ  يا  نم ! يوزرآ  يا  ناـبرهم . يهدـنیاشخب  يا  ياـشخبب  همطاـف  رب  يرادـم . رود  هب 
نانچمه ياهتـشاذگ  اهوزرآ  اهزار و  رازبا  رد  ار  ام  هک  نانچ  نآ  ام ! يالعا  دصقم  يا  اهبولطم ! لامک  يا  يراد . رارق  نم  هحفص 189 ]

وت يامغن  رب  رابدرب و  فیاظو  راب  ریز  رد  اج و  رب  اـپ  ثداوح  ناـفوط  ربارب  رد  هک  ياـمرف  یتیاـنع  زاـس . ناـمکیدزن  اـهوزرآ  اهدـیما و  هب 
تسد نم  تاردقم  رب  اشگم و  نم  تتامش  هب  ار  نانمـشد  نابز  ناسر و  نایاپ  هب  تمالـس  تداعـس و  اب  ارم  رمع  یهلا ! میـشاب . رازگـساپس 
فیطل ياههشیدنا  هک  هک  نآ  نیمحارلا . محرا  ای  تمکحرب  شخب . مناما  نیطایـش  نانمیرها و  يهسوسو  زا  رادـم و  طلـسم  ار  ناراکمتس 

ياههتفهن هک  سک  نآ  تسا . هاگآ  ام  راشمیب  ناهانگ  رامـش  زا  هک  سک  نآ  دسانـشیم . اهلد  رد  ار  دـیدش  لایما  دـنیبیم و  اهزغم  رد  ار 
. تساـم شیاتـس  ساپـس و  راوازـس  تسا  رارـسا  يهدـنناشوپ  هدـنناد و  نینچ  نیا  هک  سک  نآ  تسا . راکـشآ  يو  رب  اهنامـسآ  رد  نیمز 

نایـصع تلذ  نارفک و  تبکن  زا  يدومرف و  تیادـه  یـسانشقح  يرازگ و  رکـش  هب  ار  ام  هک  میوگ  شیاتـس  سـساپس و  ار  وت  ادـنوادخ !
رب هک  مزاـنن  وت  تمحر  مرکرب و  هنوـگچ  مباـیرد . ار  نارفک  نیا  رفیک  منک و  نارفک  ار  وـت  ياـمعن  اـت  يدوـمرفن  اـهر  یتـشاد و  مراـنکرب 
يا يدیـشک . شیوـخ  تنم  ورگ  رد  ار  تیرـشب  میظع  مارکا  نـینچ  اـب  یتخاـس و  اراکـشآ  تـملظ  زا  ار  روـن  هلوـغیب و  زا  ار  هار  ناگدـنب 

غورف يا  تسا . هدنزارب  هدـنبیز و  وت  هب  اهنت  تمعن  و  هحفص 190 ] تمحر [  تنطلس و  هوکـش و  تمظع و  التعا و  هک  گرزب  راگدرورپ 
اریز دوتـس . ناوتیمن  تیمک »  » اب ار  وت  تسا . نشور  مرگ و  وت  وترپ  زا  اهناج  اهلد و  یلو  دـنرادن  ار  ترادـید  ياراـی  اـهمشچ  هک  یناـبات 

راشرس عبنم  هک  لاعتم  سدقم و  ادبم  نوچ  يوشن  هتخانش  زین  تیفیک  اب  تسا و  ربم  ماسجا  یکبـس  ینیگنـس و  ضراوع  زا  وت  سدقا  تاذ 
وت هداتـسیا و  زامن  هب  اـجک  رد  وت  نیکـسم  يهدـنب  هک  یناد  رتوکین  وت  ادـنوادخ ! دـش . دـهاوخن  تـالوحت  شوختـسد  زگره  تسا  یتسه 
یف ام  ملعت  میرک ! بر  يا  دـهاوخ . هچ  وت  هاگرد  زا  دـیوگ و  وچ  شیوخ  زامن  رد  وت  جاـتحم  رازگ  زاـمن  هک  يونـشیم  همه  زا  رتنشور 
انمت تسد  وت  يوس  هب  نوـنکا  تسین . ناـهنپ  وـت  زا  يزار  چـیه  یهاـگآ و  مراد  ریمـض  رد  هچنآ  زا  ءیـش . کـیلع  یفخیی  سیل  یـسفن و 

ام رب  ياشخبب و  ار  اـم  ناـبرهم ! يهدنـشخب  يا  وت  اـناوت ! يهدـنیاشخب  يا  وت  ماهتخادرپ . شیوخ  تاـجاح  ضرع  هب  هنادنمتـسم  هدوشگ و 
تباجا هب  نم  ياعد  هک  مهاوخ  نانچ  تفریذـپن . تروص  یلو  دوب  هتـسیاش  هچنآ  زا  شخبب  هتفر و  تسیاشان  هب  هچنآ  زا  ياشخبب  شخبب .

اب زاـس و  ناـسآ  نم  رب  دـنروآ  یمه  راـشف  نم  ناـج  لد و  رب  هـک  ار  اـهيراوشد  نآ  یهلا ! دوـش . هدروآرب  نـم  تاـجاح  ددرگ و  نورقم 
سوهلب و دنـسپ و  دوخ  رورغم و  يدوجوم  وت  يهدنب  هک  راذگم  ایادـخ ! يامرف . هراچ  ار  ام  ياهتنمیب  یناوتان  شیوخ  ییاهتنمیب  ییاناوت 
یتسپ و هب  ددرگ و  دیدرت  یتسس و  شوختـسد  هحفـص 191 ] نم [  شخب  رون  نشور و  ياههشیدنا  هک  ایادخ  رادم  اور  دشاب و  نیب  هتوک 

شیوخ يدونـشخ  اضر و  بناج  هب  ارم  ناج  رادـب و  نمیا  تسیاشان  ندینـش  تسردان و  ندـید  زا  ارم  شوگ  مشچ و  یهلا ! دـیارگ . داسف 
ام رای  وت  میاهراوآ ، ام  ناگراوآ ! رای  يا  رادـم . غیرد  نم  زا  ار  شیوخ  يهعـساو  تمحر  راذـگب و  نم  ناهانگ  زا  اراگرورپ ! نک  تیادـه 

رسی يرقف و  نغا  یتبیصم و  ربجاو  یتعور  نمآ  یتروع و  رتسا  یبنذ و  رفغا  نادرگزاب . تسار  هار  هب  ار  ام  ناگتشگمگ  يامنهر  يا  شاب .
زاـس و رگناوت  یـشیورد  زا  و  نک ، ناربـج  ار  مریمـض  ياهیگتـسکش  رادـب ، نمیا  ارم  ناـشوپب ، ارم  زرماـیب ، ارم  یترتـع . یلنقا  یتجاـح و 

یمه یهلا  نکفا . دـنکفا و  للخ  ام  ياههشیدـنا  هدارا و  ساـسحا و  رد  هک  ار  لـماوع  نآ  و  رادـب . مزاـب  شزغل  زا  روآرب و  ارم  ياـهوزرآ 
نیا و  منامب . رابدرب  اج و  رب  اپ  محالم  ثداوح و  ربارب  رد  هک  میدنموزرآ  یمه  و  مشاب . هتـشاد  نشور  موصعم و  كاپ و  یبلق  هک  مهاوخ 

. ياهتفگ نتشیوخ  وت  مه  هک  میوگ  هچ  نم  یناسرب . شیوزرآ  هب  ار  مدنموزرآ  بلق  يروآرب و  یناوت  ارم  هاوخلد  هک  میرک  بر  يا  ییوت 
زا وت  هک  تسا  نشور  نم  رب  نوچ  مروآ  شزوپ  هچ  نم  و  میوگ ». تباـجا  کـیبل  امـش  يادـن  هب  اـت  دـیناوخب  ارم  مکل . بجتـسا  ینوعدا  »

