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(س) ارهز همطاف  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

صیخلت يدیهـش  رفعج  فیلاـت  (س / ) ارهز همطاـف  یناگدـنز  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  . 1386  - 1297 رفعجدیس ، يدیهـش  هسانـشرس : 
 : تسورف مس  x10/5 21 71 ص ؛  يرهاظ :  تاصخشم  یمالسا 1376 . گنهرف  رشن  رتفد  نارهت  رـشن :  تاصخـشم  يداوج  اضردمحم 

مراهج پاچ  لایر (  1200 موس ؛ )  پاچ  لایر (  950 لایر 964-430-342-3 ؛ :  900 کباش :  . 1 اههصالخ ؛ یمالسا  گنهرف  رشن  رتفد 
 ) لایر 4200 متـشه ؛ )  پاچ  لایر (  3300 متفه ؛ )  پاچ  لاـیر (  3200 مشـش ؛ )  پاچ  لایر (  1700 مجنپ ؛ )  پاچ  لاـیر (  1400  ؛ )

پاچ تشاددای :  مشـش 1378 . پاچ  تشاددای :  . 1377 مجنپ :  مراهچ و  پاچ  تشادداـی :  موس 1376 . پاچ  تشاددای :  مهن )  پاـچ 
 : تشاددای (س .  ارهز همطاـف  یناگدـنز  هصـالخ  دـلج : يور  ناونع  تشادداـی :  . 1382 مهن :  متـشه و  پاـچ  تشادداـی :  متفه 1381 .
 - ترجه زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم :  (س .  ارهز همطاف  یناگدـنز  هصالخ  دـلج :  يور  ناونع  سیونریز  تروصهب  هماـنباتک 

1347 اضردمحم ، يداوج  هدوزفا :  هسانش   Fatimah Zahra, The Saint -- Biography عوضوم :  همانتشذگرس  11ق -- 
هرامش  297/973 ییوـید :  يدـنب  هدر  BP27/2/ش9ز9014 1376  هرگنک :  يدـنب  هدر  یمالـسا  گـنهرف  رـشن  رتـفد  هدوزفا :  هسانـش  - 

م4556-76 یلم :  یسانشباتک 

باتک عوضوم  باب  رد  یشرازگ 

نیرتگرزب تسا . ربمغیپ  رتخد  یناگدنز  زا  یـشرازگ  باتک  نیا  عوضوم  [ . 1 « ] َّقْحلِاب ْمُهَأَبَن  َکـْیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن   » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
یـصخش یگدنز  تشذگرـس  اهنت  هدمآ  مهارف  هعومجم  نیا  رد  هچنآ  دید ، دـهاوخ  هدـنناوخ  یلو  ارهز . يهمطاف  ای  همطاف  مالـسا  يوناب 

یـسرد دوخ  خـیرات  يهتـسجرب  گرزب و  ياهتیـصخش  یگدـنز  شرازگ  دـنچ  ره  زیمآتربـع - هدـنزومآ و  تسا  یئاهدادـیور  تسین ،
اما تسا ، هداد  خر  ام  نامز  زا  شیپ  اهنرق  هک  تسا  تفگـش  يهثداح  دنچ  زا  یلیلحت  دـیناوخیم  تاحفـص  نیا  رد  هچنآ  تسا . هدـنزومآ 
زا ياهشوگ  رد  زین ، ام  نامز  رد  یتح  خـیرات  لوط  رد  اههثداح  نآ  دـید  میهاوخ  مینک ، ادـج  اـههثداح  زا  ار  اـههثداح  نیا  ناـنامرهق  رگا 
زا هک  يراثآ  دراد ، رایـسب  يهلـصاف  ام  اب  ، میئوگیم نخـس  نآ  هرابرد  هک  ییاهدادیور  ناکم  نامز و  رگا  دـهدیم . تسا و  هداد  خر  ناهج 

دیهاوخ باتک  نیا  ندـناوخ  زا  سپ  امـش  و  تسا . هتـشاد  هاگن  نانچمه  ار  دوخ  یگزات  هکلب  هتفرگن ، یگنیرید  اهنت  هن  هدـنام  ياجب  اـهنآ 
هحفص 8] تسین [ . قارغا  ای  فازگ  میوگیم  هچنآ  دید 

؟ تسیچ اههثداح  نآ 

دیشوکیم هک  یشبنج  - 1 دیدرگ : دیدپ  مالسا - نید  رشن  رارقتـسا و  زکرم  هنیدم - رد  مالـسا  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  هک  داضتم  شبنج  ود 
-2 دـشاب . ادـخ  لوسر  تنـس  نابهاگن  تساوخیم  رگید  ریبعت  هب  و  دـنک ، لابند  یمالـسا  هزوح  يهرادا  رد  ار  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  شور 

یقوقح ماظن  یـضعب  ًانایحا  یـسایس و  ماظن  رد  رظندـیدجت  نامز ، تفرـشیپ  بسانت  هب  شیوخ ، داهتجاب  ای  نامگ و  هب  هک  يرگید  تکرح 
اب بساـنتم  ینوـگرگد  نـیا  و  دـننکیمن ، كرد  دـیاب  هکناـنچ  ار  تـیعقاو  ناـیارگ  تنــس  دوـب  دـقتعم  و  تـسنادیم ، يرورــض  ار  نـید 
رد ار  ینعم  نیمه  میهاوخب  رگا  و  تسا . مالسا  تدحو  ظفح  يزکرم و  تردق  تیوقت  بجوم  ناناملسم و  دوس  هب  و  رصع ، ياههتـساوخ 

دشاب و ربمغیپ  رـصع  يهدـش  میـسرت  ياههار  رد  تموکح  ریـسم  تساوخیم  هک  دوب  یتکرح  تفگ : دـیاب  میزیرب  رتنشور  یترابع  بلاق 
هدراهچ کیدزن  هک  مه  زورما  تسنادیم . يرورـض  دیامنن - تقباطم  جئار  تنـس  اب  دنچ  ره  ار - هزات  یـسایس  ماظن  رارقتـسا  هک  یتکرح 
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نادناخ شرهوش و  و  ع )  ) همطاف دراد . یبرغ  ای  یقرش  ناملـسم ، زج  ناملـسم و  زا  ینارادفرط  شبنج  ود  ره  درذگیم ، هثداح  نآ  زا  نرق 
. رگید تکرح  ناربهر  راصنا ) رتمک  نارجاـهم و  رتشیب   ) یهورگ دـندوب و  نیتسخن  تکرح  ناورـشیپ  ناـنآ ، ناراـی  زا  دـنچ  ینت  ربمغیپ و 

نایارگ تنـس  ورـشیپ  دوخ  هک  تخاس  راچان  ار  مالـسا  ربمغیپ  رتخد  یپ  رد  یپ  ياهدادیور  دید ، میهاوخ  شرازگ  نیا  نمـض  رد  هکنانچ 
بولطمان تبقاع  زا  ار  نابلطددجت  ای  نانکشتنس و  شنزرس ، ندومن و  يدونـشخان  ضارتعا ، زردنا ، ینارنخـس ، اب  هحفص 9 ] وا [  ددرگ .

، دنک دـییأت  ارنآ  دـیاش  مه  تایاور  ضعب  رهاظ  و  دناهتـشون ، ناگدنـسیون  ضعب  هچنآ  فالخ  رب  تخاس . هاگآ  دـنتفرگ  شیپ  هک  یـشور 
یتیصخش هک : تسین  هدوبن و  نآ  رس  رب  نخـس  اهنت  نامز  نیا  هن  زورنآ و  هن  درادن . یـصخش  يهبنج  دندرک  دنتفگ و  اهزور  نآ  رد  هچنآ 

غلبم هچ  ؟و  دنتفرگ ارچ  ار  هعرزم  نالف  ای  دشاب . هدیـسر  تفالخب  مهدزای  لاس  دیاب  دش  ناناملـسم  رادـمامز  يرجه  مجنپ  یـس و  لاس  هک 
دوخ نادنزرف  شروخ  نان  دناوتیم  هار  هچ  زا  وا  ای  تسیچ .؟ نآ  تمارغ  دناهتـشادزاب ، نآ  بحاص  زا  ارنآ  دمآرد  رگا  ای  هتـشاد ؟ دمآرد 

، دنتفرگ شیپ  یناگدنز  رد  هک  یـشور  يهعلاطم  و  ع )  ) شنادنزرف همطاف و  یلع و  نانخـس  و  لوا ، تسد  دانـسا  رد  تقد  دـنک ؟ هدامآ  ار 
هک دش ، دیدپ  اج  نیا  زا  شکمـشک  وگتفگ و  تسا . هدوب  يرادلام  ای  يرتهم  دناهدیـشیدنایمن  هچنادـب  نادـناخ  نیا  هک  دزاسیم  نشور 

ادرف سپ  ادرف و  هک  دـنکیم  نیمـضت  یـسک  هچ  تفای ، رییغت  صاخ  ياهتـسد  دوس  هب  هدـش و  تیبثت  یلـصا  هنـالداع و  یماـظن  زورما  رگا 
دزیرب و مهرد  هرابکی  یلـصا  ماظن  هک  اجنآ  ات  ددرگن ؟ دـیدپ  یلکـشم  سپ  زا  یلکـشم  نآ  لابندـب  و  دوشن ؟ نوگرگد  يرگید  ياهلصا 
ار تقیقح  نیا  زور  نآ  لـسن  هک  تفریمن  ضارتـعا  داـیرف  رب  نرق  عـبر  زا  شیب  زوـنه  دـهدب . تسد  زا  ار  شیوـخ  تلاـصا  نآ  تاررقم 

هراب کیب  هک  تشذگن  نرق  مین  زا  شیب  و  دوب . هتشذگ  راک  زا  راک  رگید  اما  دید ، دوخ  مشچب  ار  ینکـشتنس  نومیمان  تبقاع  تفایرد و 
مهب دوب  هدش  يزیریپ  ناوارف  نداد  ینابرق  تدـهاجم و  شـشوک و  شالت و  نانچ  اب  هک  یقوقح  یندـم و  نیناوق  مه  یـسایس و  ماظن  مه 
برع رب  زین  مالـسا  زا  شیپ  هک  دیدرگ  ینادناخ  صاخ  يرادمامز  و  دـیدرگ . زاب  یلهاج  يهرود  تریـس  هب  یهلا  تموکح  شور  دروخ .
راتفر يهرابرد  و  دنک ، لیلحت  ار  تکرح  ود  نیا  درادن  هفیظو  رـضاح  باتک  هحفص 10 ] دنتشاد [ . یسایس  يرورـس  ًانایحا  یلام و  يرتهم 

نونکا دیامن . تواضق  دنتـسیزیم  بوشآرپ  يهرود  نانچ  رد  هک  ناناملـسم  زا  هتـسد  نآ  يهرابرد  ای  دزیخرب ، يروادـب  تضهن  ود  نارس 
ندوب لطاب  نایرج و  ود  زا  یکی  ندوب  قح  رـس  رب  ینارنخـس  اهرازه  هلاـقم و  اـههد  باـتک و  اهدـص  درذـگیم . هثداـح  نآ  زا  تساـهنرق 

دوخ یگزات  نانچمه  لادج  ثحب و  دوش ، يرگید  قطنم  میلست  دهاوخیمن  هتـسد  ود  زا  یکی  نوچ  اما  تسا ، هدش  اقلا  هتـشون و  يرگید 
ياهزور نامه  رد  دـیاب  دـشیم ، هتفریذـپ  فاصنا  يور  زا  نآ  هجیتن  رگا  ای  و  دیـسریم ، هجیتن  هب  اهثحب  نینچ  رگا  تسا . هتـشاد  هاگن  ار 

ای حماست و  نآ  هن  نم  هنافسأتم  تسا . یثحب  دوخ  دسرب ؟ تیاهن  هب  دیابن  نآ  دننامه  ياهيریگرد  يریگرد و  نآ  ارچ  دبای . نایاپ  تسخن 
: تسا هتساوخ  ارنآ  ناهج  ياقب  رطاخب  یهلا  يراج  تنس  تسا و  يروص  یحطس و  اهداضت  نینچ  میوگب : هک  مراد  ار  ینافرع  ینیبنشور 
هک ات  مصخ  لابقا  زا  بوجحم  دوب  ات  مصخ  لاکـشا  زا  مزلم  ددرگن  ات  شرورپ  لیالد  زا  ناشدهدیم  شور  نآ  ماود  دـب  یـضتقم  هکنوچ 

هطقن کیب  اهتکرح  تفر و  دهاوخ  نوریب  قینجنم  زا  اههرگنک  ماجنارـس  و  [ . 3  ] مایقلا موی  یلا  دنام  ناهج  رد  مادـم  تلم  ود  داتفه و  نیا 
رد ار  یتیحالـص  نینچ  هن  تسیز ، دـنهاوخ  یلاعت  قح  شزرمآ  راوج  رد  مه و  رانک  رد  ود  ره  نکـشتنس  ارگتنـس و  ،و  دیـسر دـهاوخ 

رادهدهع ار  خیرات  شهوژپ  هک  یناسک  داد . هحفـص 11 ] دهاوخ [  نمب  ار  تصخر  نیا  ماهتفرگ  ندرگ  رب  هک  ياهفیظو  هن  منیبیم و  دوخ 
راچان رگـشرازگ  دـنرادن . ياهراچ  اهتیاور  لیدـعت  حرج و  هلباقم و  نوگانوگ و  ياهشرازگ  رد  عبتت  دانـسا و  يهعلاطم  زج  دـنوشیم ،

رگا ار - فارحنا  ياههطقن  و  دنک ، يرواد  اهدادـیور  يهراب  رد  نئارق  دانتـساب و  دـناوتیم  هک  اجنآ  ات  و  دـسیونب ، هداد  خر  ار  هچنآ  دـیاب 
مینک يدنبهقبط  ناسچ  و  میریذپب ؟ هنوگچ  ار  اهدنس  نآ  اما  دش . دهاوخ  راکشآ  تقیقح  هک  تسا  تروصنیا  رد  دنایامنب . دشاب - دوجوم 

رد ارنآ  ناـخرؤم  ناثدـحم و  هک  هاـگنآ  اـت  تسا ، هداد  خر  هثداـح  نیا  هـکیزور  زا  راوـشد . تسیراـک  دوـخ  میجنـسب ،؟ ینازیم  هـچ  اـب  و 
یکدنا ای  لاس  تسیود  هدنام ، نوصم  ضراوع  رگید  و  ترابع ، رد  فرـصت  یـشومارف ، دنزگ  زا  دـناهدرک و  طبـض  تبث و  دوخ  ياهباتک 

دوخ لابندب  ای  شـشوپ و  ریز  ار  يدنچ  ياههورگ  اههتـسد و  کی  ره  هک  يدـنمورین - ياهتسایـس  نرق  ود  نآ  رد  تسا . هتـشذگ  رتمک 
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، دنراد یئانشآ  موس  يهدس  نایاپ  ات  مالـسا  ردص  خیرات  اب  هکنانآ  تسا . هداد  يرگیدب  ار  دوخ  ياج  یکی  ای  هداتـسیا و  مه  ربارب  هتـشاد -
فیرح يوعد  نتخاس  لطاب  دوخ و  دوس  هب  ثیدح  لیوأت  ای  ریـسفت و  ای  ثیدح و  وحم  نآ ، رد  سیلدت  طیلخت و  تیاور ، لعج  دننادیم 

ادخ هب  یهاوگ  هک  یناناملسمون  نانآ ، لباقم  ياههورگ  یسابع و  جراوخ ، يوما ، تسایـس  هب  هتـسباو  ياههورگ  تسا . هدوب  جئار  يراک 
رد هک  يرکف  ياهبتکم  ناداتـسا  دـندزیم ، نید  نیا  يهشیرب  هشیت  ناهن  رد  هتخاس و  ناـج  ظـفح  يهلیـسو  ار  ص )  ) دـمحم يربمغیپ  و 
ادخ دناهدرک ؟ اهدنس  نیا  رد  زارد  تدم  نیا  رد  اهیراکتسد  هچ  دنزاس ، لطاب  ار  لباقم  فرط  نخس  دناهتساوخیم  اهنت  سرد ، ياههقلح 

زا یکی  گرم  لاس  ای  زورداز و  يهدنراد  نایب  هک  یئاهتیاور  یخیرات و  ياهناتـساد  اما  تسا . نینچ  یـسایس  ياهدنـس  لاح  دـنادیم ،
هدش تیاور  ناسکی  اههثداح  دوشیم  هدید  رتمک  تسا ، هدوب  هظفاح  رب  نایوار  دامتعا  نوچ  مه  اهشرازگ  هنوگ  نیا  رد  تساهتیصخش ،