هینما یهتنما  اهيراودـیما ! نیرتدـنلب  يا  اهوزرآ ! نیرتزیزع  يا  تسوت . ياضر  بجوم  ناراک  هبوت  يهلان  هاـگآ و  دوخ  ناگدـنب  تاـینمت 
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ینیحا هداعـسلاب و  یل  متخا  ياشگم . بضغ  يهنزور  نم  يور  هب  هحفـص 192 ] دنبم [ ، ار  شیوخ  تمحر  ياهرد  نم  يور  هب  نیبلاطلا .
متخبـشوخ ماهدـنز  ات  راد . نورقم  تمالـس  اب  هراومه  ارم  یناگدـنز  ناسر و  نایاپ  هب  تداعـس  اب  ارم  رمع  لامکلا  لضفلاذ و  ای  همالـسلاب 

نم ناتـسب . نارگدادیب  زا  ارم  داد  روآتمحر و  نم  ياهکشا  رب  يامرف . رودب  داسف  یهابت و  زا  ارم  ناج  لد و  گرم  ناتـسآ  زا  راذگب و 
هلزلز هب  نم  یتـسه  دوپ  راـت و  دریگ  رارق  ياهثداـح  فدـه  نم  ناـمیا  هدـیقع و  رگا  یلو  مزرلیمن  یگدـنز  راوـشد  ياـههثداح  ربارب  رد 

نم شناد  تفرعم و  شاداپ  یگدـنز و  فدـه  بولطم و  لامک  دراد  هک  ینوبز  یتسپ و  نینچ  اب  ایند  رادـم  اور  ادـنوادخ ! داـتفا . دـهاوخ 
نشور و منامـشچ  گرم  ماگنه  هب  اما  مشچ  هب  اهیخلت  مربب و  اهجـنر  مشکب و  اهتنحم  ایند  نیا  رد  هک  مهاوخ  ناـنچ  ادـنوادخ ! دـشاب .

نمرب شخبب ، نم  رب  سپ  يراد . یمه  تسود  ار  شیاشخب  شـشخب و  تلـصخ  ياهدنـشخب و  هدـنیاشخب و  دوخ  وت  دـشاب . نیریـش  مماـک 
مفاعم هانگ  رفیک  زا  رذـگ و  رد  نم  ناهانگ  زا  سپ  دـنک  لمحت  ار  مناهانگ  رفیک  هک  تسین  تقاط  ارم  ناوتاـن  رکیپ  ینادیم  وت  ياـشخبب .

ام ماک  رادـب و  ام  رامیت  مه  وت  دـنروآرب . ناماکان  ماک  دـنراد و  ناـشیورد  راـمیت  هک  تسا  هتـسیاش  ار  نارگناوت  يرگناوت و  وت  یهلا ! راد .
شیوخ تمحر  فطل و  نیرق  ار  ام  زین  وت  هک  منادیم  دنروآ و  تمحر  ناناوتان  رب  نایاناوت  هک  دشاب  شوخ  هچ  ییاناوت و  وت  یهلا ! رآرب .

ناگتشرف رب  ار  دوخ  تاولـص  تسرف و  تمحر  دوخ  ناگدنب  سدقا  لمکا و  لضفا و  دمحم  رب  ادنوادخ ! تخاس . هحفص 193 ] یهاوخ [ 
اهیلع هَّللا  مالس  ارهز  يهمطاف  نانخس  تسا  نیا  و  امیلست . ملس  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لصو  رادب . مادتـسم  نیمز  نایاوشیپ  نامـسآ و 

نآ يارای  ار  ام  هن  و  دـشاب . نوزفا  دادـعا  نازیم  تلامک و  فاصوا  اریز  دـیاشگب ، وت  شیاتـس  هب  نابز  دـناوت  سک  هن  ماش : زامن  ناـیاپ  رد 
دشابن نایاپ  زاغآ و  ار  وت  بهاوم  میهد . شنایاپ  اجک  هب  مینک و  زاغآ  مادک  زا  مینادن  نوچ  میرازگ  ساپـس  تنایاپیب  يامعن  رب  هک  تسا 

رهاظلا و رخالا و  لوالا و  هَّللا  الا  هلا  ـال  درک . ادا  میناوتن  لاـعتم  راـگدرورپ  يا  ار  وت  شیاتـس  ساپـس و  قح  زگره  میرب  جـنر  هچ  ره  اـم  و 
گرزب و هدنناریم و  هدننکهدنز و  نطاب و  رهاظ و  رخآ و  لوا و  هک  وا  لاعتم  سدقم و  تاذ  زج  ربکا . هَّللا  تیمملا و  ییحملا و  نطابلا و 

تنم دهد و  تمعن  دشابن . ریبدت  اشنم  ریثات و  عبنم  سک  وا  سدقا  یلعا و  دوجو  زج  دوجو  ملاع  رد  زگره  تسین . ییادـخ  تسا  راوگرزب 
تمظع جوا  هب  شیوخ  زاورپ  شرپ و  همه  اب  تسا  هتـسارآرپ  لاب و  تلیـضف  ملع و  يورین  زا  هک  ار  درخ  زابهـش  دنامب . نادیواج  دشخب و 

هحفـص 194] توکلملا [ . کلملا و  يذ  هَّللا  دمحلا  دنکفا . للخ  دـناوتن  وا  توکلم  ولع  تمظع و  هب  ناگیامورف  شهوکن  تسین و  هار  وا 
. تسوا تباهم  ییانـشور و  لالج و  ایربک و  تزع و  توربج و  یگرزب و  يهتـسیاش  شیاتـس  تسوا . تردـق  تنطلـس و  هتـسیاش  شیاتس 
هلیـضفلا و دجملا و  هعفرلا و  العلا و  يذ  هَّللا  دمحلا  داد . تمعن  تانیاک  رب  دروآ و  دوجوب  رـشب  دیرفآ و  ناهج  هک  تسوا  يهژیو  شیاتس 

دنوادـخ همیرکلا . ءالالا  لیمجلا و  نسحلا  ءانثلا و  هغباسلا و  همعنلا  هغلاـبلا و  هجحلا  ملعلا و  ملحلا و  ضبقلا و  طـسبلا و  هعـسلا و  ءاـنغلا و 
نینچ اـب  هک  تسوا  يهتـسیاش  شیاتـس  ساپـس و  اـهتیطع . تبهوم و  ملح و  يرگناوت و  يزاـینیب و  تلیـضف و  دـجم و  تعفر و  وـلع و 

يورین هک  دروآ  رهق  نانچنآ  ماقتنا  ماگنه  هب  دونـشب . اـهزاوآ  دـنادب و  اـهزار  دـشاب . ناـهج  نآ  ناـهج و  نیا  هاـشداپ  تنطلـس  ترطیس و 
تسم و شون  تذـل و  رد  ار  شیوخ  يهدـنب  هک  دـنک  يزاونلد  ینابرهم و  نادـنچ  شزاون  زور  هب  و  دـیابرب . ناراک  تیـصعم  زا  ییابیکش 

غارچلچ هتخورفارب و  نآ  رد  ار  دیشروخ  هام و  لعـشم  هتـشارفا و  كاخ  يهرک  رب  نوگلین  ياهمیخ  هک  دنلب  نامـسآ  نیا  دراذگ . شوهدم 
ینارگ ياههوک  اب  نیمز  نیا  تساضق . طخ  رب  ریدقت  ملق  زا  یشبنج  ریدقت و  حول  رب  وا  نامرف  طخ  زا  ياهیاس  هتخیوآ  شفقـس  رب  نارتخا 