ساـسا رب  ار  دوخ  شرازگ  نکمم  دـح  اـت  تسا  هدیـشوک  تاحفـص  نیا  هدنـسیون  درک ؟ دـیاب  هچ  طیارـش  نینچ  رد  هحفـص 12 ] دشاب [ .
هک اجنآ  ات  زین  و  [ 3  ] تسا رتمک  یگدروختسد  لامتحا  اهدنـس  نیا  رد  هچ  دنک ، میظنت  لوا  تسد  هب  کیدزن  ای  لوا و  تسد  ياهدـنس 
ای همه و  هک  تسا  هتفریذـپ  ارنآ  نوگانوگ  ياـههتفگ  ناـیم  زا  هرخـالاب  هدرک و  قیبطت  یجراـخ  ياـههنیرق  اـب  ار  اهـشرازگ  تسا  هتـسناوت 
خر جراخ  رد  هک  تسا  یتقیقح  ماهتشون  هچنآ  میوگیمن  همهنیا  اب  دننکیم . دییأت  ارنآ  ياهنوگب  ای  دناناتساد و  مه  نآ  لوبق  رد  تیرثکا 

هحفص 13] دنادیمن [ . يرگید  یلاعت  يادخ  زج  ار  تقیقح  نآ  هچ  تسا ، هداد 

ناتسبرع يارحص 

شرازگ نیا  ندـناوخ  مرگرـس  نوـنکا  مه  هک  زیزع  يهدـنناوخ  [ . 10 « ] ِنیَتاـهَک َۀَّنَْجلا  َوُه  َو  اـَنَا  ُْتلَخَد  اکِرْدـُت  یَّتَح  ِْنیَتَیراـج  َلاـع  ْنَم  »
خرـس يایرد  هنارک  ياهینادابآ  هنیدم و  هکم و  رهـش  اهنت  ناتـسبرع  زا  مدوصقم  ياهدناوخ .؟ ار  ناتـسبرع  يایفارغج  ای  خیرات  ایآ  یتسه ،
يداو ناـیم  وـس  کـی  زا  هک  تسا  ياهدرتـسگ  نیمزرـس  زا  تمـسق  نآ  مدوـصقم  میوـگیمن . زین  ار  نمی )  ) تخبـشوخ ناتـسبرع  تسین .
نویلیم ود  رادقم  نیرتشیب  هک  یئاهنیمزرس  تسا . رِساوَد  يداو  ءانْهَد و  ياهنابایب  هب  دودحم  رگید  يوس  زا  دوُفَن و  يارحص  تْوَمَرْضَح و 

اجنآ تسا . هدـنام  هدروخن  تسد  نانچمه  ًابیرقت  اهنرق  تشذـگ  زا  سپ  دـهدیم و  لیکـشت  ار  هریزج  هبـش  نیا  رتمولیک  رازه  دصـشش  و 
هتـشر وـسکی و  زا  كانتـشهد  هنکـس ، زا  یلاـخ  ناداـبآ ، ناـهج  زا  هدـیرب  کـشخ  ياـهنابایب  نیرفآ . یتفگـش  تفگـش و  تسا  ینیمزرس 

لاح نیع  رد  بیجع و  یبیکرت  رگید ، يوس  زا  نیرید ، ناراگزور  ياهناشف  شتآ  ياهراگدای  باتفآ و  موادـم  شبات  زا  هتخوس  ياههوک 
خزود نیا  رد  زارد  یتدـم  يارب  دـناوتیمن  يداع  رادـناج  ای  ناسنا و  چـیه  ناتـسبات  لصف  رد  هحفـص 14 ] تسا [ . هدروآ  دـیدپ  ار  بلاج 

هار اهگنسرف  ندیرب  زا  سپ  دراذگب و  نیمزرس  نآ  رد  مدق  راهب  زاغآ  ای  ناتسمز  لصف  رد  وجارجام  يدرگناهج  رگا  و  درب ، رـسب  هتخادگ 
لادوگ نآ  رانک  رد  تسا  نکمم  هتـشگ ، مهارف  یلادوگ  رد  نآ  يهدنام  هدـیراب و  نآ  رد  یناراب  شودـنرپ  ای  شود  هک  دـسرب  ياهطقن  هب 
ناسنا یبآیب . اصوصخم  يراوشد و  ربارب  نارادناج  نیرتتخـس  دنانابایب . نیا  ناسنا  يهنومن  نانآ  دنیب . هب  رتش  ود  کی  اب  ار  ياهداوناخ 

شکراب نآ ، ناویح  دـناهداد و  بقل  ودـَب  لوادـت  رد  يوَدـَب و  ار  وا  هک  تسا  ناوترپ  نشخ و  هدرچ ، هایـس  رغال ، هدیکـشخ و  ارحـص  نیا 
ینتـسر دندرگ . زوریپ  ارحـص  راکیپ  شالترپ و  يهنحـص  رد  دنناوتیم  هک  دنرادناج  ود  نیا  اهنت  دراد . مان  رتش  هک  ناسنا  زا  رتتخـسرس 

نابایب دروآیم . دـیدپ  روآ  سرت  یگناب  دـچیپیم و  نآ  ياههخاشرـس  رد  داـب  ماـگنه  بش  هک  تسا  يدـننام  هچتخرد  ياـهراخ  مه  نآ 
هب هک  دـناهدیمان  نالیِغ ) ُُّما   ) ار راخ  نآ  تهجنیدـب  دناهتـشادنپ  نالوغ  يهچب  زاوآ  ار  گناب  نآ  لوغ و  هاگنمیـشن  ار  تخرد  ریز  نانیـشن 

. تسا یبآیب  ربارب  تمواقم  رهظم  اهینتسر  نیب  رد  هک  تسامرخ  اهبآ  يهرانک  و  اههحاو ) رد   ) نآ تخرد  تسا . هدش  نْالیَغُم  فیفخت 
يارب ندیـشوک  دشابیم : یعیبط  ياهعنام  ربارب  نانآ  ریگیپ  شـشوک  يهناشن  راوشد ، طیارـش  نانچ  رد  شوک  تخـس  ياهناسنا  يرادیاپ 

هلوک دیاب  زور  دنچ  ره  ای  زور  ره  وَدب  بآ .»  » تسا ناویح  ناسنا و  یگدنز  يهیام  هک  زیچ  نآ  ندروآ  تسدـب  زا  راچان  و  ندـنام ، هدـنز 
روناج نآ  شیر  ِتشپ  رب  تسین ، نآ  رد  کشخ  يامرخ  هناد  دـنچ  ای  و  رتش ، ِمشپ  اب  طولخم  ِهیپ  هلولگ  دـنچ  زج  هک  ار  دوخ  رـصتخم  راب 
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اـهتشد و زا  دـبوکب ، مه  رد  ار  غاد  نش  ياـههدوت  دـناشن ، هـب  راـب  هلوـک  يـالاب  رب  ار  شلاـسدرخ  دـنزرف  اـنایحا  نز و  دراذـگب ، راـبدرب 
رگید مرک و  زا  رپ  وبدـب ، هریت ، یبآ ؟ هچ  تسا . هدـش  هریخذ  نآ  رد  یبآ  هک  دـسرب  یلادوـگ  هـب  و  درذـگب ، هدروـخ  باـتفآ  ياـههرخص 

، دوشیم داش  یناگدـنز  يهیام  اهنت  نیا  ندـید  زا  هتـسخ  رفاـسم  دـناهدناسر . اجنادـب  ار  دوخ  هحفـص 15 ] يو [  زا  رتدوز  هـک  ناگدـنزخ 
رادومن یمحازم  يهلک  رـس و  هک  تسا  تقو  نیا  رد  هچ  دباییمن ، یماود  وا  ینامداش  هک  سوسفا  اما  درادیمرب ، رتش  تشپ  زا  ار  رابهلوک 

وا دـهدیم  ناشن  شاهتخوس  هدـیکورچ و  یناشیپ  هدروخ و  كرت  ياههنـشاپ  هک  زور  هریت  یناسنا  وا ، نوچ  یتخب  هیـس  دوجوم  ددرگیم ،
رد محریب ، راگزومآ  اهنت  نیا  ارحص ، بآ . هدناسر ، نادب  ار  دوخ  ام  نیشیپ  رفاسم  هک  تسا  يزیچ  نامه  ندروآ  تسدب  يوپاکت  رد  مه 
زا نیمز  هک  درذگیمن  يرید  دوشیم ، زاغآ  يریگرد  ینامب ! هدـنز  ات  شکب  تسا : هدادـن  رتشیب  سرد  کی  دوخ  نادـنزرف  هب  اهنرق  لوط 

زوریپ يو  رب  وا  زا  رتدنمورین  فیرح  اما  دنامب ، هدـنز  تسا  هتـساوخیم  هزیرغ  مکحب  هک  یناسنا  ددرگیم ، نیگنر  تخبدـب  یناسنا  نوخ 
هک هدشن  رت  عیام  نیا  زا  دناهتـسب ، ودب  ار  دوخ  هک  رتاونیب  دوجوم  ود  ای  کی  يو و  يهتـسخ  شکراب  وا و  هنـشت  ماک  زونه  تسا . هتـشگ 
اب تسا ، هتـسب  نادب  شنادنزرف  نز و  رتش و  وا و  یگدنز  هچنآ  نتفرگ  رـس  رب  و  دیامنیم ، ار  دوخ  نادند  هنامحریب  يرتدنمورین  نمـشد 
هک یفیرح  تسا . هتشگ  غراف  وا  نتشک  زا  نونکا  مه  هک  تسا  یفیرح  زا  رتدنمورین  رایـسب  فیرح  نیا  هک  سوسفا  دزیخیمرب . زیتسب  يو 
ات دوشیم  دـنلب  اوهب  مکارتم  راخب  بآ ، ياجب  دوریم و  رتنیئاـپ  نیئاـپ و  بآ  غاد  دـنیبیم  دوخ  مشچب  دـش . زوریپ  وا  رب  ناوتیمن  زگره 
هب اجنیا  زا  دـیاب  تسا . هدرک  ار  دوخ  راک  باتفآ  هلب ! دـنامیمن . یقاـب  لادوگ  هت  رد  ناـج  همین  مرک  دـنچ  نجل و  یکدـنا  زج  رگید  هکنآ 
ره یئاجب و  دادماب  ره  دراد . نابز  رب  دوخ  تقشمرپ  یگدنز  رـسارس  رد  ودب  هک  تسا  يدورـس  دیتفیب ! هارب  دیتسیاب ! میورب .... رگید  ياج 
هک یکدوک  هلان  تسا ؟ يزاوآ  هچ  نیا  دسریم . وا  شوگب  یفیفخ  زاوآ  ناهگان  ینکفاراب ، يدنبراب و  رادوریگ و  نیا  رد  یهار . رد  بش 

اونیب عمج  نیدب  هنیدام  یناسنا  هدش و  غراف  نداز  جنر  زا  وا  نز  هحفص 16 ] تسا [ . هدرک  زاب  تمالم  رپ  یناگدنز  نادب  هدید  نونکا  مه 
نیا یگتـسکشرس ! یتخبدب و  يهیام  نیا  رتخد ! هنیدام ! يدازون  دوب ! نارگن  دـمآ  شیپ  نیا  زا  هشیمه  یگرزب ! یتخبدـب  هچ  تسا . هدوزفا 

یگرزب رد  درکیم و  ینابهاگن  ار  رتش  یکدوک  رد  دوب ! یتمعن  دوب  رـسپ  رگا  دیئازن ؟ هنیرن  يدنزرف  منز  ارچ  دروخیم .؟ مراک  هچب  دـنزرف 
شومارف نوچ  ارچ ؟ گنن ! يراسمرـش و  يهیام  نآ ، زا  رتدـب  تسا  ریگ  اپ  تسد و  يدوجوم  رتخد  اما  دـیگنجیم ! نانمـشد  اب  مراـنک  رد 

ردپ و یناشیپ  رب  ار  گنن  غاد  هشیمه  يارب  تفرگ و  يریـساب  ار  نانآ  رتخد  تشاد . يریگرد  هتـسد  نالف  اب  شیپ  يدـنچ  هک  تسا  هدرکن 
ار هعقاو  جالع  و  دیـشیدنا ، ياهراچ  دیاب  هدـشن  رید  ات  هن ! دـیاین ؟ مدوخ  رـس  رب  یئالب  نینچ  يزور  هک  اجک  زا  دنابـسچ . وا  يهلیبق  ردام و 
زا سرت  اـهنت  [ . 11 . ] تفهن كاخ  لد  رد  ار  وا  دـیاب  ددرگ ، يراسمرـش  بجوم  اداـبم  دـنامب . هدـنز  دـیابن  رتخد  نیا  درک . عوقو  زا  شیپ 

یفارخ ياهرواب  مه  یهاگ  تشادیم ، او  تشز  نینچ  يراک  هب  ار  وا  هک  دوبن  ناشیوخ  شنزرس  گنن و  میب  ای  یگدنامرد و  يدنمتسم و 
دب لافب  ارنآ  دیدرگیم ، يو  بیـصن  تسوپ  هایـس  ای  مشچ ، دوبک  يرتخد  رگا  هکنانچ  دـشیم ، یـشک  رتخد  بجوم  لیلدیب  تاداقتعا  و 

. دـنراذگب هقالع  هفطاع و  باسح  هب  ار  تشز  راک  نیا  دـنهاوخیم  رـضاح  نرق  رد  برع  ناسیون  خـیرات  ناـبیدا و  زا  یهورگ  تفرگیم .
دـسرن ياهمطل  نانآ  تمارکب  ات  درپسیم  كاخ  هب  ار  نارتخد  تشاد ، نادنزرف  زا  هتـسد  نیدب  دـیدش  یتبحم  ردـپ  نوچ  دـنیوگیم  نانیا 

زا سرت  رطاـخب  ار  هاـنگیب  دوـجوم  نیا  ارچ  هک  دـنکیم  شنزرـس  ار  مدرم  نیا  نآرق  مـینیبیم  اـم  تـسا . ساـسایب  یهیجوـت  نـیا  [ 12]
هب دوش ، شـسرپ  هتفهن  كاخ  رد  كدوک  نآ  يهرابرد  هک  زورنآ  دـیوگیم : رگید  ياج  رد  و  هحفص 17 ] [ . ] 10  ] دیشکیم یتسدگنت 

ینیمزرـس رد  مدرم  نآ  دـهاکیمن . راـک  یتـشز  زا  تسا  هدوب  هچ  ره  تشز  راـک  نیا  بجوم  يراـب  [ 11 [ ؟ تسا هدـش  هتـشک  یمرج  هچ 
مالـسا روهظ  زا  شیپ  نیـشن  نابایب  لاح  نیا  نیا . نآ و  زا  رتراجنهان  رتتشز و  يراتفر  رگیدـکی  اب  دنتـشاد و  نینچ  نیا  یمـسر  نانچنآ ،
يرگید عون  زا  نانآ  يریگرد  هکنیا  تیاهن  دناهتشادن ، ناینابایب  زا  یمک  تسد  يراتفرگ  رد  مه  هریزج  هبش  ياهنیشنرهش  اما  تسا ، هدوب 

مقر دـننارذگب . یناسآ  نت  یـشوخ و  هب  ار  راگزور  نانآ  جـنرتسد  زا  دـنچ  ینت  اـت  دنـشوکب  اونیب  مدرم  زا  گرزب  ییاههتـسد  تسا . هدوب 
تیعقوم نینچ  اـب  ینیمزرـس  هک  تسادـیپ  ددرگ . رتهدـیمخ  نیگنـس  ياـهراب  راـشف  ریز  ناـنیا  رمک  و  دـبای ، شیازفا  زور  ره  ناـنآ  یئاراد 
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زاغآ رد  رگا  تشاد ! دهاوخ  یـشزرا  هچ  عامتجالا  ملع  نادنمـشناد  ناسانـشداژن و  يهدید  رد  مدرم ، سنج  نیا  زا  ینانکاس  یئایفارغج و 
نامگیب دیدرگیمن ، هتفاکش  رون  زا  ياهمـشچ  ناهگان  کیرات ، نابایب  نآ  رد  و  تشگیمن ، دیدپ  خیرات  يهزجعم  يدالیم  متفه  يهدس 

بونج هیلایهتنم  رد  ارحـص  نیا  دنادب  هکنادب  دسر  هچ  ات  دراد ، دوجو  ناتـسبرع  مانب  یئارحـص  هک  دیـشیدنایم  نادب  یـسک  رتمک  زورما 
هبـش ياـههوک  هتـشر  زا  دـنناوتب  هک  وجهثداـح  ینادرگناـهج  رگم  تسناـنچ . نـینچ و  نآ  یئاـیفارغج  یخیراـت و  تیعقوـم  ایـسآ و  یبرغ 

یلاخلا عبرلا - ای  ذوفن و  روانهپ  نابایب  هب  ار  دوخ  دـنیامیپ و  هب  ار  هماهت  ياههرد  دـجن و  ياهراز  کـشخ  دـنوش و  ریزارـس  انیـس  يهریزج 
ار نارگید  درب و  ردب  ملاس  ناج  یکی  نت  اههد  زا  ای  و  دنور ، ورف  يدبا  باوخب  نش  ياههدوت  ریز  هشیمه  يارب  ياهثداح  رثا  رب  دنناسرب و 
رد یکرهش  زا  تسخن  دزیخرب ، ینینط  دیاب  نیمزرس  نیا  زا  تساوخیم . يرگید  زیچ  تشونرس  اما  هحفص 18 ] دهد [ . ربخ  هدید  هچنآ  زا 

ار ناتسبرع  يهریزج  هبش  رسارس  نینط  نیا  هاگنآ  ایرد ، نیا  قرش  رد  رهش و  نیا  يرتمولیک  دصناپ  رد  ياهحاو  سپس  خرس و  يایرد  رانک 
ياهتخومآ ارحـص  زا  هچنآ  زور ! هریت  درگ  نابایب  دسرب : ناهج  يهمه  ماجنارـس  اقیرفا و  ایـسآ و  هراق  هرخالاب  رـصم و  ، ناریا هب  و  دـنک ، رپ 

يارب ار  وت  ياهتفرگ ! وخ  نادب  هک  تسین  نآ  وت  راعـش  يریگب ! سرد  ادـخ  زا  دـیاب  وت  تسا ، زومآدـب  يراگزومآ  ارحـص  تسین ! تسرد 
رگیدکی اب  همه  ياهدنز و  يرگید  يارب  وت  تسا ... تمحر  فیطل و  یگدنز ، تبحم ، رون ، ادخ  یئادخ و  يهفیلخ  وت  دناهدیرفاین . نتشک 

یبوخ ناملعم  زین  نانآ  نک ! شومارف  ياهتخومآ  تناردپ  راتفر  زا  دـیلقت  هب  ای  و  هنیـس ، هب  هنیـس  هک  مه  ار  رگید  سرد  نآ  دـیئادخ ! يارب 
! دنیادخ تمعن  ود  ره  دـنیآیم ! وت  راک  هب  ود  ره  تسا ! رـسپ  دـننام  زین  رتخد  تخومآ ! دـیابن  يدـیلقت  ار  سرد  هک  ینادـب  دـیاب  دـندوبن !
؟ دینکیم يراتفر  نینچ  ناتنارتخد  اب  ارچ  امـش  مدرم ! داد ! يرترب  يرگید  رب  ار  یکی  دیابن  تفگ و  ساپـس  دـیاب  ار  ادـخ  ياهتمعن  يهمه 

ردام هک  نارتخد  نیمه  ناماد  رد  امـش  رگم  تسا ؟ هدرورپ  هداز و  یـسک  هچ  ار  امـش  دـیرگنیم ؟ اهنادـب  شزرایب  يـالاک  يهدـیدب  ارچ 
لها يا  : » دنیوگب ات  دتـسرفیم  نانآ  دزن  ار  هکئالم  دنوادخ  دیآیم  ایندب  ياهناخ  رد  يرتخد  نوچ  هک  دینادب  دیاهتفاین ،؟ شرورپ  دناهدش 

هک یـسک  دـنیوگیم  و  دنـشکیم ، وا  رـس  رب  ار  شیوخ  ياهتـسد  دـنناشوپیم و  دوخ  ياهرپ  اـب  ار  رتخد  نآ  سپـس  امـش ! رب  مالـس  هناـخ 
راوخ دنکن ، روگب  هدنز  ار  وا  و  دشاب ، هتشاد  يرتخد  هک  یـسک  [ » 12 « ] دش دهاوخ  يرای  زیخاتـسر  زور  ات  دریگ  هدهع  رب  ار  وا  ینابهاگن 

هاگ نآرق و  ياهتیآ  اب  هاگ  هک  ینامـسآ  تامیلعت  نیا  اـما  [ . 10 « ] درب دهاوخ  تشهب  هب  ار  وا  ادخ  دـهدن ، حـیجرت  وا  رب  ار  رـسپ  ، دزاسن
رتشیب نآ  رثا  ات  دشاب  هارمه  زین  یلمع  شزومآ  اب  دیاب  دشیم ، هدناوخ  مهف  رید  مدرم  نانچ  نارگ  ياهشوگ  رب  ثیدح  هحفص 19 ] نابزب [ 

، هجیدخ وا  نز  نیتسخن  زا  ادخ  لوسر  نارتخد  رامش  هک  تسا  تفگـش  نیا  تسا . ربمغیپ  رتخد  یلمع ، تیبرت  نیا  يالعا  هنومن  و  ددرگ ،
رسپ ياهلیبق  يودب و  یناگدنز  رظن  زا  میتفگ  هکنانچ  دنریمیم . یکدوک  رد  دنیاپیمن و  وا  نارسپ  هکنآ  رتتفگش  تسا و  نارسپ  زا  شیب 

دنتفگیم رتبا  ار  سک  نینچ  دش . دهاوخ  شومارف  وا  مان  دریگن  ار  وا  ياج  يرـسپ  هکنآ  و  دنکیم ، نشور  ار  ردپ  يهناخ  غارچ  هک  تسا 
نیشناج هک  درادن  يرسپ  نوچ  دنامیمن ؟ يو  زا  یمان  گرم  زا  سپ  تسا ». رتبا  وا  : » دوب ص )  ) دمحم هب  هکم  نانیب  هاتوک  شنزرس  نیا  و 
يرتخد مالـسا  ربمغیپ  زا  لد ، کیرات  ناشیدنا  جک  نیا  مغرب  و  یهلا ، تیـشم  قفو  رب  اما  دوب . شیرق  زا  ینالدروک  يهدـیقع  نیا  دوش ! وا 

ياهتراشا زمر  ردپ و  نخـسرس  یعامتجا - ياهدروخرب  رد  هچ  یـصوصخ و  یناگدنز  رد  هچ  دوخ ، راتفر  راتفگ و  اب  رتخد  نیا  دـنام و 
شنزرـس ار  وت  هکنآ  دـنام . دـهاوخ  نادـیواج  وت  مان  دـمحم  يا  [ . 11 .« ] رتبالا وه  کـئناش  نا   » هک دـنایامن  ناـهاوخدوخ  نادـب  ار  نآرق 

داد هدعو  ار  یفطـصم  هک : دنتـشگ  تراشب  نآ  زا  يرگید  زمر  زین  وا  ناگدازدنزرف  هکنانچنآ  دریمیم : مانمگ  و  دـیزیم ، مانمگ  دـنکیم 
مزاس بارحم  ربنم و  هحفص 20 ] منز [  هرقن  رب  رز و  رب  وت  مان  منک  نوزفا  زور  زور  ار  تقنور  قبس ... نیا  دریمن  وت  يریمب  رگ  قح  فاطلا 

ات درب ، راکب  ارهز  قح  رد  ار  يردپ  تبحم  يهمه  مالـسا  ربمغیپ  هک  دوب  نانچ  یئادخ  ریدقت  [ . 12  ] وت رهق  دش  نم  رهق  تبحم  رد  وت  رهب 
هـس زا  یکی  میئوگیمن  ام  رگم  داهن . شزرا  نارـسپ  نوچ  زین  ار  نارتخد  دـیاب  هک  دـننادب  هاوخدوخ  ياهدوجوم  نآ  یلمع ، تیبرت  نیا  اب 

و دنارورپ ، هب  نانچنآ  ار  دوخ  رتخد  دوش و  رتخد  بحاص  دیاب  وا  تسا ؟ ربمغیپ  راتفر  تسا  بجاو  ناناملسم  رب  نآ  يوریپ  هک  تنس  مسق 
میئوگیم هک  تسین ، ینعم  نادـب  نیا  اما  دنرمـشن . راوخ  ار  داژن  ءاقب  يهیام  نیا  دـنریگ و  سرد  يو  راـتفر  زا  وا  ناوریپ  اـت  دـهن ، تمرح 
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یقالخا تیـصخش  زا  نخـس  هک  اجنآ  تسا . نینچ  هن  دوب ، نارگید  شزومآ  رطاخب  اـهنت  داـهنیم  دوخ  رتخد  هب  ربمغیپ  هک  یتمرح  يهمه 
مهاوخیم هچنآ  تسا . هدوب  یتمرح  نینچ  راوازس  وا  هک  دید  دیهاوخ  امش  تخادرپ و  میهاوخ  لیصفت  هب  هراب  نیا  رد  دیآ ، نایم  هب  همطاف 

هحفص 21] دنک [ . تیبرت  زین  المع  ار  دوخ  ناوریپ  دوب  فظوم  نآرق  تامیلعت  رانک  رد  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  میوگب 

هجیدخ

هراشا

، ادخ لوسر  ص ،)  ) دـمحم رتخد  ع )  ) همطاف مینادیم  هکنانچ  فیرـشثیدح ) [ ) 13 « ] سانلا ینبذک  نیح  ینتقدص  ۀـجیدخ . لثم  نیا  «و 
یئاهتراشا زج  دیآرد ، ص )  ) ربمغیپ جاودزاب  هکنآ  زا  شیپ  هجیدخ  یناگدنز  زا  تسا . ِدْلیَوُخ  رتخد  هجیدـخ  وا  ردام  و  مالـسا ، ربمغیپ 

هدـید اههثداح  ياهراپ  اب  نانآ  طاـبترا  تبـسانمب  وا  هدازومع  ردـپ و  وا و  ماـن  هاـگبهاگ  لوا  تسد  رداـصم  رد  میرادـن . تسد  رد  هاـتوک 
تیلهاج هرود  رد  دـلیوخ  تسا . شیرق  نامرتحم  زا  فورعم و  ياهریت  زا  بـالک ، نب  ِّیَُـصق  نب - يَّزُعلادـبع  نب  دـسأ  ِنب  ِدـِْلیَوُخ  دوشیم .

هنانک اب  گنج  يهدامآ  شیرق  زور  نآ  رد  و  تسا ، فورعم  هَطْمَـش  ماـنب  هک  يزور  رد  مود ، [ 14  ] راجف گنج  رد  دوب . دوخ  هفئاـط  رتهم 
اب ِدْلیَوُخ  دربب ، نَمَی  هب  ار  دوسألا  ُرَجَح  تساوخیم  عَُّبت  هک  یماگنه  دناهتـشون  هحفص 22 ] [ . ] 15 . ] تشاد ار  دسا  يهفئاط  تسایر  دـش ،
زا لفون  نب  ۀـقرو  هجیدـخ  يومع  رـسپ  تسا . رـصع  نآ  رد  وا  زاتمم  تیعقوم  يهدـنهد  ناـشن  یگداتـسیا  نیا  [ 16  ] تساـخرب عازن  هب  وا 

ياههتـسد نیتسخن  لوزن  ماگنهب  مرکا  لوسر  نوچ  تشاد . عالطا  نیـشیپ  نایدا  ياهباتک  زا  دناهتـشون  هکنانچ  تسا و  هدوب  برع  نانهاک 
نیا ربمغیپ  وا  هک  داد  هدژم  هجیدخ  هب  درک  یئاهشـسرپ  وا  زا  هکنآ  زا  سپ  هقرو  درب . هقرو ، دزن  ار  وا  هجیدـخ  دـیدرگ ، برطـضم  یحو 

يهدیـس هرهاط و  ار  وا  هک  اجنآ  ات  تسا  هتفریم  رامـشب  شیرق  يهتـسج  رب  نانز  زا  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  هجیدخ  [ 17  ] دوب دهاوخ  تما 
نز نآ  زا  سپ  و  [ 18  ] هرارز نب  شابن  نب  دنه  هلاه  وبا  نز  تسخن  دیآ  رد  مرکا  لوسر  دـقع  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـندناوخیم . شیرق  نانز 

ردارب و نانیا  هحفص 23 ] دیدرگ [ . يرتخد  بحاص  قیتع  زا  رـسپ و  ود  بحاص  هلاهوبا  زا  يو  [ 19  ] دیدرگ موزخم  ینب  زا  ذئاع  نب  قیتع 
هک یلام  اب  تفریذپن و  يوش  تشاد ، ناوارف  ناهاوخ  دوب و  رادـلام  ابیز و  ینز  هکنآ  اب  جاودزا ، ود  نیا  زا  سپ  دـناهمطاف . يردام  رهاوخ 

هجیدـخ لـماع  شنادـنواشیوخ  رگید  دـننام  مه  وا  تساوخ  دوـخ  يهدازردارب  زا  بلاـطوبا  هک  هاـگنآ  اـت  تخادرپ . یناـگرزاب  هب  تشاد 
و دـیدرگ ، لیام  ص )  ) دـمحم اب  یئوشانز  هب  هک  دوب  یتراـجت  رفـس  نیا  زا  سپ  دـش . نینچ  دور و  ماـش  تراـجت  هب  وا  يوس  زا  و  ددرگ ،
اب جاودزا  ماگنهب  هجیدخ  دـنکیم ، دـییأت  ارنآ  زین  تنـس  هتفای و  ترهـش  ناخروم  نیب  هکنانچ  تفریذـپ . يرهوش  هب  ار  وا  مینادـیم  هکنانچ 

مقر ناسیون  خیرات  تفگ ، ناوتیم  تشگ ، وا  بیـصن  جاودزا  نیا  زا  هک  ینادنزرف  دادعت  هب  هجوت  اب  یلو  تشاد . لاس  لهچ  ص )  ) دمحم
هک دنکیم  تیاور  سابعنبا  زا  دوخ  دانساب  دعـسنبا  ترهـش ، نیا  لباقم  رد  دناهدرک . باختنا  تسا  یلماک  ددع  هک  تهجنآ  زا  ار  لهچ 

يهیرام ماـنب  هدـش  دازآ  یکزینک  زا  هک  میهاربا  زج  [ . 20 . ] تسا هدوب  لاس  تشه  تسیب و  ص )  ) دـمحم اب  جاودزا  ماـگنه  هجیدـخ  نس 
ود نس  رد  مساق  دـناهجیدخ . زا  یگمه  [ 21  ] هللادبع مساق و  ع )  ) همطاف موثلک . ما  هیقر . بنیز . ربمغیپ : نادنزرف  رگید  دـش ، دـلوتم  هیطبق 

یناگدنز ع )  ) همطاف زا  شیپ  یگمه  دندرک و  ترجه  هنیدم  هب  نارتخد  اما  درم . ترجه  زا  شیپ  هکم  رد  هللادبع  تثعب و  زا  شیپ  یگلاس 
نادـنمتورث درک و  راکـشآ  ار  دوخ  توعد  ربمغیپ  هک  یماگنه  دروآ . نامیا  ربمغیپ  هب  هک  تسا  ینز  نیتسخن  هجیدـخ  دـنتفگ . دوردـب  ار 

تخسرس نانمشد  نیا  دنزگ  زا  ار  دوخ  يهدازردارب  بلاطوبا  دنتساخرب ، زین  يو  دوخ  وا و  ناوریپ  رازآب  و  دنداتـسیا ، وا  يور  رد  ور  هکم 
يوخ نیمه  يارب  دیشخبیم . یمرگلد  و  هحفـص 24 ] شمارآ [  ودب  هناخ  نورد  هک  دوب  ینابیتشپ  وا  يارب  زین  هجیدـخ  اما  درکیم ، ظفح 

[ . 22 . ] تشادیم یمارگ  ار  وا  دای  هتسویپ  ادخ  لوسر  هک  تسا  یناملسم  تلصخ  یناسنا و 

ربمغیپ رتخد  دلوت  خیرات  يهرابرد  دانسا  لیلحت  دقن و 
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نـشور یتسردب  نآ  لاس  هکلب  زور و  خیرات ؟ هچ  رد  یک و  دش . هدـیئاز  يردام  نینچ  ردـپ و  نانچ  زا  مالـسا ، گرزب  يوناب  رهطا  همطاف 
دنچ ره  ( درم ای  نز   ) گرزب ياهتیصخش  گرم  لاس  ای  زور و  داز  ندرک  نشور  دنتـسین . ناتـسادمه  نآ  رد  ناسیون  خیرات  ینعی  تسین .
مهم نادنچ  اهتیصخش  لیلحت  رظن  زا  اما  تخادرپ ، میهاوخ  وجتسج  هب  هراب  نیا  رد  زین  ام  و  تسا ، ثحب  لباق  شزرا و  اب  یخیرات  رظن  زا 

هنوگچ دندوب ؟ هک  نانآ  دننادب  هکتسنیا  دراد ، تیمها  دعب  ياهلسن  يارب  یئانثتـسا  هتـسجرب و  نامدرم  یناگدنز  زا  هچنآ  دسریمن . رظنب 
یک و  دنداز ؟ یک  اما  دـنداهن . دوخ  زا  سپ  و  دوخ ، طیحم  رد  يرثا  هچ  دـندرک ؟ ارچ  دـناهدرک ؟ هچ  دناهتـسیز ؟. هنوگچ  دـندش ؟ تیبرت 
قح مه  دیاش  دناهتشذگ . رد  يزور  رد  و  دناهدمآ ، ایندب  يزور  تسمولعم  درک ؟ وجتسج  دیاب  هنیمز  نیا  رد  ارچ  دنـسرپیم  نانیا  دندرم ؟

ناسک نینچ  ندرم  نداز و  لاس  نییعت  سیونخیرات  اما  دناهدنز . خیرات  اب  هشیمه  دنریمیمن و  زگره  اهتیصخش  نینچ  دشاب . نانیا  فرطب 
نآ يوریپ  هب  فظوم  ار  دوخ  لاح ، حرـش  هریـس و  ناگدنـسیون  ای  ناـخروم و  هک  یتنـس  زا  يوریپ  رطاـخب  مه  دـنادیم . دوخ  هشیپ  ءزج  ار 
نیا رد  دوشیم . طوبرم  یعونب  هدش  دیدپ  خیرات  نامرهق  یناگدنز  رد  هک  یثداوح  يهمه  اب  اهخیرات  نیا  هک  تهج  نادب  مه  و  دننیبیم .