اهرهن و اههرد و  اـهتشد و  اـهایرد و  اـهنافوط و  اـهداب و  اـب  تسا  هتفرورف  شبلق  رد  هدـش و  هتفوک  شاهنیـس  رب  نینهآ  خـیم  نوچمه  هک 
گرزب هچ  هک  هو  هحفـص 195 ] دنـشاب [ . رارقرب  رادیاپ و  وا  دای  هب  دننک . ثیدح  لاعتم  ادبم  يرگناوت  ییاناوت و  زا  شیاهیدنلب  اهیتسپ و 

ار شیوخ  يهدنب  رگنب . نم  يدنمتسم  یگراچیب و  رب  نونکا  مه  نم . ياتمهیب  راگدرورپ  يا  یناتـسداد  هچ  رگداد و  هچ  نابرهم و  هچ  و 
وناز ریذـپنامهم  یمیرک  هاگردرب  هک  یـشیورد  نوچمه  هداهن و  كاخ  رب  سامتلا  زجع و  نیاشیپ  وت  لامج  لـالج و  ناتـسآ  رد  هک  نیبب 

هک ار  وت  میوگ  هچ  نم  هک  يونـشب  رتهب  میوج و  هچ  نم  هک  یناد  رتهب  وت  یهلا ! دهاوخ . شیوخ  زاین  دـیوج و  وت  ياضر  هدـیزخ و  دـنز ،
نیا زا  هک  مهاوخ  نانچ  نم ! راگدرورپ  دنـسیون . زاب  دنیوگ و  زاب  ناگدنهاوخ  هک  دشاب  تجاح  هچ  یناوخب  اههتـشونن  ینادـب و  اههتفگان 
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الا کیلبت  مئادلا ال  تنا  رودت و  اهنینس  لوحت و  اهروهـش  لوزت و  ایندلا  لعج  نم  ای  منامناو . تسد  یهت  هرهبیب و  مدرگن و  زاب  دیمون  رد 
ياهتخاس لاوز  شوختسد  دیشروخ  هام و  شدرگ  رد  ار  ایند  هک  میکح  زیزع و  بر  يا  گرزب ! راگدرورپ  يا  روهدلا . كریغت  نامز و ال 

وت سدـقا  لجا و  تردـق  رد  ار  راگزور  تشذـگ  هک  یـشاب  میاق  میاد و  تاذ  نآ  وت  ياهدـنار . شرامد  انف و  هب  اهلاس  اههام و  رورم  اـب  و 
يدیپس هراومه  لیامش  نشور  يور و  دیپس  ياهزور  نیا  داد . دهاوخن  يرییغت  لوحت و  وت  رقتسم  شرع  رد  خیرات  تالوحت  تسین و  يرثا 

بش یگنز  گنر  و  دنک . قرغ  شیوخ  رد  هرابکی  ار  ناهج  دزیخرب  تملظ  يایرد  زا  هک  بش  هاپس  جاوما  اریز  تشاد  دهاوخن  ینـشور  و 
« دوپ  » رد زور  دیپس  رات » . » دروآ تسد  هب  دوخ  يدیپس  ییانـشور و  رگید  راب  دیوشب و  نتـشیوخ  رون  سونایقا  رد  هک  دیاپن  رید  نادنچ  زین 
هتفه و یپ  رد  و  دنرذگب . مه  لابند  هب  اههام  دنوش و  يرپس  اههتفه  دـیارگ . هحفـص 196 ] ناهاگ [  ماش  هب  نادادماب  دورورف و  بش  هایس 

ییوت نیا  دنادرگ و  دیدپان  ار  اههدوسرف  هدوسرف و  ار  اههنهک  هنهک و  ار  اههزات  مایا  رورم  خیرات و  هتشذگ  دورب . یلاس  دیایب و  یلاس  لام 
رامد انف و  هک  سک  نآ  دـنریگ و  وت  ياج  ناگدـنیآ  هن  دـنرذگب و  وت  رب  ناگدـنرذگ  هن  ینامب . ياج  رب  نادـیواج  ییاـپب و  ناـنچمه  هک 
وکین هک  منادیم  مشکیم . جایتحا  زاین و  ياهوزاب  وت  يوس  هب  منکیم و  انمت  وت  زا  مروآیم و  هانپ  وت  هب  نم . يادخ  يا  یتسه  وت  دریذپن 

ینقحلا املــسم  یتـفوت  زرماـیب  ارم  نـک و  مـحر  نـم  رب  یهلا ! يریذـپب . ارم  شهاوـخ  يروآرب و  ارم  تاـجاح  هـک  ییاـناوت  يونــشیم و 
زور هب  يامرفم و  ممورحم  شیوخ  تمحر  زا  شاب ، نم  مدـمه  نم و  رای  نم و  سینا  هشیمه  راذـگماو و  شیوخ  سفن  اب  ارم  نیحلاصلاب .

مارحلا و تیبلا  بر  مهللا  مشاب . راگتـسر  يوگتـسار و  ناهج  ود  ره  رد  هک  نک  یتیانع  يامرفم و  میاوسر  زیگنایمرب و  منایرع  زیخاتـسر 
دوبعم و راـگدرورپ  يا  هکم ! هبعک و  راـگدرورپ  يا  مالـسلا . هیجتلا و  اـنم  دـمحم  حور  غـلب  مارحلا . لـحلا و  بر  ماـقملا و  نکرلا و  بر 

هیده دورد  مالـس و  ام  يوس  زا  دـمحم  سدـقم  ناور  هب  دـنیوپیم . هار  وت  يوس  هب  دـنیوجیم و  ار  وت  همه  هک  نم  دـنوادخ  يا  بولطم !
وت هتاکرب . هَّللا و  همحر  کیلع و  مالـسلا  هَّللادـبع . نب  دـمحم  ای  نم . ینامـسآ  ياوشیپ  يا  ماقم ! یلاع  ربمایپ  يا  نابرهم ! ردـپ  يا  يامرف .

هاگرد هب  نتفخ  زامن  زا  سپ  هک  یتاـجانم  مه  نیا  و  میحر . فوئر  نینموملاـب  هحفص 197 ] دوتـس [ . هب  ار  وت  اتمهیب  دنوادخ  هک  ینانچ 
هدجـس هب  وت  تمظع  هاگـشیپ  رد  هنوگچ  دیاتـس و  ار  وت  منیب  هچ  ره  هک  مناـمب  شومخ  وت  شیاتـس  زا  هنوـگچ  تشاد . تاـجاحلا  یـضاق 

يوشن و شومارف  زگره  هک  میوگیم  ساپـس  ار  وت  مرگنیم . عکار  دـجاس و  عشاخ و  عضاخ و  وت  هاگرد  رد  ار  تانئاک  هک  مهنن  یناـشیپ 
دای هب  هک  رطاخ  نآ  دـشاب  ناشیرپ  ارچ  تسا و  هدـنهانپ  وت  هب  هک  سک  نآ  دراد  مغ  هچ  ینکن . شومارف  زگره  هک  منکیم  شیاتـس  ار  وت 

. تاروعلا رتاس  تاومالا  ییحم  تاوعدلا . بیجم  تاکربلا ، عساو  تایالا . لزنم  تاجردـلا . عفار  دـمحلا هللا  تسا . هتفای  نانیمطا  مارآ و  وت 
شیوخ ناگدنب  تلزنم  هب  هک  تسا  راوازس  ار  وا  شیاتس  تاوامسلا . ضرالا و  یف  نم  هل  تابرکلا . سفنم  تارثعلا . لیقم  تانسحلا . لباق 