ربمغیپ رتخد  دلوت  لاس  يهرابرد  هنافسأتم  تسا  هتفر  راکب  هک  یـششوک  يهمه  اب  میوگب  دیاب  دشاب ، راک  رد  یترورـض  نینچ  رگا  باتک ،
، دنتسین ناتسادمه  نآ  رد  ناسیون  خیرات  هک  تسین  ربمغیپ  هحفـص 25 ] رتخد [  زور  داز  اهنت  داد . ناوتیمن  یقیقد  تسرد و  عالطا  (ص )

فالتخا همهنیا  تسین . ناخروم  قافتا  دروم  کیچیه  مرکا ، لوسر  گرم  دـلوت و  خـیرات  زین  نیموصعم و  يهمئا  نید و  نایاوشیپ  خـیرات 
نایوار دوبن . لومعم  نآ  نتـشون  عیاقو و  طبـض  اههرود  نآ  رد  دش . هداد  هاتوک  یخـساپ  نیتسخن ، لصف  رد  تسا ؟ هدـمآ  دـیدپ  هچ  يارب 

هک یئاههثداح  ای  مهم و  ياهدادیور  یهاگ  دنتفریذپیم . دنتفگیم  موق  ناگدروخلاس  هچنآ  مدرم  و  دندرپسیم ، رطاخب  دندینشیم  هچنآ 
یناگدنز رد  ام ، هکنانچ  دنتفرگیم . باسح  هب  گرزب  ياهتیـصخش  گرم  لاس  ای  زورداز  ارنآ  دـشیم و  یخیرات  أدـبم  تشاد  یگزات 

هک تسا  مولعم  نینچمه ... یئابو و  لاس  ینارگ . لاس  رهـش . نالف  یبارخ  لاس  دـمآ . لیـس  نـالف  هک  یلاـس  میاهدینـش : نارتگرزب  زا  دوخ 
اما دناهداهنیم  نآ  يهیاپ  رب  ار  دوخ  باسح  هتـشاد و  رطاخب  ار  خـیرات  نیا  نآ ، زا  سپ  دـنچ  ینایلاس  ات  زین  هثداح و  نیا  اب  رـصاعم  مدرم 

دلوتم لیفلاماع  رد  ص )  ) ربمغیپ دناهتـشون  ناخروم  دریگیم . رارق  تالوهجم  رامـش  رد  زین  هثداح  نآ  دوخ  زارد ، یتدـم  تشذـگ  زا  سپ 
اما تسا ، هدوب  مولعم  هکم  مدرم  يارب  ینایلاس  ات  لیفلاماع  دمآ . هکم  هب  هبعک  هناخ  ندرک  ناریو  يارب  دوخ  نالیپ  اب  ههربا  هک  یلاس  دـش ،

دوشیم خـیرات  أدـبم  هک  ار  اهدـمآ  شیپ  رگا  هزات  تسا . ياهلأسم  دوخ  هداد  خر  یلاس  هچ  رد  هثداح  نیا  مینادـب  میهاوخیم  هک  ام  يارب 
نایوار يهظفاح  رگم  دیآیم : شیپ  شـسرپ  نیا  میریگب ، هدیدان  ینیع  نادهاش  يارب  ار  اهنآ  قیقد  خیرات  ندش  شومارف  مینادـب و  تسرد 

لاس دصکی  لوط  رد  دننکن ، هابتشا  نایوار  تسخن  يهتسد  هک  ضرف  رب  دنامیم ؟ نوصم  هابتشا  زا  هشیمه  يارب  دشاب  دنمورین  مه  دنچ  ره 
هجرد هب  هظفاح  توق  زا  اههلـسلس  نیا  نایوار  يهمه  هک  دـنکیم  تنامـض  یـسک  هچ  دـهدیم ، يرگیدـب  ار  دوخ  ياج  لـسن  هس  اـبیرقت 

ای تیارد و  ای  تیاور و  ملع  رظن  زا  دیاش  دنیاتسب ، ظفح  توق  هب  ار  یـسک  دامتعا ، دروم  هاوگ  دنچ  اپ  ود  هکنیا  دنـشاب ؟ رادروخرب  لامک 
. تسین یفاک  اههطباض  نینچ  درادن ، یلمع  رثا  هک  اهدادـیور  رد  یلو  دـیآ ، باسحب  یلیلد  یلوصا  ای  هیقف و  هحفص 26 ] راک [  يهبنج  زا 

نادـب زین  رگید  ياهببـس  هک  دـسر  هچ  تسا ، یفاک  یخیرات  ياههثداح  طبـض  رد  فـالتخا  ندـش  ادـیپ  يارب  میتشون  هک  ببـس  ود  نیا 
هریـس و ناگدنـسیون  مومع  هک  یلاـح  رد  تسا . نینچ  اـم  ثحب  دروم  تیـصخش  دروـم  رد  دـید  میهاوـخ  هکناـنچ  اـقافتا  و  دوـش . هدوزفا 

يو دندقتعم  هعیش  گرزب  ياملع  ناسیون و  هرکذت  دناهتشون ، تثعب  زا  شیپ  لاس  جنپ  ار  ع )  ) همطاف دلوت  تعامج ، تنس و  لها  ناخروم 
رد ریثانبا  و  [ 25  ] فارـشالا باسنا  رد  يرذالب  و  [ 24  ] خـیرات رد  يربط  و  [ 45  ] تاقبط رد  دعـسنبا  تسا . هدش  دلوتم  تثعب  مجنپ  لاس 

رگید یعمج  و  [ 29  ] باـعیتسا رد  ربلادـبعنبا  و  [ 28  ] قاحـسا نب  دـمحم  و  [ 27  ] نیّیبلاّطلا لـتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  و  [ 26  ] لماک
يزور دنک : تیاور  نینچ  يرذالب  دنتخاسیم . ار  هبعک  يهناخ  شیرق  هک  دوب  یلاس  نآ  دناهتـشون : امومع  دناهتفریذپ و  ار  تسخن  خـیرات 

وت تفگ  سابع  تسا . رتگرزب  لاسب  يرگید  زا  کی  مادک  هک  دندوب  وگتفگ  رد  همطاف  و  ع )  ) یلع تفر ، یلع  دزن  بلطملادبع  نب  سابع 
و [ 30  ] دنتخاسیم ار  هبعک  يهناخ  شیرق  هک  دمآ  ایندب  یلاس  ارهز )  ) مرتخد اما  يدـش . دـلوتم  هبعک  نتخاس  زا  شیپ  دـنچ  ینایلاس  یلع !
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یبوقعی نکیل  [ 31  ] هدوب لاس  هن  هحفـص 27 ] تسیب و [  دودح  رد  تافو  ماگنهب  ع )  ) ارهز نس  هک  دناهدرک  حیرـصت  نارگید  يربط و  زین 
دلوت يو  يهتشون  ربانب  و  [ 32  ] تسا هتـشون  لاس  هس  تسیب و  گرم  ماگنهب  ار  ع )  ) ارهز نس  تسا  درفتم  دوخ  ياـهتیاور  رتشیب  رد  هک 

بوشآرهش نبا  و  [ 33  ] یفاک رد  ینیلک  نوچ  هعیش  ناثدحم  نادنمشناد و  ترهش  نیا  لباقم  رد  تسا . هدوب  ربمغیپ  تثعب  لاس  ع )  ) همطاف
هک دناهتشون  [ ، 36  ] رگید بتک  همامالا و  لئالد  زا  راـحب  رد  یـسلجم  و  [ 35  ] همغلا فـشک  رد  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  و  [ 34  ] بقانم رد 

حابـصم رد  یـسوط  خیـش  يهتـشون  اـهنت  تسا . هدـش  دـلوتم  دـیدرگ  ثوعبم  يربـمغیپ  هب  ص )  ) دـمحم هکنآ  زا  سپ  لاـسجنپ  ع )  ) ارهز
رگا و  تسا . هتـشون  لاس  هدزیـس  نینمؤملاریما  اـب  جاودزا  ماـگنه  ار  ع )  ) همطاـف نس  وا  هچ  تسا . فلاـخم  ترهـش  نیا  اـب  [ 37  ] دجهتملا

اب دراد . تقباطم  هتـشون  یبوقعی  هچنآ  اب  يأر  نیا  و  دوب . دـهاوخ  تثعب  لوا  لاس  يو  دـلوت  مینادـب  ترجه  زا  سپ  هام  جـنپ  ار  وا  جاودزا 
همدـقم رد  هکنانچ  هک  تساج  نیا  دـیامنیم . راوشد  رایـسب  رگید ، دنـس  ندرک  اهر  يدنـس و  نتفریذـپ  تایاور ، لقن  رد  فـالتخا  نینچ 

ار هتـسد  ود  زا  یکی  رایتخا  يهفک  اههنیرق  نآ  زا  هدافتـسا  اب  ناوتب  دیاش  تشادن ، رود  رظن  زا  زین  ار  یجراخ  ياههنیرق  دـیاب  دـش ، تراشا 
دراد و دوجو  هعیـش  ناثدـحم  اـملع و  ياـهتیاور  مومع  رد  يوق  هجوت و  لـباق  ياهنیرق  تسناد . حـجرم  ارنآ  هجیتـن  رد  درک و  رتنیگنس 
. تسا مرکا  لوسر  جارعم  اب  ع ،)  ) ارهز نداز  طابترا  هنیرق  نیا  تسا . هدوب  تثعب  زا  سپ  ربمغیپ  رتخد  تدـالو  هک  تسنیا  يهدـنهد  ناـشن 

نآ زا  ارهز  مرتخد  هفطن  دـنداد و  نمب  یتـشهب  هحفـص 28 ] بیـس [  جارعم  بش  رد  تسا  هدومرف  ادـخ  لوسر  جارعم ، ياهتیاور  نمض 
یلکـشم تسا ، هدوب  تثعب  مدـنچ  لاس  الثم  هک  دـندوب  هدرک  نیعم  قیقد  روطب  ار  جارعم  خـیرات  ناخروم ، رگا  [ . 38 . ] تفای نیوکت  هویم 

. تسین نشور  یتسردب  زین  شسرپ  نیا  خساپ  تسا ؟ هدوب  یلاس  هچ  رد  مرکا  لوسر  جارعم  هک  دیآیم  شیپ  شـسرپ  نیا  زاب  اما  میتشادن ،
کی یتیاورب  لاـس و  هس  ریثا  نبا  و  [ 39  ] ترجه زا  شیپ  لاسکی  یتیاورب  و  هنیدـم ، هب  ترجه  زا  شیپ  هام  هدـجه  ارنآ  یتیاورب  دعـسنبا 

دناهتشون ترجه  زا  شیپ  هام  شش  ات  تثعب  زا  دعب  لاس  ود  زا  ار  جارعم  هعیش  ياملع  هکیلاح  رد  [ 40 . ] تسا هتسناد  ترجه  زا  شیپ  لاس 
اما [ 41  ] تسا هتفر  نامـسآب  راب  دـنچ  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  رطاـخب  فـالتخا  نیا  دـناهتفگ  دـناهدش ، هجاوم  تاـیاور  فـالتخا  اـب  نوچ  و 
هک دش  دلوتم  یلاس  ع )  ) همطاف دناهتـشون  نانآ  هک  تسا  نیا  دنکیم  دـییأت  ار  تعامج  تنـس و  ناثدـحم  ناخروم و  يهتفگ  هک  ياهنیرق 

یناگدنز خیراتب  نایانـشآ  يهمه  و  تسا . هدمآ  اهخیرات  يهمه  رد  هبعک  هناخ  يانب  دـیدجت  ناتـساد  دـنتخاسیم . ار  هبعک  يهناخ  شیرق 
یئاجب انب  راک  هکنیمه  دنداهن . ون  زا  ارنآ  داینب  و  دیدرگ ، ناریو  لیـس  رثا  رب  هبعک  يهناخ  یلاس  هکنآ  هصالخ  دننادیم ، ارنآ  ص )  ) ربمغیپ

ره رتهم  دنتساخرب . تباقر  هب  رگیدکی  اب  نآ ، ياج  رد  گنس  نتشاذگ  رس  رب  شیرق  ناگرزب  دننک ، بصن  ار  دوسالارجح  دیاب  هک  دیـسر 
دوش لخاد  رد  زا  سک  ره  هک  دنتفریذپ  ماجنارـس  دـسرب . يریگرد  هب  راک  دـش  کیدزن  ددرگ و  وا  بیـصن  راختفا  نیا  تساوخیم  هتـسد 

ار ارجام  نوچ  میریذپیم . يروادب  ار  يو  ام  تسا و  نیما  وا  دنتفگ  همه  دوب . ص )  ) دمحم دمآرد  هک  یسک  نیتسخن  و  دشاب ، نانآ  رواد 
رتهم راهچ  تشاذگ و  هچراپ  نآ  نایم  هحفص 29 ] ار [  دوسالارجح  سپس  دننارتسگب ، ياهچراپ  ای  یئادر  دومرف : ص )  ) دمحم دنتفگ  ودب 

رب تشادرب و  ادر  نایم  زا  ار  گنس  دوخ  دندرک  نینچ  نانآ  نوچ  و  درادرب . نیمز  زا  دریگب و  ار  ادر  زا  ياهشوگ  کی  ره  ات  تفگ  ار  هلیبق 
بـصن و  ص )  ) دـمحم ندرک  يرواد  ناتـساد  درک . يریگولج  يرادهنماد  گرزب و  يزیرنوخ  زا  راـکتبا  نینچ  اـب  و  تشاذـگ . نآ  ياـج 

هنامـصخ تلاح  ص )  ) ربمغیپ اب  شیرق  تثعب ، مجنپ  لاس  اریز  تسا ، هدوب  تثعب  زا  شیپ  ًاملـسم  دشاب  تامدقم  نینچ  اب  رگا  دوسالارجح ،
تالوضف لهجوبا  روتسدب  يزور  . 1 تسا : نینچ  هصالخ  روطب  زین  رگید  یجراخ  ياههنیرق  دـندادیمن . ودـب  ار  يرواد  نینچ  دنتـشاد و 

نیا [ 42  ] درک كاپ  ردـپ  هماج  زا  ار  تالوضف  نآ  تفر و  دجـسم  هب  دـش  هاگآ  ع )  ) همطاـف نوچ  دـنتخیر . ص )  ) ربمغیپ شود  رب  ار  رتش 
رد هرـصاحم  زا  شیپ  زین  فئاط و  هب  ادـخ  لوسر  ترجه  زا  شیپ  تثعب و  مهد  لاس  زا  شیپ  ًارهاظ  ربمغیپ  هب  تبـسن  اـهیمارتحایب  هنوگ 