. دروآرب نادنمزاین  زاین  دراد و  هعساو  تکرب  هک  تسا  روازس  ار  وا  شیاتس  دروآ . دورف  نیمز  هب  اهنامـسآ  زا  تانیب  تایآ  دشخب و  تعفر 
ياهلد هب  دیامرف و  نمیا  شزغل  ار  ناورهار  دریذپب و  ار  وکین  رادرک  دـنناشوپب . شیوخ  هانپ  رد  ار  نایاوسر  دـهد و  یناگدـنز  ار  ناگدرم 

همه رد  ار  وت  نم ! يادخ  تسوا . نآ  زا  دشاب  هچ  ره  نیمز  نامسآ و  رد  هک  تسوا  راوازـس  شیاتـس  دشخب . ترـسم  يداش و  كانهودنا 
شیاتـس مرازگیم و  ساپـس  ینامداش  مغ و  رد  یتسردنت ، يرامیب و  رد  يرگناوت ، هحفص 198 ] یـشیورد و [  رد  فیک ، همه  رد  لاح و 
مـشزوپ وت  ماهدرب  شزوپ  وت  يوس  هب  يروآرب و  ار  مشهاوخ  وت  ماهتـساوخ  وت  زا  یهد و  مهانپ  هک  ماهدروآ  هانپ  وت  هب  ادنوادخ  میوگیم .

ار دوـجو  ملاـع  هوکـش  تکوـش و  دـنوادخ  يا  نیمز ! نامـسآ و  يهدـنروآ  دـیدپ  يا  تـمعن ! تـمحر و  عـبنم  يا  وـت  يـالا  يریذـپب . ار 
دجنگن و اهظفل  رد  هک  مان  نآ  هب  ار  وت  تسا . زومرم  يزار  موتکم و  يرـس  هک  مهدیم  مسق  سدـقم  مان  نآ  هب  ار  وت  تسین . يراگدرورپ 

تابث تماقتـسا و  نم  ناج  هب  زورفارب و  تلیـضف  ملع و  غورف  اب  ارم  بلق  ياشخبب و  ار  مناهانگ  زرمایب . ارم  هک  مهدیم  مسق  دیاین  نابز  رب 
. دنتـشاذگن ناـهج  رد  شیوخ  زا  يراـگدای  وـکین  ماـن  زج  هک  دـندربیم  رـس  هب  راـکوکین  یمدرم  هتـشذگ  راـگزور  رد  ادـنوادخ  شخب .

راتفگ وکین  راکوکین و  نانآ  دـننام  هک  مهاوخ  یمه  مرادرب . ماگ  نانآ  لابند  هب  میوپ و  هار  نانآ  یپ  رد  هک  مهاوخ  یمه  نم  اراگدرورپ !
لعجا نیفوهلملا  ثایغ  نثیغتسملا و  ثیغم  نیرطضملا و  بیجم  تنا  و  مدرگ . نیشنمه  تعمج  نیا  اب  وت  راوج  رد  مشاب و  شیدنا  کین  و 
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هک نم  راگدرورپ  يا  وت  کیحو . یلع  کنیما  کلوسر و  كدبع و  دـمحم  یلع  کتایحت  مئارک  کتاکرب و  یماون  کتاولـص و  فئارش 
! نم يادـخ  یهد . یمه  هاـنپ  ار  ناگتـسکشلد  یـسر و  یمه  ناگدـنامرد  داـیرف  هب  ییوـگ  یمه  خـساپ  ادنمتـسم  اوـنیب و  مدرم  يهلاـن  هب 

هحفـص رب [  دوخ  نیما  دوخ و  يهدیزگرب  دوخ و  هدـنب  دـمحم  هب  ار  دوخ  ياهدرد  نیرتمیرک  تاکرب و  نیرتکرابم  تاولـص و  نیرتفیرش 
میوپن و هار  وت  يوس  هب  رگا  منک  هچ  ادنوادخ ! يازفا . هب  وا  نید  قنور  هملک و  يالتعا  مان و  يدـنلب  رب  نک و  هیدـه  دوخ  ياهیحو  [ 199
دوخ و نید  یلع . کتمعن  عیمج  یـسفن و  ینید و  کعدوتـسا  اراگدرورپ ! مهاوخن . يرای  ینابیتشیپ و  وت  زا  رگا  منکچ  میوجن ، هانپ  وت  زا 
رد نامیرها  بیـسآ  زا  ارم  تلـصخ  يوخ و  ارم و  زغم  بلق و  ارم و  هک  مراد  تلاـسم  مراپـسیم و  وت  هب  ار  همه  مراد  هچ  ره  دوخ و  سفن 
رد هاوخ  تسین . ییادخ  وت  زج  تسا  نمیا  زیزع و  وت  هانپ  لیلج و  وت  ساپـس  لیمج و  وت  يانث  سدـقم و  وت  مان  ییامرف . نمیا  شیوخ  هانپ 

سب ارم  وت  لجا  یلعا و  تاذ  دـشاب  لام  الام  هنامز  ياهمغ  زا  ملد  هاوخ  مشاب و  دونـشخ  هاوخ  مشاـب . يراوشد  اـب  هاوخ  مشاـب و  شیاـسآ 
دنچ زا  سپ  تفر و  شوه  زا  هتسهآ  هتسهآ  همطاف ... . فحصم  لیکولا . معن  ءاخرلا و  هدشلا و  ءارـضلا و  ءارـسلا و  یف  تنا  یبسح  تسا .
ایند نآ  موب . هتفرورف  يرادـیب  باوخ و  ناـیم  ياهئـشن  رد  دوشگ ... : مه  زا  ار  شیوخ  يهتفخ  هتـسخ و  ياـهکلپ  دـمآ . شوـه  هب  هظحل 

هچ متـشاد ، یباـت  بت و  هچ  مدوب ». ناـشیرپ  قاتـشم و  هچ  هک  هو  يدـمآ  . » متفاـی شیوخ  نیلاـبرب  ار  منینزاـن  ردـپ  دوـب ... يرگید  ياـیند 
ناگتشرف ردپ ! وت  زا  سپ  ءامـسلا . ریخ  انع  عطقنا  هاتبا  ای  مدیـشک : دایرف  مدش و  دوخیب  دوخ  زا  دینابنجیم . ارم  ناج  یباهتلا  بارطـضا و 

. دش هتـسب  ام  يور  هب  هحفـص 200 ] ماهلا [  یحو و  ياهرد  ردـپ  نینزان  يا  وت  گرم  اب  دـنتخادنین . تکرب  يهیاس  ام  يهناـخ  هب  اهنامـسآ 

. دندیشک فص  مربارب  رد  هکیالم  جاوما  هک  متفگیم  اهتیاکح  مدیـشک  مدینـش و  مدید و  هچنآ  زا  مدزیم . فرح  مردپ  اب  متـشاد  زونه 
دندیشکیم ملع  ناوراک  نیا  شیپاشیپ  هک  شوپدیپس  يهتشرف  ود  نآ  متفای  هدیشک  مه  رپ  هداد و  مه  لاب  هب  لاب  اج  نآ  رد  ار  هکیالم  نم 