دیعب هدوبن و  نوزفا  لاسجنپ  ات  هس  زا  تقو  نیا  رد  يو  نس  مینادب ، تثعب  مجنپ  لاس  ار  ع )  ) همطاف دلوت  رگا  و  تسا . هدوب  بلاطوبا  بعش 
هدید بیسآ  شردپ  هرهچ  دینـش  ع )  ) همطاف نوچ  دُحا  زور  رد  . 2 دنک . دهعت  ار  ياهفیظو  نینچ  دور و  دجـسم  هب  لاسدرخ  يرتخد  تسا 
رگا [ 43  ] تسـش ار  نوخ  نآ  سپـس  تسیرگ ، تخادـنا و  وا  ندرگ  رد  تسد  دـید  ار  ردـپ  نوچ  تفر و  وا  دزن  نانز  زا  یهورگ  اب  تسا 
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هدجه تیاور  رگا  هحفـص 30 ] یلو [  دوشیمن ، هدید  دهعت  نیا  ماجنا  رد  يداعبتـسا  هنوگچیه  مینادب  تثعب  مجنپ  لاس  زا  شیپ  ار  جارعم 
، تسا هتشاد  لاس  جنپ  زا  رتمک  ای  لاس و  جنپ  دحا  گنج  ماگنهب  همطاف  هک  تفریذپ  دیاب  دشاب ، تسرد  ترجه  زا  شیپ  هام  شش  ای  هام و 
رد . 3 تسا . هتشاد  رتشیب  ای  لاس و  هن  ینعی  تسا . دحا  گنج  زا  شیپ  مود و  لاس  هجحلاوذ  رد  ارهز  یـسورع  دید  میهاوخ  هکیتروص  رد 

هناخ شیرق  هک  دوب  یلاس  نآ  دش و  دـلوتم  تثعب  زا  سپ  لاسجنپ  ع )  ) همطاف هک  تسا  هدـمآ  تشون ، میهاوخ  هکنانچ  یعیـش  ياهتیاور 
سپ وا  شیپ  یئاهلاس  تثعب و  مجنپ  لاس  اریز  تسا  هدوب  تثعب  زا  شیپ  ًاملسم  شیرق  نارتهم  راک  رد  ربمغیپ  يرواد  تخاسیم . ار  هبعک 

یگرزب راک  نانچ  رد  مهنآ  وا ، يرواد  هب  دنادب و  نیما  ار  وا  هکنادب  دسر  هچ  دـندادیمن ، ناشن  شوخ  يور  ادـخ  لوسر  هب  شیرق  نآ  زا 
تثعب مجنپ  لاس  رد  ع )  ) همطاف میئوگب  رگا  دناهتـشون ، لاس  لـهچ  ربمغیپ  اـب  جاودزا  ماـگنه  ار  هجیدـخ  نس  هک  مینادیم  . 4 دهن . ندرگ 

زا دسریم . رظنب  دیعب  اما  دیامنیمن  لاحم  دنچ  ره  عوضوم  نیا  تسا و  هدوب  هلاس  تصـش  خیرات  نیا  رد  هجیدخ  تفگ  دشاب  هدش  دلوتم 
يرود يو  زا  هکم  نانز  درک ، رهوش  ادخ  لوسر  هب  هجیدخ  نوچ  : » تسا هدروآ  نومـضم  نیدب  یتیاور  قودـص  یلاما  زا  یـسلجم  یفرط 

، دش کیدزن  ع )  ) همطاف تدالو  نوچ  دنک . ندید  وا  زا  ینز  دنتشاذگیم  هن  دندرکیم و  مالس  يو  رب  هن  دنتفریم و  وا  ندیدب  هن  دندرک .
رهوش بلاطوبا  میتی  هب  يدینـشن و  ار  ام  تحیـصن  وت  دنتفگ  دـنتفریذپن و  نانآ  نکیل  تساوخ . يرای  مشاه  ینب  شیرق و  نانز  زا  هجیدـخ 

هلـصاف مینادب  تثعب  مجنپ  لاس  ار  ربمغیپ  رتخد  دـلوت  و  میریذـپب ، تسه  هکیتروص  نیمهب  ار  تیاور  نیا  رگا  هحفص 31 ] [ . ] 44  ] يدرک
هدرم و وگ  تمالم  نانز  نآ  زا  یهورگ  لاس  تسیب  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  لاس  تسیب  ع )  ) ارهز تدالو  و  ص )  ) ربمغیپ اب  هجیدـخ  جاودزا 

میتی رگید  خیرات  نیا  رد  ص )  ) دمحم تسا . هتفرگ  دوخب  يرگید  گنر  ناتـساد  دناهدیـسر و  یناوج  هب  ناکرتخد  هدش و  ریپ  ناوج  نانز 
يوس هب  تدـعاسم  تسد  يو  دـننکیم  وزرآ  شیرق  نادرم  دنتـسه . وا  وریپ  لد  ناـج و  زا  یهورگ  هک  تسا  يربـمغیپ  تسین . بلاـطوبا 

شیرق نانز  هاگنآ  دنروآ . باسح  هب  شزاس  يارب  ياهمدقم  ارنآ  دوخ  نامگب  ات  دنرامـشیم ، منتغم  ار  دادمتـسا  نینچ  دـنک و  زارد  نانآ 
هب يزاین  هچ  هجیدـخ  الوصا  و  ارچ ؟ مشاهینب  نانز  اما  دـنریذپن ، ار  هجیدـخ  شهاوخ  تسا  نکمم  دـناربمغیپ ، نمـشد  نانآ  نارهوش  هک 

دیاب هک  تساجنیا  دنهد . يرای  ار  وا  کچوک  راک  نیا  رد  دنتسناوتیمن  ناملـسم  نانز  رگم  تشاد .؟ شیرق  تسرپتب  رفاک و  نانز  يرای 
هدروآ يرگید  تیاور  همغلا  فشک  رد  درک . هیکت  ناوتیمن  دـناهدرک  داـمتعا  دوخ  يهظفاـح  رب  اـهنت  هک  یناـیوار  تیاور  لـقن  هب  تفگ 

دسریم رظنب  [ 45 ... ] دنتخاسیم ار  هبعک  يهناخ  شیرق  هک  دوب  یلاس  نآ  و  دش ، دلوتم  ص )  ) ربمغیپ تثعب  زا  سپ  لاس  جنپ  همطاف  تسا :
اریز تسا  هدرپس  رطاخب  تثعب  زا  دـعب  ار  تثعب  زا  شیپ  يهملک  هداد و  تسد  یهابتـشا  ار  ثیدـح  نیا  ناـیوار  زا  یکی  اـی  نیتسخن  يوار 
زین خیرات  نآ  زا  سپ  هبعک  هناخ  يانب  میئوگب  هک  ضرف  رب  و  دوب . تثعب  زا  شیپ  لاس  جـنپ  هبعک  يهناخ  نامتخاس  دـیدجت  میتفگ  هکنانچ 
رگا و  هدمآیمن ، شیپ  اههلیبق  يریگرد  ناتساد  هرابود  هک  تسا  ملـسم  دناهداد ) لامتحا  نارخأتم  زا  ضعب  هکنانچ   ) هدش دیدجت  راب  دنچ 
رگا و  دـناهدناوخیمن . يروادـب  ار  هحفـص 32 ] ص [ )  ) دـمحم خـیرات  نیا  رد  رگید  میتـشون  هکناـنچ  هدـشیم  دـیدجت  مه  ناتـساد  نیا 

تـسا ملـسم  هچنآ  لاح  رهب  ددرگ . خیرات  أدبم  هک  هتفاییمن  یتیمها  انب  دـیدجت  رگید  هدوبن  هارمه  انب  دـیدجت  اب  تاقافتا  نیا  زا  کیچیه 
هدـش هتـشون  هکنانچ  دوشیم . هدـید  ینـس  هعیـش و  ياهتیاور  زا  تیاور  دـنچ  رد  هبعک  هناخ  يزاسوناب  ع )  ) ارهز تدـالو  یناـمزمه  هکنیا 

هدش دلوتم  تثعب  زا  شیپ  ای  تثعب ، زا  سپ  لاسجنپ  ربمغیپ  رتخد  درادـن . ياهدـیاف  خـیرات ، ندـش  نشور  رظن  زا  زج  تایاور  نیا  رد  ثحب 
مالـسا و ربمغیپ  رتخد  وا  هلاس ، تشه  تسیب و  ای  دشاب  هتفر  راگدرورپ  راوجب  هلاس  هدجه  هلاس ، هدجه  ای  دشاب  هدرک  رهوش  لاس  هن  دشاب ،

ربمغیپ رتخد  یناگدـنز  زا  دـیاب  ناملـسم  درم  نز و  ره  هچنآ  تسا . یمالـسا  یلاع  قالخا  زا  رادروخرب  هدـش و  تیبرت  نز  لماک  يهنومن 
هک تسا  یناسنا  یلاع  ياهتلصخ  رگید  راگدرورپ و  زا  سرت  ادخ و  هب  نامیا  تلیـضف ، يرابدرب ، وا ، يراگزیهرپ  وا ، یئاسراپ  دزومایب ،

ناثدـحم ناسیون و  خـیرات  تنـس  ات  میتشون  يرتشیب  لیـصفت  اب  ور  نآ  زا  ار  ثحب  نیا  تشون . میهاوخ  شیوخ  ياجرد  تشاد و  دوخ  رد 
هحفص 33] دشاب [ . هدش  تیاعر 
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ربمغیپ رتخد  ياهبقل  مان و 

هراشا

یئاهبقل ربمغیپ  رتخد  يارب  یمالـسا  ناثدحم  هریـس و  ناگدنـسیون  ع ))  ) قداص ماما  زا  يروباشین  لاتف  [ « ) 46  ] ِرَّشلا َنِم  ُۀَـمِطاف  ْتَمُِطف  »
يرتـشیب ترهـش  زا  ارهز  بقل  هلمج  نیا  زا  رگید . ياـهبقل  لوتب و  هکُراـبم ، هَّیِـضْرَم ، هیـضار ، هرهاـط ، هقیدـص ، ارهز ، دناهتـشون : دـنچ 

رتشیب لوادـت  رد  هک  ارهز  ءارهَّزلا .) ُۀَـمِطاف   ) یبرع بیکرت  تروصب  ای  و  ارهز ) يهمطاف   ) دـیآیم هارمه  وا  مان  اب  هاـگ  و  تسا ، رادروخرب 
نیا يهدنزارب  تهج  ره  زا  بقل  نیا  و  دهدیم . ینعم  هنوگ ، نیا  زا  یئاهفدارم  نشور و  هدنشخرد ، تغل ، رد  دوریم  راکب  وا  مان  ياجب 

هب یگدنـشخرد  نیا  تسا . یتسرپادـخ  يراگزیهرپ و  نشور  يهنومن  تفرعم و  نابات  غورف  ناملـسم ، نز  ناشخرد  يهرهچ  وا  تسوناـب .
رب يرهوگ  نوچ  هشیمه  يارب  زورما و  ات  درک  دـهعت  ار  دوخ  يهفیظو  هک  زور  نآ  زا  درادـن . صاصتخا  نیعم  يزور  صوصخم و  یتعاس 

بجوم اههتفگ  نآ  نتـشون  زاب  دناهتـشون . یئاهتیاور  نآ  ببـس  اهبقل و  نیا  ضعب  لیذ  ناثدـحم  دـشخردیم . یمالـسا  تیبرت  كرات 
ربمغیپ رتخد  يهتسجرب  تیصخش  ردق و  یگرزب  دوشیم ، هتسناد  اهتیاور  نیا  عومجم  هحفص 34 ] زا [  هچنآ  دش . دهاوخ  راتفگ  يزارد 

نادب یمالسا  بهاذم  يهمه  ناوریپ  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا . ناناملـسم  نایم  مالـسا و  رد  وا  دنمجرا  ماقم  رهوش و  ردپ و  يهدید  رد 
رد هناگادـج  یباتک  تعاـمج  تنـس و  لـها  ربتعم  ياـهباتک  رد  هاـگ  هعیـش و  ياـهباتک  مومع  رد  هک  تسا  نیمه  يارب  دـنراد . فارتعا 

یفـصو همطاف  تسا . همطاف  وا  مان  دـناهدوشگ . تسوا  يهرابرد  هک  یئاهتیاور  يارب  ار  یلـصف  ای  دوشیم و  هدـید  ربمغیپ  رتخد  تلیـضف 
ینعم لـعاف  نزو  رب  هک  هغیـص  نیا  تسا . هدـمآ  ندـش  ادـج  ندرک و  عـطق  ندـیرب ، ینعمب  برع  تغل  رد  مـطف  و  مْـطَف . ردـصم  زا  تـسا 

هک مینیبیم  یتیاور  ینـس  هعیـش و  ياهباتک  رد  تسا ؟ هدش  ادج  زیچ  هچ  زا  همطاف  تسا . هدش  ادج  هدـیرب و  ینعم  هب  دـهدیم ، یلوعفم 
دانـساب وا  اضرلا و  راـبخا  نویع  زا  یـسلجم  [ 47  ] دـناهدیرب خزود  شتآ  زا  وا  نایعیـش  دوخ و  نوچ  دـندیمان ، همطاـف  ار  وا  دوـمرف  ربـمغیپ 

سابعنبا زا  شیوخ  دنـس  هب  وا  يدهم و  زا  وا  نوراه و  زا  وا  نومأم و  زا  نانآ  و  ع )  ) یلع نب  دـمحم  اضرلا و  یـسوم  نب  یلع  زا  شیوخ 
خزود هب  وا  نایعیـش  وا و  نوچ  تفگ  سابعنبا  هن ! تفگ  دندیمان ؟ همطاف  ار  همطاف  ارچ  ینادیم  دیـسرپ  هیواعم  زا  يو  هک : دـننک  تیاور 
نیدب [ 49  ] دناهدیمان همطاف  ار  وا  دش  هدیرب  اهيدب  زا  نوچ  هک  تسا  هدروآ  قداص  ماما  زا  یثیدح  نمض  يروباشین  لاتف  [ 48  ] دنوریمن

[ . 50 . ] دناهدرک طبـض  میتشون  هچنآ  زج  رگید  ياهانعم  زین  یفـصو  يهغیـص  يارب  هکنانچنآ  تسا  هدمآ  مه  رگید  ياهتیاور  نومـضم 
مشاه و نب  دسا  رتخد  همطاف  دننام  دناروهشم ، مطاوف  هب  مالـسا  رد  هک  دناهدوب  موسوم  مان  نیدب  نانز  زا  نت  هس  ود  مالـسا  روهظ  زا  شیپ 

[ . 52  ] ذئاع نب  ورمع  رتخد  همطاف  زین  و  [ 51  ] هعیبر نب  ۀبتع  هحفص 35 ] رتخد [  همطاف 

ارهز نیتسخن  تیبرت 

یحو و لوزن  زکرم  و  ناگتـشرف ، هاـگن  دـمآ  دورف  هک  اـجنآ  دوب ، توبن  يهناـخ  رد  ادـخ و  لوسر  شردـپ  راـنک  رد  ارهز  شرورپ  يراـب 
هکنانآ دـندنام . راوتـسا  شیوخ  نامیا  رب  و  دـندروآ ، نامیا  ادـخ  یئاـتکی  هب  ناناملـسم  زا  هورگ  نیتسخن  هک  اـجنآ  تسا . نآرق  ياـههیآ 

يربمغیپ تفرگ ، ارف  ص )  ) دمحم نوچ  يراگزومآ  زا  مه  ار  ینید  تیبرت  دومرف . حدم  میرک  نآرق  رد  و  دومزآ ، ار  ناشیاهلد  راگدرورپ 
دیدیم ار  ناناملـسمون  نیا  لاسدرخ  كدوک  نازورف . وا  مانب  شناد  نید و  لعـشم  تسا  یقاب  ناهج  ات  و  تسا . ناهج  ياـهناسنا  ِمِّلعُم  هک 

دوب هناخ  نیا  رد  دنیآیم . شردپ  دزن  راگدرورپ  شتـسرپ  شور  نتخومآ  نآرق و  ياهتیآ  نتفرگ  ارف  يارب  ناجیه  روش و  اب  زور  ره  هک 
رد اهلاس  نآ  دش . زاغآ  ندومن  دای  یگرزب  هب  ار  اتکی  راگدرورپ  صاخ  یتاقوا  رد  زورنابش  ره  و  نداتـسیا ، ادخ  هب  يور  نتفگ ، ریبکت  هک 

هکم لاسدرخ  رتخد  اهنت  ارهز  و  ُرَبْکَاُهَّللَا » . » تساوخیمرب نآ  زا  یگناب  نینچ  هک  دوب  ياهناخ  اـهنت  نیا  ناـهج  يهمه  ناتـسبرع و  رـسارس 
يرثا هچ  لاسدرخ  لفط  نیا  حور  رد  دـننامیب ، مسارم  نیا  ینامـسآ  گناب  نیا  دـیدیم . دوخ  راـنک  رد  ار  یـشوج  بنج و  نینچ  هک  دوب 

ینایلاس موثلکما  هیقر و  وا  رهاوخ  ود  دنارذگیم . یئاهنت  هب  ار  یلاسدرخ  نارود  دوب و  اهنت  هناخ  رد  وا  دـیدرگ . راکـشآ  دـعب  اهلاس  داهن ،
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نارود زا  دـیاب  هک  تسا  هدوب  یئاـههزیگنا  زا  یکی  مه  یئاـهنت  نیا  دـیاش  تشادـن . يزاـبمه  هناـخ  نیا  رد  وا  دـندوب . رتـگرزب  وا  زا  دـنچ 
. ِهَّللا ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنأ  ُدَهْـشَا  ُرَبْـکَا ، ُهَّللَا  ددرگ . فوـطعم  یناـحور  ياهـشزومآ  ینامـسج و  ياـهتضایر  هب  يو  هجوـت  يهمه  یکدوـک 

يارب یئاهشرافس  ینآرق و  قالخا  زا  یئاهسرد  دوشیم . هداد  رتعیـسو  ياهـسرد  و  هحفـص 36 ] دسریم [  رگید  ياههیآ  كدنا  كدنا 
یلاعت قح  هاگشیپ  رد  بابرا  هدرب و  درادن ! يرترب  يرگید  رب  یـسک  دیناسکی ! یهلا  مکح  ادخ و  ربارب  همه  مدرم  یناسنا . يوخ  لیـصحت 
نارـسپ نوچ  نارتخد  هب  دیـشاب . راتفرـشوخ  نانآ  اب  دینک و  ینابرهم  نادنمتـسم ، اب  ناریـسا ، اب  ناگدرب ، اب  دـیفظوم  امـش  دنتـسه . يواسم 

نیا نتفرگ  ارف  رد  نانآ  هک  يروش  و  ناناملـسمب ، نآ  نتخومآ  تامیلعت و  نیا  ندیـسر  رانک  رد  و  دـینکن ! یتشرد  نانآ  اب  دـیهن و  تمرح 
دنتساوخیمن دنتـشادن . شوخ  ار  ینانخـس  نینچ  نانآ  دیدیم . شردپ  اب  ار  نادنواشیوخ  نایرهـشمه و  ینمـشد  دندادیم ، ناشن  اهـسرد 

يارب اما  دشیم . نانآ  یناگدنز  نتخیر  مهرد  بجوم  تامیلعت  نیا  شرتسگ  دنوش . انشآ  تشادن  هقباس  زورنآ  ات  هک  اههتفگ  نیا  اب  مدرم 
، تسا هناوید  تسا ، رگوداج  دندزیم : تمهت  ودـب  دـنزادنیب ، ریثأت  زا  ار  وا  ياههتفگ  شیوخ  نامگ  هب  دـنزاس و  ناهنپ  ار  دوخ  میب  هکنیا 

نیا دیاب  هدشن  رید  ات  [ 53 . ] هدماین دورف  برثی  هکم و  زا  يدـنمتلود  گرزب و  درم  هب  یحو  نیا  ارچ  اجک ؟ يربمغیپ  اجک و  بلاطوبا  میتی 
هدـنکارپ شدرگ  زا  ار  وا  ناوریپ  تسا  رتهب  تشاد . میهاوخ  يریگرد  مشاهینب  بلاـطوبا و  اـب  میـشکب  ار  وا  رگا  اـما  درک . هراـچ  ار  راـک 

رگا و  رازآ ، مانـشد ، تسیچ ؟ قطنمیب  مدرم  حالـس  میوش . لسوتم  روزب  دـندرکن ، اهر  ار  وا  دـنتفرگن و  دـنپ  شوخ  نابزب  رگا  و  میزاـس .
زورما دوب . هکم  زورنآ  ياهنایرج  ساکعنا  زکرم  شردپ  يهناخ  دوشیم و  شخپ  تعرـسب  اهربخ  کچوک  رهـش  رد  راتـشک . دوش  نکمم 

، نانچ لهجوبا  تفگ و  نینچ  بهلوبا  شردپ  يومع  دنتشک ! ار  رامع  ردام  زورما  دیسر ! بیـسآ  راّمع  هب  زورما  دندرک ! هجنکـش  ار  لالب 
هحفـص 37] هب [  دنیوگ و  كرت  ار  هکم  تسا  هدومرف  ار  دوخ  ناوریپ  شردـپ  دینـش  هکیزور  ات  لیبق . نیا  زا  يدـنیاشوخان  ياهـشرازگ  و 

تـسد دوخ  یگدنز  هناخ و  زا  دیاب  نامدرم  نیا  ارچ  دـشاب . ناناملـسمون  رازآ  دـهاش  نیا  زا  شیب  تسا  هتـسناوتیمن  نوچ  دـنورب ، هشبح 
و تسیک ؟ دننادیمن  هک  دنهاوخب  هانپ  یسک  زا  و  تساجک ، دننادیمن  هک  دنورب  یئاج  هب  دنزاس ؟ راومه  دوخ  رب  ار  رفـس  رطخ  دنرادرب و 

دیاب هک  دناهدرک  یهانگ  هچ  نانیا  رگم  اما  دنکیم ، يراتفرـشوخ  دوخ  ناگدنهانپ  اب  یـشاجن  تسا  هتفگ  نانآب  شردـپ  تسیچ . وا  شور 
، دناهداهن هبعک  هناخ  نورد  ادخ  مانب  هک  اهبوچ  هعطق  اههراپ و  گنـس  نیا  یتسار  دننک ؟ لمحت  ار  تبرغ  جـنر  دـیاب  ارچ  دـنورب ؟ وا  دزن 

زیچ زا  ناـنآ  هن ! یناـیز ؟ هن  دراد  يدوـس  هن  نارگراـک  تخادرپ  تسد  نیا  هک  دـننادیمن  شیرق  ناـگرزب  اـیآ  دراد ؟ تمرح  هزادـنا  نـیا 
هلام نا  بسحی  هددـع . الام و  عمج  يذـلا  : » دوشیم نانآ  ریگنماد  ص )  ) دـمحم توعد  نیا  شخپ  اب  هک  یئاهنایز  زا  دنـسرتیم . يرگید 

تعاـطاب قولخم  تعاـط  زا  دـنهاوخیم  ياهتـسد  تسا . هتفرگ  رد  راـکیپ  يرآ  هزمه ) يهروس  [ .« ) 54  ] ۀمطحلا یف  نذـبنیل  الک  هدـلخأ .
ادـخ شتـسرپ  زا  دـنرخیم و  ناجب  ار  اهالب  نیا  يهمه  هک  تسا  نیمه  يارب  و  دـنوش . دازآ  دننکـشب و  ار  یگدـنب  قوط  دـنزیرگب ، قلاخ 

هب اههثداح  نیا  زا  کی  ره  دنـشاب . نانآ  تنکم  شیازفا  رازبا  نانچمه  نانیا  دنهاوخیم ، هک  ياهتـسد  و  دـندرگیمنزاب ، ناطیـش  تعاطاب 
هب هـک  ناـنآ  يرادـیاپ ، سرد  دادیم . یــسرد  ودـب  دـمآ  شیپ  ره  داـهنیم و  يرثا  وا  گرزب  ینعمب  کـچوک و  رهاـظب  بـلق  رد  یعوـن 

ناـهجنیا و یحور  شیاـسآ  تینما و  [ 55 . ] دـنیآیم دورف  ناـنآ  رب  ناگتـشرف  دنتـسیاب ، دوخ  يهتفگ  رـس  رب  و  دـنهن ، ندرگ  هللا  تموکح 
اهنیا دسارهن . ناطیـش  دیک  زا  دزرو و  تماقتـسا  اهدـمآ  شیپ  ربارب  هحفـص 38 ] هک [  تسا  یـسک  راظتنا  رد  ناهج  نآ  نادواـج  تشهب 

نیا دـیاب  وا  تخومآیم . هناگادـج  دوب  طوبرم  تاروتـسد  يهدـنریگ  اب  میقتـسم  هک  وا  و  دـشیم ، هداد  ناناملـسم  هب  هک  دوب  یئاـهسرد 
نایاپ اهشیامزآ  اما  ددرگ . هدوزفا  شتمواقم  دـنهدیم  شبآ  یپ  رد  یپ  هک  يدـالوف  نوچ  اـت  دـنیبب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اـهشیامزآ 

زا رتخـلت  شیاـمزآ  ره  و  درذـگیم ، يرگید  زا  سپ  یکی  شیاـمزآ  ياـههرود  یتضاـیر . بـش  ره  یـشیامزآ و  زور  ره  تـسین ، ینتفاـی 
يزور یناگدنز . یتخس  یگنسرگ و  رازآ ، تنوشخ ، دیدهت ، دوشیم . رتكاندرد  رتراوشد و  هتسویپ  اهشیامزآ  تسا . نیـشیپ  شیامزآ 
يهماج دناسریم و  ردپ  هب  ار  دوخ  ناود  ناود  دناهتخاس . هدولآ  ار  وا  تخر  هدنکفا و  شردپ  رس  رب  ار  يرتش  يهبنکش  نانمشد  دونشیم 

ياهراتفر نیا  زا  کیچیه  دـناهدرزآ . گنـس  باترپ  اب  ار  شردـپ  ياپ  هک  دـنهدیم  ربخ  رگید  زور  دزاسیم . كاپ  یگدولآ  نآ  زا  ار  وا 
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وا درگ  زا  ناناملـسمون  هن  دـشکیم و  تسد  توعد  زا  ص)  ) دـمحم هن  دـهدیمن . دـنهاوخیم  نانمـشد  هکناـنچ  ياهجیتـن  زیمآتنوـشخ 
اب مشاهینب  يهطبار  دیاب  دنریگیم . يرتتخـس  میمـصت  نیگمـشخ ، هدروخ و  تسکـش  شیرق  هک  درذگیمن  يرید  دنوشیم . هدـنکارپ 

. تسا یبوخ  سرد  ناشیا  يارب  مدرم  زا  یئادج  یگنسرگ و  دنریگ ، رارق  یعامتجا  يداصتقا و  يهرـصاحم  رد  دیاب  نانآ  دوش . عطق  مدرم 
تـسد ص )  ) دمحم تیامح  زا  تسا  هدش  هک  مه  دوخ  شیاسآ  يارب  و  دنیآیم ، هوتـسب  دنوشیم . هتـسخ  دننامب  لاح  نیدـب  هک  يدـنچ 
شیرق تسدب  ای  نداتسیازاب ، تسا  هتفرگ  شیپ  هک  يراک  زا  تشاد : دهاوخ  دوخ  يور  شیپ  ار  هار  ود  زا  یکی  دمحم  هاگنآ  دنرادیمرب .

دـید و كاشوپ ، كاروخ ، دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  ناگدـش  دـیعبت  يارب  هکم  رهـش  زا  یمک  يهلـصاف  رد  بلاـطوبا  بعـش  ندـش . هتـشک 
ای ود  ار  هحفص 39 ] تدم [  ماشهنبا  تسین . مولعم  ًاقیقد  دناهدرب ؟ رـسب  فوخم  يهرد  نیا  رد  تدم  هچ  تسا . عونمم  نانآ  يارب  دیدزاب 
اما تسوا . شودب  یگدـنز  نینچ  راب  ینیگنـس  رتشیب  دـنادیم . ادـخ  تسا  هتـشذگ  هچ  ارهز  رب  تدـم  نیا  رد  [ 56  ] تسا هتـشون  لاس  هس 

. تسنازیزع گرم  اهجنر  نیا  يهمه  زا  رتكاندرد  رتراوشد و 

بلاطوبا گرم  شردام و  گرم 

رد مهنآ  دـتفا  قافتا  لاسکی  رد  بلاطوبا  گرم  اب  ناملـسم - يوناب  نیتسخن  هجیدـخ  راکادـف - نز  نیا  گرم  هک  دوب  نانچ  یهلا  ياـضق 
وا يارب  نادنواشیوخ  گرم  دـنیب  هب  مه  ار  شیامزآ  نیا  دـیاب  تسا  هتفرگ  سرد  میرک  نآرق  زا  هکنانچ  ع )  ) همطاف [ 57  ] هاتوک ياهلصاف 

شیامزآ اهـشیامزآ  نآ  [ 58  ] دـشاب راـگدرورپ  تراـشب  رظتنم  دـهد و  ناـشن  يراـبدرب  يراوـشد  نیا  ربارب  دـیاب  تسا . يرگد  شیاـمزآ 
ینوریب نانمشد  ربارب  ار  وا  بلاطوبا  دوب و  هناخ  رد  ردپ  راوخمغ  اهنت  شردام  تسا . یناسفن  تردق  شیامزآ  ناحتما ، نیا  دوب و  ینامسج 

- مشاهینب يهریت  وا - نادـنواشیوخ  اریز  دـننکب . ار  شردـپ  ناج  دـصق  دنتـسناوتیمن  هکم  ناکرـشم  بلاطوبا  ندوب  اب  درکیم . تیاـمح 
اب يراوگرزب  تفارـش و  رد  ياهلیبق  چیه  دوبن ، برحینب  ای  موزخمینب و  هرهزینب ، دـح  رد  نانآ  لام  تنکم و  رگا  دـندوب  گرزب  ياهریت 

، دننیشنیمن شوماخ  مشاهینب  دنزیخرب ، ص)  ) دمحم ناج  دصق  هب  رگا  دنتسنادیم  رهش  نادنمتورث  هکم و  نارتهم  درکیمن . يربارب  نانآ 
گنس دنخشیر ، مانشد ، دندرکیم . مارآ  وا  رازآ  اب  ار  دوخ  مطالت  رپ  نورد  راچان  دنزیخرب . نانآ  تیامح  هب  زین  رگید  ياههریت  هک  اسب  و 

اههرظنم نیا  يهمه  دـهاش  ع )  ) همطاف هک  دوب  نینچ  ریدـقت  دـننکیم . هدافتـسا  نآ  زا  ناناوتان  هک  یئاـههبرح  تمهت : یجک ، نهد  ینارپ ،
وا تسین . هداوناـخ  رتخد  رگید  همطاـف  نونکا  دـنیب . هب  زین  ار  شارخلد  هنحـص  هحفـص 40 ] ود [  نآ  اهجـنر  نیا  لـمحت  زا  سپ  و  دـشاب ،

رادهدـهع ار  شردام  يهفیظو  دـیاب  وا  ردـپ . مام  یبسانم ! يهینک  هچ  اهیبأُّما ) . ) تسا هجیدـخ  بلاطوبا و  بلطملادـبع ، هللادـبع ، نیـشناج 
ردام نیمه  رطاخب  تسا ، هدش  دلوتم  تثعب  زا  شیپ  لاسجنپ  ع )  ) ارهز مینک  لوبق  رگا  دشاب . ردام  مه  رتخد و  مه  شردپ  يارب  دیاب  دوش .