ياهرصق اج  نآ  رد  دوب . تقیقح  افص و  تمعن و  رون و  دوب  هچ  ره  اج  نآ  دندرک . زاورپ  نیرب  رهپس  هب  دنتفرگ و  شوغآ  هب  ارم  رادبت  نت 
راک ممـشچ  ات  هک  مدـید  ییابیز  ياهغاب  اج  نآ  رد  دوب . ناشخرد  نشور و  دیـشروخ  نوچمه  دـیپس و  هراتـس  نوچمه  هک  مدـید  خـماش 

هب دنتـسب و  هقلح  نم  نوماریپ  رد  یتشهب  ناروح  دـندزیم . جوم  راهب  لامج  یناوج و  یباداش و  اـهغاب  نآ  رد  دوب . دازآ  عیـسو و  درکیم 
هنییآ نوـچمه  نـم  ياـپ  ریز  رد  یناروـن  خاـک  نآ  ياـههلپ  مدوـب . طاـشن  رد  وـحم  روـش و  رد  قرغ  ناـنچمه  دــنتفگ  دورو  تـینهت  نـم 

زا رتابیز  ياهرظنم  مدرکیم  هاگن  فرط  ره  هب  درگنب . لامج  هولج و  نیدب  يزادنامشچ  هک  دشابن  ناهج  رد  یمشچ  زگره  دندیشخردیم 
رصق رانک  زا  زیربل  لالز و  هک  یناشورخ  رهن  رترادبآ ... رهوگ  زا  رتاهبنارگالط . زا  رتحرط ، شوخ  ایند  زا  رتجاوم ، ریرح  زا  مدیدیم . ابیز 
بالگ زا  رتوبـشوخ  دهـش و  زا  رتنیریـش  یبآ  مدرک . رترهن  نآ  زا  یبل  دربیم . ورگ  کلف  ناـشکهک  زا  ییانـشور  افـص و  رد  تشذـگیم 
دهاوخ اج  ازفاحور  يهنایـشآ  نیا  رد  هک  تسا  تخبـشوخ  ناج  مادـک  نآ  تسیک ؟ لام  هناخ  نیا  تساـجک ؟ اـج  نیا  ادـنوادخ ! تشاد .

رهنل اذه  نییبنلا و  نم  هدعب  نم  کیباراد و  یه  هنج و  هدعب  سیل  یلعالا  سودرفلا  رادـلا  اذـه  تفگ : ياهدـنیوگ  هحفص 201 ] تفرگ [ .
هچ ره  زا  وا  هار  رد  دناهتـشادیم و  تسود  ار  ادـخ  هک  تسا  یموق  يهناخ  اج  نیا  تساج . نیا  ياهدینـش  هک  یلعا » سودرف   » نآ رثوکلا .

هدوشگ نم  يور  هب  تمحر  رد  ناهگان  هک  مداتفا  ردپ  يوجتسج  هب  هناباتیب  تسا . رثوک  رهن  مه  رهن  نیا  دنتشذگ و  دوب  ینتشاد  تسود 
لثم هشیمه ، لثم  دیشک ، شوغآ  هب  ارم  دوب . هدرک  هیکت  نیگآ  رهوگ  یشلاب  رب  مردپ  متفای . یلاع  رخاف و  يدنسم  رب  ار  شیوخ  ردپ  دش و 

ای تفگ : دیناشن و  دوخ  نامدارب  ارم  دـعب  و  مزیزع . رتخد  يدـمآ  شوخ  دـییوب - . دیـسوب و  ارم  ناوربا  نایم  دوب  مرانک  رد  هک  اهتقو  نآ 
ییانب هچ  هتخاس و  ياهناخ  هچ  وت  يارب  وت  نابرهم  يادـخ  هک  نم  زیزع  يا  ینیبیم  هیلع . نیمدـقت  ام  کـل و  هَّللادـعا  اـم  نیرتاـما  یتبیبح 

رون و همه  نیا  رد  نم ! زیزع  يا  دندمآرد - . یلجت  مربارب  رد  لاهن  لگ و  هزبس و  رهن و  غاب و  رصق و  نارازه  ماگنه  نیا  رد  تسا . هتسارآ 
رد يرگید  لابند  هب  یکی  ار  دوخ  نازیزع  دیـسر . دـنهاوخ  وت  رورپ  زاـن  نادـنزرف  دـعب  وت و  رـسمه  وت  لاـبند  هب  تفر و  یهاوخورف  رورس 

لثم مدیبنج . ياج  زا  ناهگان  دش . دنهاوخ  امش  يهیاسمه  تسویپ و  دنهاوخ  امش  هب  هتسد  هتـسد  امـش  ناتـسود  تفرگ و  یهاوخ  شوغآ 
نیا مه  زاب  ماهدیـشک . زارد  ییایروب  رتسب  نیمه  رب  مدید  مدمآ  ردب  هسلخ  هبذج و  هحفص 202 ] نآ [  زا  هک  نیا  لثم  مدش . رادیب  هک  نیا 
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. مدید گرم  يهنشت  تخـس  ار  دوخ  اما  تسا . هدمآ  رـس  هب  نم  رمع  هک  مدرک  ساسحا  مغ و  هودنا و  يهناخ  نیمه  ایند و  نیمه  تساج ،
زاورپ میاشگب و  رپ  لاب و  دناهداد  مناشن  هک  اج  نآ  دوخ ! يهناخ  يوس  هب  میآ و  ردب  دنب  نیا  زا  رتدوز  هچ  ره  هک  يامرف  یتیانع  ادخ ! يا 
ناملس هک  یسراف  ناملس  دناسرب . مردپ  هب  ارم  ات  متساوخیم  گرم  دوب . هدش  قاط  متقاط  رگید  دوب . هدمآ  ناج  هب  ردپ  قارف  زا  ملد  منک .
ناتسآ هب  هزور  همه  ناملس  دوب . هَّللالوسر  نادناخ  هب  مالـسا  مدرم  نیرتکیدزن  نیرتمورحم و  دشیم  هدیمان  يدمحم  ناملـس  تیبلالها و 

درم نیا  تشذـگ و  ياهتفه  هک  نیا  لثم  دیـسرپیم . ار  شلاوحا  دادیم ، مالـس  ربمغیپ  رتخد  هب  هزور  همه  دیـشکیم ، رـس  توبن  تیبلها 
همطاف هب  ناملس ! تفگ  دید . ار  وا  یضترم  یلع  ربمغیپ  دجسم  مد  دنک . هزات  يرادید  لوسر  تیبلها  اب  دوب  هتفاین  لاجم  سدقم  بذهم و 
ناهنپ وت  يارب  یناغمرا  اهنامسآ  زا  منکیم  رکف  دنکیم . دای  وت  زا  هتخود و  وت  هار  هب  مشچ  نونکات  رحـس  زا  دراد  يراک  وت  اب  نزب ، يرس 

: تفگ رد  تشپ  زا  دوخ  يانشآ  یلیخ  يادص  اب  دیسر و  توبن  يهناخ  رد  هب  تشگرب و  تفریم  تشاد  هک  یهار  زا  ناملـس  تسا . هدرک 
: - تفگ دوب  کشا  زیربل  هک  ینامـشچ  اب  درک و  دـنلب  نیلاب  زا  رـس  همطاـف  متـسه . امـش  ناملـس  نم  هوبنلا . تیبلـها  اـی  مکیلع  مالـسلا  - 

بیذهت رـشب  کی  زا  ياهنومن  هک  داژن  یـسراپ  ریپ  نیا  يدیـشک . نم  زا  نماد  مه  وت  مردپ  گرم  زا  سپ  یبا  تافو  دـعب  ینتوفج  ناملس !
دهدـب شوگ  وا  فرح  هب  هک  نآیب  ارهز  يهمطاـف  اـما  درک  اـهییوجلد  تساوخ . اهرذـع  دوب  هدیـسر  هحفـص 203 ] لامک [  هب  هدـش و 

وا يوجتـسج  هب  اهنامـسآ  رد  مهاگن  درکیم . زاورپ  ردپ  حور  لابند  هب  مبلق  مدوب . رادیب  بش  يهمه  بشید  ناملـس  نک  شوگ  دومرف - :
تشاذگیم و زامن  تدابع  بارحم  رد  دمحم  هک  درشفیم  ار  منینوخ  لد  راگزور  نآ  ترـسح  مدرکیم و  رکف  مزیزع  ردپ  هب  تشگیم .