ات تسنادیم  وا  دراذـگب . اهنت  ار  شردـپ  تساوخیمن  وا  دورب . رهوش  يهناخب  تساوخن  ای  تسناوتن و  یگلاس  هدـفه  ات  هک  تسا  یگناخ 
ار هجیدخ  نوچ  يراوخمغ  بلاطوبا و  نوچ  یتسرپرـس  شردپ  هک  نونکا  دهد . شمارآ  ار  ردـپ  هناخ  لخاد  رد  دـیاب  دـناوتیم  هک  اجنآ 
، تبحم ندومن  اـب  دـیدیم  وا  زا  ار  يراکادـف  نیا  نوـچ  زین  ردـپ  دراد . زاـین  یئوـجلد  هب  وا  و  دـناهدش ، رتخاتـسگ  وا  رب  نانمـشد  درادـن ،
: دـیوگیم یتساخرب ؟ لمج  گنج  هب  ارچ  دنـسرپیم ، هشیاع  زا  راـگزور  نیا  زا  سپ  اـهلاس  درکیم . مـالعا  يو  زا  ار  شیوخ  يدونـشخ 

دیوگیم زین  و  [ 59  ] دوبن رتبوبحم  ربمغیپ  دزن  همطاف  زج  نانز  زا  یلع و  زج  نادرم  زا  یـسک  دنگوس  ادخب  دـیئوگم  زاب  ار  ناتـساد  نیا  »
حور ای  دنرادن ، قیقد  یعبتت  وا  نادناخ  ربمغیپ و  يهریس  رد  هک  یناسک  تسا  نکمم  [ 60  ] شردپ زج  مدیدن  همطاف  زا  رتوگتسار  ار  یسک 

زا یشان  يدنزرف  هب  ردپ  ره  یتسود  دننام  تبحم  نیا  هک  دنرادنپ  هب  نینچ  دناهدرکن  سمل  دیاب  هکنانچ  ار  ص )  ) دمحم تعیرش  مالـسا و 
ردـپ هفطاع  زا  یگنر  همطاف  هب  ادـخ  لوسر  تبحم  میئوگیمن  اـم  دـشاب . تسرد  تهج  کـی  زا  دـیاش  رادـنپ  نیا  تسا . یناـسنا  يهزیرغ 

زا ظافلا  رد  یفالتخا  كدنا  اب  هک  رگید  ياهتیاور  تیاور و  نیا  اما  دنزرف . همطاف  دوب و  ردپ  ص )  ) دمحم هچ  تشادن ، ار  رتخدـب  تبـسن 
لوسر و رـصع  رد  مالـسا  ناگرزب  ربمغیپ و  يهدید  رد  همطاف  یگرزب  هحفـص 41 ] تسا [ - رگید  یتقیقح  يهدنهد  ناشن  هدیـسر  ربمغیپ 
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زا تخاس  تمرح  نیا  يهتـسیاش  ار  وا  هچنآ  تسا ، ربمغیپ  رتخد  هک  تفای  تهجنآ  زا  اـهنت  هن  ار  ماـقم  نیا  همطاـف  يو - زا  سپ  ياـهنامز 
ینس هعیـش و  ناخروم  يهمه  و  تسا . هدوب  لامک  دح  هب  وا  رد  هک  تسا  یناسنا  تاکلم  رگید  شناد و  دهز ، یئاسراپ ، یگتـشذگ ، دوخ 

دنیوگیم زاب  امـش  زا  یثیدـح  ناناوج  ضعب  دندیـسرپ : ع )  ) قداص ماما  زا  دناهتـشون . شیوخ  ربتعم  ياهباتک  رد  يو  يارب  ار  تازایتما  نیا 
ياهباتکرد ار  تیاور  نیا  امـش  رگم  دومرف - قداص  ماما  [ « 61  ] دیآیم مشخب  همطاف  مشخ  زا  ادـخ   » دـنیوگیم تسین . یندرک  رواب  هک 

زا ادخ  دشاب و  نامیا  اب  ینز  همطاف  هک  دـیرادیمن  رواب  ارچ  سپ  ارچ -  دـیآیم - ؟ مشخب  نمؤم  يهدـنب  مشخ  زا  ادـخ  هک  دـیرادن  دوخ 
نابیتشپ راوخمغیب و  اهنت و  ار  دوخ  رگید  وا  تخاس . هدرزآ  تخـس  زین  ار  ربمغیپ  بلاطوبا ، هجیدخ و  گرم  [ . 62  ] دیآ مشخب  وا  مشخ 

مدرم نایم  زا  رهـش  نآ  رد  دیاش  درک  فئاط  هب  يرفـس  وا . راعـش  یتسرپادخ  هب  توعد  و  دوب . وا  راکددـم  ادـخ  لاح  همه  رد  اما  دـیدیم ،
زین شرازآ  زا  دندادن ، ناشن  ودب  شوخ  يور  اهنت  هن  اجنآ  نارتهم  یلو  دروآرد . ادخ  نیدب  ار  یناسک  دـندوب  دـنمتردق  ياهریت  هک  فیقث 
زور ره  دربن . يدوس  شـشوک  نیا  زا  اما  درب ، راکب  یئادخ  غورف  نیا  نتخاس  شوماخ  يارب  ار  دوخ  ياهـششوک  همه  هکم  دندرکن . غیرد 

اب شیرق - يهزرابم  نیرخآ  يداـصتقا - هحفـص 42 ] يهرـصاحم [  حرط  دیـسر . هزات  یهورگ  شوگب  دـش و  رتاسر  مالـسا  توعد  گناب 
دمحم رگید  هک  لاح  دنتفرگ . يرگید  میمـصت  اما  دندز . مهب  ار  موش  يهدهاعم  نآ  دوخ  موق ، نارـس  هک  اجنآ  ات  دیدرگ ، وربور  تسکش 

هب ار  یسک  دنناوتن  مشاه  ینب  ات  دنشاب ، کیرش  وا  نتـشک  رد  اههریت  يهمه  دیاب  دنرادرب . نایم  زا  ار  وا  دوخ  دیاب  درادن  ینابیتشپ  هکم  رد 
رد يرهـش  هک  برثی  هب  هکم  زا  توعد  زکرم  شیپ  يدـنچ  زا  دـیاپیمن . ینابر  تاریدـقت  ربارب  یناطیـش  ياهرکم  اما  دنـشکب . وا  صاصق 
ای کت  کت  شردپ  نارای  دیدرگ . سیسأت  مالـسا  توعد  يارب  هزات  يزکرم  میئوگب  رتهب  ای  دوب ، هدش  لقتنم  تسا  هکم  يرتمولیک  دصناپ 
ار راصنا »  » بقل مالـسا  خیرات  رد  سپ  نآ  زا  هک  رهـش  نیا  مدرم  دنوریم . برثی  هب  دننکیم و  اهر  ار  دوخ  یناگدنز  هناخ و  هتـسد  هتـسد 
و ددرگ ، یلمع  شیرق  يهئطوت  دوب  انب  هک  یبش  دنتـشاد . مدقم  دوخ  رب  ار  نانآ  هک  اجنآ  ات  دندرک . یئاریذپ  رتوکین  هچ  ره  نانآ  زا  دنتفای 

شیپ ار  برثی  هار  رکبوبا  اب  دناباوخ و  دوخ  ياجب  ار  ع )  ) یلع دوش ، هتـشک  شیرق  ياههریت  همه  زا  بکرم  یهورگ  تسدـب  ص )  ) ربمغیپ
لوادتم يرجه » خیرات   » مانب مه  زورما  ات  دیدرگ و  ناناملـسم  خیرات  أدـبم  دـعب ، لاس  دـنچ  هک  تسا  یگرزب  داد  يور  نامه  نیا  تفرگ .
شردپ دـنتفرگ ، ياج  هزات  ياههناخ  رد  نارجاهم  و  دـیدرگ ، هدامآ  يدجـسم  و  تفای ، یناماس  رـس و  اهراک  كدـنا  كدـنا  نوچ  تسا .

هتشون ماشهنبا  اما  [ 63  ] دندوب موثلکما  و  ع )  ) همطاف یهارمه  رومأم  عفاروبا  هثراح و  نب  دیز  دسیون : يرذالب  داد . ار  يو  ترجه  روتسد 
تکرح يهدامآ  ناوراک  دـندش  راوس  دوخ  تسرپرـس  اب  موثلکما  ارهز و  لاح  رهب  [ 64  ] دوب وا  ندرب  رومأم  بلطملادـبع  نب  سابع  تسا 
یبیـسآ ار  ناـنآ  رتش  دـیآیم و  ناـنآ  دزن  دوب  وا  يوگ  دـب  هتـسویپ  هک  ص )  ) دـمحم هحفـص 43 ] نانمـشد [  زا  ذـْیَُقن ، نب  ِثِْریَوُح  تسا 

تـسا هدید  همدص  نیا  زا  ع )  ) همطاف هک  یبیـسآ  زا  ناخروم  رگید  ماشهنبا و  دنتفایم . نیمز  رب  موثلکما  همطاف و  دمریم و  رتش  دنزیم .
رد هک  تسا  یناسک  رامـش  رد  ترطف  تسپ  درم  نیا  تسا . هدـنامن  جـنریب  هثداح  نیا  زا  ربمغیپ  رتخد  هک  تسادـیپ  نکل  دـناهدربن ، یمان 

همطاف يوش  یلع  تسدـب  ثْریَوُح  دوش  هتخیر  ناـشنوخ  دـیاب  دنـشاب  هدـیبسچ  هبعک  ياـههدرپ  هب  رگا  دومرف  ص )  ) ربمغیپ هکم  حـتف  زور 
دروآ هنیدمب  ار  وا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دسیون  تسا  لوا  هقبط  ناسیون  خیرات  زا  زین  وا  هک  یبوقعی  اهدنس  نیا  لباقم  رد  [ 65  ] دش هتشک 

نانمشد ناکرشم و  دنزگ  زا  ناناملسم  تفای . ققحت  ادخ  يهدعو  ماجنارـس  دننکیم . دییأت  ار  یبوقعی  يهتـشون  یعیـش  ياهتیاور  و  [ 66]
دیاب دنرادن ، یمیب  ینید  مسارم  ندروآ  ياجب  زا  اهنت  هن  رگید  خیرات  نیا  زا  دش . هدوشگ  ياهزات  لصف  مالسا  خیرات  رد  دندیدرگ . هدوسآ 

هحفص 44] دننک [ . راکیپ  نانآ  اب  دنتفریذپن  رگا  و  دنناوخب ، نید  نتفریذپ  هب  مه  ار  نارگید 

ارهز همطاف  نتفر  رهوش  يهناخ  هب  ات  يراگتساوخ  زا 

لاس ود  نیا  رد  تشذـگ . هنیدـم  رد  نارجاهم  تماـقا  زا  رتشیب  یکدـنا  اـی  لاـس ، ود  [ . 67 « ] ُۀَنـسَح ُةَوُْسا  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  ناـک  ْدََـقل  »
يهجیتن و  دنتـشگرب . يزوریپ  اـب  [ 68  ] اههَّیِرَـس ضعب  زین  دیدرگ . دـیدپ  ناناملـسم  یعامتجا  یـسایس و  عضو  رد  يریگمـشچ  ینوگرگد 
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سپ هک  دنچ  ییاههلیبق  زین  دوب . فلاخم  ياههلیبق  يهدید  رد  ناشیا  تیعقوم  تیبثت  و  ناناملـسم ، راک  رد  كدنا  یـشیاشگ  نانآ  يزوریپ 
ناناملـسم هب  ای  دـندنام و  فرطیب  شیب  مک و  دـندربیم ، رـسب  یلد  ود  تلاح  رد  هنیدـم  ناـقفانم  و  ناـیدوهی ، اـب  ناناملـسم  يریگرد  زا 

ار شیرق  نارس  يهدننک  هریخ  تمشح  و  تخیر ، مهرد  ار  هکم  ياهناسفا  تردق  هک  دوب  ردب  يهَوْزَغ  رد  يزوریپ  همه  زا  رتمهم  دنتـسویپ .
رد دـنریذپ . تسکـش  مه  نانآ  ناناگرزاب  شیرق و  هک  دنتـسناد  دـنناجنرب  دوخ  زا  ار  هکم  دنتـساوخیمن  مه  زونه  هکنانآ  و  درب . ناـیم  زا 
. ] دندربیم رـسب  وا  يهناخ  رد  رکبوبا ، رتخد  هشیاع  سیق و  نب  ِۀَْعمَز  رتخد  هَدوُس  داد . خر  يرییغت  زین  ص )  ) ادخ لوسر  یلخاد  یناگدنز 
دنچ ره  [ 70  ] تفرگ تروص  ترجه  نیتسخن  لاس  لاوش  رد  هشیاع  یسورع  و  [ 69  ] ترجه زا  شیپ  هام  دنچ  هدوُس  یسورع  هحفص 45 ]

بقارم یتهج  زا  کی  ره  لاح  رهب  اما  دندرکیمن  رپ  ار  هجیدخ  یلاخ  ياج  شردپ ، رظن  رد  هچ  وا و  رظن  رد  هچ  نز - ود  نیا  زا  کی  چـیه 
نب ورْمَع  نب  ِنارْکَـس  هویب  هدوس  هلاس و  هن  يرتخد  هشیاع  تشادـن . ینارگن  ردـپ  يارب  رگید  رظن  نیا  زا  ع )  ) همطاف دـندوب و  ربمغیپ  لاـح 

هب تشگزاب  زا  سپ  يو  [ 71  ] درب دوخ  هارمه  زین  ار  هدوس  رفس  نیا  رد  تفر و  هشبح  هب  مود  يهتسد  نارجاهم  اب  نارکس  دوب . سمش  دبع 
هک دنتـسه  یناسک  شردپ  هناخ  رد  دورب ، يوش  يهناخ  هب  ع )  ) همطاف رگا  لاح  درک . يراگتـساوخ  ار  هویب  نآ  ربمغیپ  تشذـگرد و  هکم 

شیپ شردپ  میرادن . تایاور  رکذب  يزاین  هراب  نیا  رد  تسا . هتشاد  يرایسب  ناهاوخ  ع )  ) همطاف هک  تسا  ملـسم  دنـشاب . وا  لاح  نابهاگن 
درم رـسپ  ود  نز  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  ع )  ) همطاف رهاوخ  ود  تشاد . دـنمجرا  یماـقم  نایرهـشمه  يهدـید  رد  دـسر  يربمغیپ  هب  هکنآ  زا 
ردپ شهوکن  رد  تَّبَت  يهروس  رگا  دندوب . یمارگ  نارهوش  دزن  و  دندش ، بهلوبا )  ) بلطملادبع نب  يَّزُعلادبَع  مشاه ، نادـناخ  سانـشرس 
نانآ دننک ، اهر  ار  دوخ  نانز  دنتـساوخیمن  ناشنادنزرف  زا  مامت  یتخـسرس  اب  وا  نز  ای  جوجل و  درم  نآ  رگا  و  دـشیمن ، لزان  نانآ  يوش 
دوخ نارـسمه  زا  هکنآ  زا  سپ  نانز  نیا  تفرگ . تروص  یئادج  نانآ  نیب  بهلوبا  رارـصاب  نکیل  دندوب . نامداش  دونـشخ و  دنویپ  نیا  زا 

بنیز دندرک . هحفـص 46 ] رهوش [  شیرق  دنمجرا  رادلام و  درم  نافع  نب  نامثع  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  دندروآ ، مالـسا  دـندش و  ادـج 
ودب شنارتخد  هجیدخ و  و  دش ، ثوعبم  يربمغیپ  هب  ص )  ) دـمحم نوچ  [ 72  ] دوب عیبر  نب  صاعلاوبا  دوخ  هلاخ  رـسپ  نز  وا  رگید  رهاوخ 

هک ار  يرتخد  ره  نانآ  دـیوگ و  قالط  ار  دوخ  نز  دنتـساوخ  وا  زا  يو  يهفئاط  ناگرزب  دـنام . یقاب  شیرق  نید  رب  صاـعلاوبا  دـندیورگ ،
روتسد ربمغیپ  و  دش ، ریـسا  ردب  گنج  رد  صاعلاوبا  تسا . رـسمه  نیرتهب  وا  تفگ  تفریذپن و  صاعلاوبا  دنهد . ودب  ینزب  درادیم  تسود 
تمرح نارگید  دوخ و  ناسک  دزن  و  دندوب ، مانب  ینادرم  یگمه  نت  دنچ  نیا  دتـسرفب . هنیدمب  ار  بنیز  هک  طرـش  نادب  داد ، ار  وا  يدازآ 
یعیبط دربیم ، رـسب  طایتحا  میب و  تلاح  رد  وا  زا  هکم  تسوا و  تعاطا  رد  برثی  هدیـسر و  يربمغیپ  هب  ص )  ) دمحم هک  نونکا  دنتـشاد .