نآ دـیدجت  زا  لاح  نیع  رد  مدروخیم و  ترـسح  اههتـشذگرب  دندیـشکیمرپ . ناهج  نیا  هب  ناـهج  نآ  زا  وا  ياوه  هب  یتشهب  ناگتـشرف 
رد رتخد  هس  دندوب . هتسشن  مرتسب  رانک  رد  هک  داتفا  ابیز  رتخد  هس  هب  ممشچ  متشاد . رـس  دوخ  نیلاب  هب  ناهگان  متفرگیم . یلـست  اههرطاخ 
هب ناشرادید  دوب  هدیدن  لوبقم  هاوخلد و  ردـق  نیا  یبیکرت  دوخ  رمع  هب  زگره  هک  لگـشوخ  رتخد  هس  افـص . ییارالد و  ییابیز و  ياهتنم 
هب راید  رهش و  مادک  زا  یکم ، ای  دیتسه  یندم  دیاهدمآ  نم  تدایع  هب  هک  ابیز  نارتخد  امـش  مدرگ  امـش  يادف  متفگ  دیـشخب . یطاشن  نم 
هب اهنامـسآ  زا  هک  میتسه  نامـسآ  نارتخد  ام  هَّللالوسر  نینزان  رتخد  يا  تفگ - : تشاد  بل  هب  يدنخبل  هک  یکی  نآ  دناهدیـسر . اج  نیا 

ار ام  يوزرآ  ام  نابرهم  دـنوادخ  منیـشنب . وت  رانک  رد  یمد  هک  میتشاد  اهوزرآ  زاب  رید  زا  میاهدوشگ ، لاـب  نیمز  يوس  هب  وت  رادـید  قشع 
هدرک شومارف  ار  هدنخ  تعنص  دیاش  هدیدنخن و  تسا  تقو  یلیخ  هک  نم  ناهد  مدش  لاحشوخ  داتـسرفورف . وت  يهناخ  هب  ار  ام  دروآرب و 

دناهدیرفآ و امـش  دادقم »  » يارب دناهدیمان و  هدودقم »  » ارم تسیچ - ؟ وت  مسا  ابیز  رتخد  يا  منیبب  وگب  بوخ  متفگ  دش . هدوشگ  هدـنخ  هب 
، ابیز رتخد  نآ  مسا  اـما  دوب و  دـهاوخ  هحفـص 204 ] شوغآ [  مه  رذوبا  اـب  تشهب  رد  دراد و  ماـن  هرد  هتـسشن  نم  يوـلهپ  هک  رتـخد  نیا 

هـشیمه مریگب و  دای  ات  درک  نیقلت  نم  هب  ار  سدـقم  زرح  نیا  ارهز  يهمطاف  سپـس  دناهتـشاذگ . یملـس  یناریا  ناملـس  ماـن  هب  ار  شمـسا 
. رومالاربدـم وه  يذـلا  هَّللا  مسب  رون . یلع  رون  هَّللا  مسب  رونلارون . هَّللا  مسب  روـنلا . هَّللا  مسب  میحرلا -  نمحرلا  هَّللا  مسب  مناوـخورف . دوـخرب 

ردقب روشنم . قر  یف  روطـسم . باتک  یف  روطلا  یلع  رونلا  لزنا  رونلا و  نم  رونلا  قلخ  يذلا  دمحلا هللا  رونلا . نم  رونلا  قلخ  يذلا  هَّللا  مسب 
اندیـس یلع  هَّللا  یلـص  روکـشم و  ءارـضلا  ءارـسلا و  یلع  روهـشم و  رخفلاب  روکذم و  رغلاب  وه  يذلا  هَّللا  دمحلا  روبحم . یبن  یلع  رودـقم .
اهفرح نیا  زا  دنسانشیم  مه  يرگید  تقیقح  يدام  ياهمجح  يارو  رد  هک  موق  نآ  قوذ  بابرا  لاح و  باحصا  نیرهاطلا . هلآ  دمحم و 

ننا تقیقح  دـنناوتیمن  دـنوریم  هار  اـصع  هب  تسد  دوـخ  نیبوـچ  ياـپ  اـب  هک  قـح  بتکم  ناوریپ  نویلالدتـسا و  یلو  دـننکیمن  تریح 
ماسجا و راوید  تشپ  زا  هک  تسین  رون » نآ   » ار ناشـشوگ  مشچ و  اریز  دنناوتیمن  دـنیوگیم . تسار  دـنبایرد . ار  اههبذـج »  » و اههسلخ » »

مییوگب ینخـس  همطاف » فحـصم   » زا موق  نیا  اب  هک  تسا  راوشد  یمک  نیاربانب  دنونـشب . ار  يرگید  زاوآ  دـنیبب و  ار  يرگید  ناهج  مارجا 
« همطاف فحـصم   » مه اهتشادای  نآ  مان  هدـنام و  ياج  رب  باتک  تروص  هب  ییاـهتشاددای  لوتب  يهمطاـف  زا  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو 
هتفرگیم و ادـبم  هیام و  هتـشادیم  شنـشور  هتفاییم و  هار  همطاـف  سدـقم  بلق  هب  اهبـش  لد  رد  هک  یفارـشا  زا  همطاـف » فحـصم  . » تسا

هحفص تسا [ . هدشیم  شقن  باتک  يهحفـص  رب  یـضترم  یلع  ملق  اب  هتـشاد  هنیـس  رد  رازگزامن  رادهدنز و  بش  يوناب  نیا  هک  ییاهزار 
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يدح هب  دوب . هدیسر  لامک  دح  هب  درکیم  ینیگنـس  شبلق  رب  هک  ییاهنامرح  اهمغ و  يهیاس  رد  ردپ  درودب  زا  سپ  ارهز  يهمطاف  [ 205
رد ياهتـشرف  هک  دوشیم  هتفگ  دـبایب . هار  یلعا  توکلم  هب  دـیاشگب و  رگید  ياـیند  هب  ياهچیرد  اـیند  نیا  زا  تسناوتیم  هک  دوـب  هدیـسر 
یف اهدـعب  نوکی  امب  اهربخی  هناکم و  اهیبا و  نع  اهربخی  اهـسفن و  بیطی  اـهیبا و  یلع  اـهازع  نسحی  ناـک  دوشگیم و  لاـب  شرتسب  راـنک 

الـست شکانمغ  رطاخ  هب  دـنتفگیم و  نخـس  شنینزان  ردـپ  زا  وا  اب  همطاف . فحـصم  اذـهف  کلذ  بتکی  مالـسلاهیلع  یلع  ناک  اـهتیرذ و 
ار اهوگتفگ  نیا  یلع  دـنروآیم و  نایمب  اهثیدـح  داد  دـهاوخ  يور  هدـنیآ  رد  هچنآ  زا  شیارب  دـندرکیم و  ییوجلد  يو  زا  دـندادیم و 

. تسا هدش  هیهت  اهتشاددای  نیا  زا  هک  تسا  يرتفد  همطاف  فحصم  تشونیم . دینشیم و 

راگدای نیرخآ 

نینچ دوب  اههتفه  هک  هنیدم  مدرم  تساخرب . توبن  نادناخ  زا  گرم  نویـش  تسبرب . ناهج  زا  هدید  ارهز  يهمطاف  باتفآ  بورغ  ماگنه  هب 
هب اج  نآ  زا  ربمغیپ  رتخد  سدقم  شعن  تقو  هچ  هک  دندوب  هارب  مشچ  همه  دندرک . ماحدزا  هناخ  نآ  رد  رب  دندیـشکیم  راظتنا  ار  ياهظحل 

هناخ رد  زا  هیلع  هَّللا  ناوضر  يرافغ  رذوبا  تفرگ . ماود  نادنچ  راظتنا  نیا  یلو  دننک . كاردا  ار  شاهقردب  عییشت و  تداعس  ات  دیآیم  رد 
ياهبلق دولآکشا و  نامـشچ  اب  مدرم  تفرگ . دهاوخن  تروص  بشما  هزانج  نیا  زیهجت  دیـشکم  راظتنا  هدوهیب  تفگ - : دمآ و  رد  هب 

هیرگ دـنتخیریم و  کـشا  سدـقم  رتسب  نآ  راـنک  رد  ناـنچمه  توبن  نادـناخ  دنتـشگرب و  هحفـص 206 ] دوخ [  يهناـخ  هب  كانهودـنا 
هاگ لسغ  هب  شباوختخر  زا  ار  همطاف  رغال  فیحن و  رکیپ  هک  دومرف  روتـسد  یـضترم  یلع  بش  لد  رد  دیـسر . همین  هب  بش  ات  دندرکیم 
نیا دوب . هتفهن  ربمغیپ  رتخد  نیلاب  ریز  هک  داـتفا  ياهحفـص  هب  شمـشچ  دـنیچرب  ار  شرتسب  دـمآ  ولج  سیمعتنب  ءامـسا  هک  یتقو  دـنربب .

همطاف هب  تیـصوا  ام  اذـه  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  دوب . هتفای  شراگن  ارهز  يهمطاـف  هظحل  دوب . ارهز  يهمطاـف  يهماـن  تیـصو  بوتکم 
قح و رانلا  قح و  هنجلا  نا  هلوسر و  هدبع و  ادمحم  نا  هَّللا و  الا  هلا  نادهشت ال  یه  تیصوا و  هلآ . هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  دمحم  تنب 
ایندـلا و یف  کل  نوکال  کنم  هَّللا  ینجوز  دـمحم . تنب  همطاف  اـنا  یلع . اـی  روبقلا . یف  نم  ثعبی  هَّللا  نا  اـهیف و  بیر  ـال  هیتآ  هعاـسلا  نا 

موی یلا  مالـسلا  يدـلو  یلع  ارقا  هَّللا و  کع  دوتـسا  ادـحا و  ملعت  ـال  لـیللاب و  ینلـسغ  ینفک و  ینطنح و  يریغ  نم  یب  یلوا  تنا  هرخـالا 
همطاف دـیوگیم : یگدـنز  تاـظحل  نیرخآ  رد  هچنآ  تسا  نیا  دـنکیم و  هَّللالوسر  دـمحم  رتخد  همطاـف  هک  یتیـصو  تسا  نیا  هماـیقلا .

دهدیم یهاوگ  تسادخلوسر و  ادخ و  يهدنب  دـمحم  هک  دـهدیم  یهاوگ  تسین و  ییادـخ  لاعتم  راگدرورپ  زج  هک  دـنکیم  فارتعا 
ربمغیپ رتخد  همطاف  نم  یلع  ای  دـیوگیم » : » دـعب تسا و  قح  قداص و  ياهدـعو  میظع  زیخاتـسر  نآ  تمایق و  ماـیق  خزود و  تشهب و  هک 

سک همه  زا  وت  تسا . هتـشذگاو  وـت  هب  رگید  ناـهج  ناـهج و  نیا  رد  ارم  دوـمرف و  ریدـقت  گرزب  يادـخ  ار  اـم  يرـسمه  دـنویپ  متـسه .
هحفص 207] ادخ [  هب  ار  وت  زاسم . هاگآ  ارجام  نیا  زا  ار  سک  چیه  نک و  عییشت  هنابش  ار  ماهزانج  ینک . عییشت  ار  ماهزانج  هک  يرتراوازس 

ياهتیـصو یبتک و  تیـصو  نیا  رابتعاب  یلع  نینموملاریما  تسا . هداتفا  تمایق  زور  هب  ام  رادید  ناسرب . منادنزرف  هب  ارم  مالـس  ماهدرپس و 
زا دنتـشاد . روضح  نایرج  نیا  رد  باحـصا  زا  رفن  دنچ  مشاهینب و  زا  یعمج  هتبلا  دومرف . مادقا  همطاف  يهزانج  زیهجت  هب  اصخـش  یعافش 

رادقم رسای و  نبرامع  رذوبا و  ناملس و  هباحص  زا  ماوع و  نب  ریبز  هَّللادبع و  مثق و  هَّللادبع و  شنارـسپ  بلطملادبع و  نب  سابع  مشاهینب 
: دیوگیم سیمع  تنب  ءامسا  تشادن . روضح  نمیاما  همداخ و  هضف  سیمعتنب و  ءامـسا  زج  یـسک  اهنز  زا  درب . مان  دوشیم  ار  دوسا  نب 

تفگ دیـسر و  هار  زا  هدز  باتـش  رکبوبا  رتخد  هشیاع  دش  دـنلب  یلع  يهناخ  زا  متام  دایرف  تفر و  ایند  زا  هَّللالوسر  رتخد  هک  بش  نآ  رد 
تماقتسا یمک  هشیاع  دنیبن . ار  وا  یسک  هک  هدرک  تیصو  هَّللالوسر  رتخد  مداد - : يدرـس  اب  ار  شباوج  منیبب . ار  ربمغیپ  رتخد  مهاوخیم 

رتخد يهزانج  دراذگیمن  هیمثخ  نیا  درک - : هلگ  نم  زا  تفر و  شردپ  شیپ  گنردیب  متـشاذگن  نم  یلو  درک  يراشفاپ  داد و  جرخ  هب 
دوخ هک  رکبوبا  تسا . هدرک  يرنه  دـنکیم  لایخ  هدرک و  تسرد  سورع  جدوه -  لثم  جدوه  کی  همطاـف  يارب  نز  نیا  منیبب . ار  ربمغیپ 

دیـشک و ار  شهار  دنک  باع  نم  رب  هک  هکنآیب  دنهدیمن  دورو  يهزاجا  دید  هک  یتقو  دـنک  تکرـش  هزانج  عییـشت  رد  ات  دوب  هدـمآ  مه 
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تفای ماجنا  نینموملاریما  صخش  يهلیـسو  هب  نفک  طونح و  لسغ و  لمع  هرخالاب  هحفـص 208 ] درب [ . شدوخ  اب  مه  ار  شرتخد  تفر و 
شیدـبا هاـگمارآ  هب  بش  رخآ  ياـهتعاس  رد  ار  همطاـف  دـنک . تماـما  فص  رب  ساـبع  شیومع  هک  داد  هزاـجا  یلع  زاـمن  يادا  رد  یلو 

دحل نارگید  کمک  اب  دعب  درپس و  كاخ  هب  ار  همطاف  ربمغیپ  رتخد  دوخ  تسد  اب  تفر و  همطاف  ربق  هب  اصخـش  یلع  اج  نیا  رد  دندیناسر 
اهنت هک  نیمه  دـنراذگب . اهنت  همطاف  ربق  اب  ار  وا  دـندرگرب و  دوخ  يهناخ  هب  هک  داد  روتـسد  همه  هب  تقو  نآ  دـیناشوپ و  ار  ربق  تسب و  ار 

درک و ادا  لوتب  يارهز  ربق  رانک  رد  ار  حبص  يهضیرف  داتسیا و  زامن  هب  ادتبا  یلع  دوب  هدیمد  هزات  قلف  يهدیپس  تخادنا . قفا  هب  یهگن  دش 
وت رانک  رد  نونکا  هک  وت  رتخد  همطاف  مالس  نم و  مالس  داب . وت  رب  مالـس  هَّللالوسر  ای  تفگ - : دروآ و  هَّللالوسر  رازم  يوس  هب  ور  سپس 
نم هَّللالوسر  ای  یلو  هدروآ  دایرف  هب  ارم  مغ  راشف  هدـش و  مک  نم  ربص  تسین . یکچوک  مغ  همطاف  قارف  مغ  هَّللالوسر  اـی  تسا . هدـیمرآ 

ابیکش وت  يامظع  تبیصم  رد  هتفگ و  كرت  ار  وت  كاپ  رکیپ  نم  شوغآ  رد  وت  سدقم  حور  ماهدید و  مشچ  هب  ار  وت  كاندرد  تلحر  هک 
مهاوخن دایرف  دـشاب  ارهز  يهمطاف  گرم  مه  دـنچ  ره  دـشاب و  اسرفتقاط  نیگنـس و  مه  هچ  ره  ایند  بیاصم  زا  زگره  ماهدـنام  راـبدرب  و 

نیا رب  منادرگیم و  زاـب  وت  هب  ار  فاـفز  بش  يهعیدو  نونکا  مه  نوعجار . هیلا  اـنا  هَّللا و  اـنا  هَّللالوسر . اـی  دـش . مهاوخن  مهرد  دیـشک و 
نامـسآ و نیا  هدش ، خلت  هچ  یگدنز  نیا  هَّللالوسر ! ای  مربیم . ترـسح  هتـشگزاب  وت  هب  همه  زا  رتدوز  هدش و  همطاف  بیـصن  هک  تداعس 

هحفـص منیبن [  ار  وت  ات  دریگیمن ، شمارآ  نم  ياهبـش  دریذپیمن  نایاپ  نم  هودنا  دـناهتفرگ . دوخ  هب  نم  مشچ  رد  یتشز  يامن  هچ  نیمز 
وت زا  سپ  هک  سرپب  ترتخد  زا  میاهدنام ، رود  مه  زا  دوز  رایـسب  هَّللالوسر ! ای  دیـسر . دـهاوخن  تیاهن  هب  نم  مغ  مدرگنزاب  وت  هب  و  [ 209

يهظحل رخآ  ات  نم  تشاذـگیم  طیحم  تایـضتقم  رگا  هَّللالوسر  ای  تسا . هدیـسر  هچ  مدرم  تسد  زا  ام  رـس  رب  هداد و  يور  یثداوح  هچ 
نانز نوچمه  دوبن  مکاب  نمشد  تتامش  تسود و  تمالم  زا  رگا  متـساخیمنرب . امـش  كاخ  رـس  زا  متفگیمن و  كرت  ار  امـش  ربق  مرمع 

ای کیف  یکتـشملا و  هَّللالوسر  ای  هَّللا  یلا  مدوشگیم . لد  يهدـقع  اههیرگ  نیا  اب  متـسیرگیم و  امـش  تبرت  رـس  ياه  ياـه  هب  هدـیدغاد 
نایرج نیا  هتبلا  تشگزاـب . شاهناـخ  هب  دیـشروخ  يهعیلط  رد  نینموملاریما  ناوضرلا . مالـسلا و  اـهیلع  کـیلع و  ارغلا و  نسحا  هَّللالوسر 
دندـش هاگآ  ربمغیپ  رتخد  ياـیاصو  داـفم  زا  مدرم  یتقو  اـما  درک  مهارف  ار  هنیدـم  مدرم  مومع  یتح  ورمع  رکبوبا و  يرازگهلگ  تاـبجوم 

تارطاخ دوش و  هدز  نماد  تافالتخا  شوماخ  همین  شتآ  هب  هراـبود  هک  نیا  سرت  زا  مه  تفـالخ  هاگتـسد  دـنتفرگ و  سپ  ار  دوخ  فرح 
دنیوگیم هک  نیا  درک . توکـس  اقلطم  ددرگ  دـیدجت  اهرطاخ  رد  دوخ  يهناخ  رد  زا  ار  وا  ارهز  يهمطاف  درط  رکبوبا و  رب  همطاـف  بضغ 

دیعب تحـص  زا  هدنراگن  يهدیقع  هب  دنراذگب  زامن  يو  رب  دننک و  شبن  ار  همطاف  سدقم  ربق  دنتـساوخ  دندش و  كانمـشخ  رمع  رکبوبا و 
یلیخ تفالخ  هاگتسد  مد و  رمع و  رکبوبا و  هوالع  دادیمن . ار  اهراک  نیا  هزاجا  ناونع  چیه  هب  زور  تسایس  تقو و  تایضتقم  اریز  تسا 

نوگژاو ار  دوخ  ییاورنامرف  طاسب  هحفص 210 ] هجیتن [  رد  دنربب و  راک  هب  تجاجل  هزادنا  نیا  ات  هک  دندوب  نآ  زا  رتسانش  عقوم  رتکریز و 
الصا تشادن و  ادص  ورـس  مه  اهردقنآ  یخیرات » يهعقاو  یکی  تروص  هب  نیدترم  دض  رب  ناهج   » يادص ورـس  هک  دوشیم  هتفگ  دنزاس .
ییاپ تسد و  دوب  هتفای  مدرم  مشخ  ارهز و  يهمطاف  تلحر  ربارب  رد  ار  تفـالخ  هک  هفیلخ  یتاـغیلبت  هاگتـسد  طـقف  دوبن . یخیراـت  يهعقاو 

مه هجیتن  هب  مک  شیب و  دنار و  دربن  نادیم  تمـس  هب  هنیدم  یـسایس  عیاقو  زا  ار  تسود  گنج  برع  تخادـنا و  هارب  یبلط  قوب و  درک و 
هک تخاس  مرگرـس  ار  لیابق  ماوقا و  نانچ  ناریا  مور و  هب  برع  يهلمح  زاغآ  گنج  نیا  لابند  هب  نیرتدـماب و  رکبوبا  گنج  اریز  دیـسر 
رد اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  دنک . رکف  مالـسا  نید  مهم  لیاسم  هفیلخ و  قاقحتـسا  تفالخ و  تیفیک  هب  تشادن  لاجم  یـسک  رگید 
زا تفگ : درودب  ار  یگدنز  یگلاس  هن  تسیب و  نس  رد  يرادرهوش  لاس  هدزای  زا  سپ  درک و  جاودزا  نینموملاریما  اب  یگلاس  هدجیه  نس 

ار شنادنزرف  دیاب  میراذگب  ربمغیپ  رتخد  باسح  هب  زین  ار  هدش  طقس  كدوک  نآ  رگا  دنام و  راگرای  هب  رتخد  ود  رسپ و  ود  ارهز  يهمطاف 
. نایاپ ناوضرالا . تاوامسلا و  تماد  ام  اهینب  اهیلعب و  اهیبا و  یلع  اهیلع و  هَّللا  تاولص  مینادب . رتخد  ود  رسپ و  هس 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 
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