، دنتفر يوش  هب  مالـسا  زا  شیپ  هیقر  موثلکما و  بنیز و  رگا  و  دنـشاب . ع )  ) همطاف يراگتـساوخ  يهدامآ  رتهب  تیعقوم  اب  یناسک  هک  تسا 
ذخأم نآ  دنس  دید و  دیهاوخ  باتک  نیا  تاحفص  رد  هکنانچ  دوب . نآرق  لوزن  زکرم  یحو و  يهناخ  رد  میتشون  هکنانچ  ع )  ) ارهز تیبرت 

يو دنداهن  نایم  رد  ربمغیپ  اب  ار  دوخ  تساوخ  نوچ  نکیل  دـندوب ، همطاف  ِناهاوخ  کی  ره  رکبوبا  رمع و  تسا ، مالـسا  خـیرات  لوا  تسد 
: تفگ نانآ  خساپ  رد  ص )  ) ربمغیپ دیوگ : ننـس  رد  تسا  تنـس  لها  گرزب  ناثدـحم  زا  هک  یئاسن  [ 73  ] متـسه یهلا  ءاضق  رظتنم  تفگ 

ناونعب هک  یباب  لیذ  ار  ثیدـح  نیا  یئاسن  اـما  [ 74  ] تفریذـپ درک ، يراگتـساوخ  يو  زا  ار  وا  ع )  ) یلع نوچ  و  تسا ، لاسدرخ  همطاـف  »
تیـصخش ظاحل  زا  هک  دناهتـشون  تهجنآ  زا  ار  نت  ود  نیا  مان  ناراگتـساوخ  نایم  زا  يراـب  تسا . هدروآ  هتـشون  درم » نز و  نس  يربارب  »

زا یهورگ  تسا  هتـشون  یبوـقعی  دـندوب . هدروخلاـس  درم  ود  نیا  اـهنت  ربـمغیپ  رتـخد  ناراگتـساوخ  هکنآ  هـن  دـنانارگید ، زا  رتسانـشرس 
یلع اـب  وا  یئوشاـنز  و  ع )  ) همطاـف هحفـص 47 ] يراگتـساوخ [  يهرابرد  هچنآ  [ 75  ] دـندرک يراگتـساوخ  شردـپ  زا  ار  همطاف  نارجاهم 

هک تسا  نیمه  اهنآ  نومضم  تسا و  دوجوم  زین  رگید  ياهتیاور  تسا . هدمآ  ینس  هعیـش و  ياهباتک  رد  تشون ، میهاوخ  مالـسلاهیلع 
نوچ یناخروم  هچنآ  زین  اهتیاور و  نیا  دوش . هدید  اهتیاور  ظفل  رد  یفالتخا  كدنا  تسا  نکمم  اهنت  دید . دـیهاوخ  اهتیاور  نیا  رد 

. تساهنآ زا  سپ  ناگدنسیون  دنس  اهنت  دناهتشون ، یـسوط  خیـش  دیفم و  ینیلک و  نوچ  یناملاع  يربط و  ماشهنبا ، قاحـِسا ، نبا  يرذالب ،
اهباتک نیمه  هب  دیاب  دنک ، یقیقحت  ای  دسیونب  یباتک  مود  لوا و  نرق  ثداوح  يهرابرد  دهاوخب  سک  ره  یبرغ ، ای  یقرش  ینس ، ای  هعیش 
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کیچیه رد  هک  دوش  هدید  ناسانـشقرش  ياهباتک  رد  یبلطم  رگا  تسا . هدرک  باتک  نیا  يهدنـسیون  هک  تسا  يراک  نیا  و  دنک ، هعجارم 
رد هک  دناهتـشاد  یکرادم  اهنآ  میئوگب  هکنآ  هن  درک ، دیدرت  نآ  یتسرد  رد  لقا  ای ال  و  تفریذـپن ، ارنآ  دـیاب  دـشاب  هدـماین  اهدنـس  نیا  زا 
ایَس نّدمت  يهرابرد  قیقحت  نوچ  مالسا ، ردص  خیرات  نتـشون  دناهدروآ .؟ اجک  زا  ار  اهكرادم  نیا  اهنآ  كردم ؟ مادک  تسین . ام  رایتخا 
هک تسین  يدالیم  متـسیب  مهدزون و  نرق  یملع  تاقیقحت  هرابرد  شهوژپ  ای  یـشنماخه و  رـصع  ياههتـشبن  گنـس  ندناوخ  ای  رَیْمِح و  و 

تراقح يهدقع  زا  یشان  هناروکروک  میلست  هبناج و  کی  ياهقیدصت  هنوگنیا  میرادن . ام  هک  دنراد  رایتخا  رد  یئاههلیسو  نایبرغ  میئوگب 
شور يدراوم  رد  هک  منکیمن  راکنا  هتبلا  تسا . نوگانوگ  كرادـم  هب  هعجارم  عبتت و  تصرف  نتـشادن  ای  تیرومأم و  نتفرگ  هدـهعب  ای  و 

ياهدنـس رد  هثداح  لصا  هک  اجنآ  اما  تسا . نیمز  قرـشم  يهتـشذگ  ناخروم  ضعب  شور  زا  رتقیقد  یخیرات ، لئاسم  لیلحت  رد  ناـیبرغ 
هزاجا دوخب  هک  ناسانـشقرش  یـضعب  زا  اـم  هحفـص 48 ] تشاد [ . دـهاوخن  ینعم  صن  ربارب  داـهتجا  دـشاب ، دوـجوم  ینـشورب  لوا  تسد 

زا میرادن . ياهلگ  دشاب  قبطنم  اسرت - ای  يدوهی  ناشدوخ - يهدیقع  اب  هک  دننک  ریـسفت  نانچ  ارنآ  ای  دننک ، نوگرگد  ار  تقیقح  دنهدیم 
و دنوشیم ، ناشیا  يهتفگ  میلست  تسبرد  هنوگچ  هک  میراد  بجعت  دوخ  نادخیرات  ناتسود  زا  دنروذعم . نوچ  درک  دیابن  یتیاکـش  نانآ 

هکنیا رذـع  هب  دوشیم  هداد  ناشن  ناگدـنهوژپ  نیا  ياهاطخ  نوچ  و  دـننادیم ، حرج  لباق  ریغ  ملـسم و  تقیقح  دنـسیونیم  نانآ  ار  هچنآ 
رتشیب زورما  هک  تسا  یهاگآان  ای  يراگنا  لهـس  ای  یتمهیب  نیا  يهجیتن  دـنریگیم . هدـیدان  ار  اـهاطخ  دـنراد ، يداتـسا  قح  اـم  رب  ناـنآ 
همجرت یسراف  یبرع و  ياهنابز  هب  دنسیونیم و  دنهاوخیم  هچنآ  دنراد و  فرصت  رد  يدوهی  ناسانـشقرش  ار  مالـسا  خیرات  ياهیـسرک 

، دـنراد دوخ  برع  ناردارب  هب  هک  یّنَظ  نسح  رطاخب  ام  یناریا  ناردارب  هاگ  ددرگیم . ناملـسم  ناـسیون  خـیرات  قیقحت  يهیاـم  دوشیم و 
هک ددرگیم  یهورگ  تامولعم  هیاپ  هک  تساههتـشون  نیا  دـننادرگیم و  رب  یـسرافب  یبرع  زا  رظن  راهظا  هنوگچیهیب  ار  اـهباتک  نیمه 

یسک دنام و  ردپ  يهناخ  رد  رتشیب - ای  یگلاس - هدفه  نس  ات  دوب  تشز  نوچ  همطاف  : » دنرادن یهاگآ  مالسا  ردص  خیرات  زا  دیاب  هکنانچ 
رب هانپ  تسا » نکمم  يزیچ  نینچ  رگم  هک  دروخ  هکی  دهاوخیم ، ار  وت  یلع  تفگ  واب  شردپ  هک  يزور  دمآیمن . وا  يراگتـساوخ  يارب 

یخیرات ياههثداح  دنهاوخیم  هک  دنتسه  ینادنمـشناد  اهنیا  دناشکیم .؟ اجکب  ار  راک  يرهوگدب  ای  یئوجهزیتس و  یـشوپتقیقح ، ادخ ،
لاس ربمغیپ  رتخد  رگا  تسین ! مولعم  دناهتخودنا ؟ عبنم  مادک  زا  هنوگچ و  ار  شناد  نیا  اما  دننک ، لیلحت  هیزجت و  دیدج  شناد  وترپ  رد  ار 

هحفـص 49] تثعب [  زا  شیپ  لاسجنپ  رگا  و  تسین . نخـس  ياج  تسا و  هدوب  هلاسهد  ای  هن  جاودزا  ماگنهب  دشاب  هدـش  دـلوتم  تثعب  مجنپ 
یناماسبان هجنکـش ، رازآ و  میب  ناناملـسم ، یعامتجا  عضو  میتشون : ارنآ  لیلد  دشاب ، هتفرن  رهوش  يهناخب  یگلاس  هدجه  رد  هدش و  دـلوتم 

شردام ندرم  نوچ  تشاذگیم  رثا  وا  یصوصخ  یگدنز  رد  هک  یئاههثداح  وسکی ، زا  مشاهینب  يهرصاحم  هشبح ، هب  ترجاهم  اهراک ،
رد شردپ  ردام ، گرم  زا  سپ  تساوخیمن  وا  دادیمن . ودب  ار  یتلـصو  نینچ  لاجم  رگید ، يوس  زا  بلاطوبا  شردـپ  يومع  هجیدـخ و 

دـشاب نینچ  رگا  و  دندوب ، هتـشون  تثعب  مجنپ  لاسب  ار  وا  دلوت  زین  يربتعم  ياهتیاور  میدـید  هکیلاح  رد  دـشاب . هتـشادن  يراوخمغ  هناخ 
ربارب ار  اـههثداح  میهاوـخب  مـیریگب ، شیپ  ار  دنمـشناد ! فـلؤم  يهویـش  میرذـگب و  شور  نـیا  زا  رگا  و  تـسین . تـسرد  نـب  زا  ناتـساد 
مومع نوچ : ارچ ؟ تسا . هتفایرد  دنمـشناد  سانـش  قرـش  هک  تسین  نآ  هجیتن  مه  زاب  میرگنب ، یعامتجا  دـید  زا  و  هزات ، قیقحت  یئانـشور 

ینز مینادیم  هک  اجنآ  ات  زین  ار  هجیدخ  دناهدوتـس . مادنا  بسانت  هرهچ و  یئابیز  هب  ار  ص )  ) دمحم هریـس ، ناگدنـسیون  ناسیون و  خـیرات 
موثلکما هیقر و  بنیز ، ع ،)  ) همطاف رهاوخ  هس  دنـشاب . تروص  وکین  هرهچ  اـبیز  رداـم  ردـپ و  نادـنزرف  هک  تسا  یعیبط  تسا - هدوب  اـبیز 

نارتخد شیرق  ناناوج  میئوگب  هک  تشادن  یلام  ای  یتسایر  نانآ  ردپ  راگزورنآ  رد  دـنتفر . سانـشرس  رادـلام و  ناوج ، ینارهوش  يهناخب 
. تشز یکی  نیا  دندوب و  ابیز  هس  ره  نارهاوخ  نآ  هک  دش  هچ  دـندرک . يراگتـساوخ  ناشردـپ  لام  ای  ماقم و  رطاخب  ار  وا  يهرهچ  تشز 

یمشاه نارتخد  امومع  هریس  ناگدنسیون  تسیچ ؟ ققحم  سانش  قرش  لیلد  دهاوخیم . یخیرات  كردم  اما  تسین  لاحم  دنچ  ره  رما  نیا 
يارب ادهـشلا ) دیـس  ( ) ع  ) نیـسح دوخ  يومع  دزن  نسح  نب  نسح  هک  یماـگنه  دـناهدرک . فصو  هرهچ  یئاـبیزب  موس  مود و  لـسن  اـت  ار 

! نک يراگتساوخ  یهاوخیم  ار  رتخد  ود  زا  کی  ره  مرسپ  تفگ  ودب  ع )  ) نیـسح هحفص 50 ] تفر [ ، وا  رتخد  ود  زا  یکی  يراگتساوخ 
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ات [ 76  ] تسا رتهیبش  مردام  هب  هک  منکیم  باختنا  وت  يارب  ار  همطاف  نم  تفگ  ع )  ) نیـسح دادن . خـساپ  دـنام و  شوماخ  نیگمرـش  نسح 
دننامه يروح  هب  ار  وا  هک  دوب  نانچ  یئابیز  رد  دـسیون : دـیفم  [ 77  ] تسا هدوب  رادروخرب  صاخ  یئابیز  زا  همطاـف  نیا  مینادیم  هک  اـجنآ 

هچ ساسا  رب  دنک  یـسررب  ملع  یئانـشور  اب  ار  یناتـساد  ره  دـهاوخیم  هک  راوگرزب  سانـشقرش  نیا  یملع  فشک  لاح  [ . 78  ] دندرکیم
هک اجنآ  زا  اما  منادیمن . تیبرع ؟ ناصقن  يور  زا  اـی  دـمع  هب  خـیرات ؟ نتم  رد  یطیلخت  اـی  صن ؟ لـباقم  تسا  يداـهتجا  تسا ؟ يذـخأم 

يرذالب هتشون  ار  دوخ  كردم  وا  دراذگیم . اجب  دوخ  هابتـشا  ای  ارتفا و  لعج و  زا  یئاپدر  باتک ، يهدنـسیون  تسا ، هظفاح  مک  وگغورد 
تفگ ع )  ) ارهز هب  ربمغیپ  مراد : مشچ  شیپ  نونکا  مه  نم  ار  باتک  نیا  تسا . فارشالا  باسنا  وا  فورعم  باتک  ًةدعاق  هک  دناسانـشیم 

تشهب نانز  يهدیـس  یهاوخیمن  دومرف  ربمغیپ  [ 79  ] هدروخ هکی  همطاـف  تسویپ . یهاوـخ  نم  هب  نم  يهداوناـخ  دارفا  همه  زا  رتدوز  وـت 
متـشون هکناـنچ  اـی  هتخیر ؟ مهب  ار  تیاور  ود  نیا  یملع ، قـیقحت  يهجیتـن  رد  دـهعتم  سانـشقرش  منادیمن  درک . مـسبت  ع )  ) ارهز یـشاب ؟

رهب تسا .؟ هتـشاد  هدهعب  صاخ  یتلاسر  نیما ، ناسانـشقرش  رتشیب  دـننام  ای  هدـیدرگ ، یهابتـشا  نینچ  باکترا  بجوم  وا  تیبرع  ناصقن 
. مینیبیم ناوارف  ناـیبرغ  زا  رتسانـشقرش  نایقرـش  اـی  ناـنآ و  ياـهباتک  رد  اـهتناما  تیاـعر  هنومن  نیا  زا  اـم  تسا و  یکی  هجیتن  لاـح 
رد ناشیدنا  جک  ای  نانآ و  نانمـشد  نانخـس  هب  دناهتـسیز و  هحفـص 51 ] ص [ )  ) ربمغیپ نادناخ  تبحم  اب  ردپ  رد  ردـپ  هک  یناگدـنناوخ 

عوـضوم نیا  رد  دانـساب  هعجارم  یئوـجیپ و  هزادـنا  نیا  هک  دـنریگ  هدرخ  هدنـسیون  رب  تسا  نکمم  دـنرادن ، یهجوـت  یملع ، ياـهثحب 
شوگ و  دنراپسیم . گرزب  يادخ  هب  ناج  اب  هدرب و  نوردنا  ریـش  اب  ار  ربمغیپلآ  تبحم  نانیا  تسا . تسرد  دراد ؟ یموزل  هچ  صوصخب 

ياهباتک باتک و  نیا  هک  درک  شومارف  دیابن  اما  دنناوخن ، ارنانآ  ياههتـشون  هاگچیه  دـیاش  دـنرادن و  یناققحم  نینچ  نانخـس  هب  عامتـسا 
دـص منادیمن ، هناتخبـشوخ ، ای  تفگ ، دیاب  هنافـسأتم  تسناگمه . يارب  دوشیم  هتـشون  ربمغیپ  نادناخ  تریـس  رد  هک  هنومن  نیا  زا  رگید 

ره تساهلاس ، مینادیم  هکنانچ  تسا . هتخیمآ  مهب  يدراوم  رد  هدش و  کیدزن  نیمز  برغم  گنهرف  اب  ام  گنهرف  هک  تسا  رتشیب  ای  لاس 
اهباـتک هراـب  نیا  رد  هتفرگ و  هدـهعب  ار  یمالـسا  گـنهرف  زا  ياهتـشر  رد  عـبتت  قـیقحت و  راـک  برغ ، ناسانـشقرش  زا  هتـسد  ره  اـی  کـی 

یمالسا گرزب  ياهتیصخش  نآ و  ندمت  مالسا و  نوماریپ  باتک  دنچ  یلاس  اکیرما  اپورا و  یسانش  مالـسا  یـسرک  ناداتـسا  دناهتـشون .
یـسرافب ار  اهباتک  نیا  ضعب  هدش و  رـشتنم  اهباتک  ربمغیپ  رتخد  زین  ناماما و  زا  ضعب  مرکا و  لوسر  یناگدنز  يهراب  رد  دنـسیونیم .

، نوینیــسام یئوـل  ماـگنمرود ، رهیزدـلگ ، سنمـال ، ياههتــشون  هـمجرت  دــناهدرک . ساـبتقا  ارنآ  بلاـطم  دــنچ  ینت  اـی  دــناهدنادرگرب و 
. دـیرخ ناوتیم  اهناتـسرهش  نارهت و  ياهیـشورفباتک  رد  ار  رگید  سانـش  قرـش  اههد  و  بپگ ، نسنیدر ، یکـسفوشورتپ ، سیولدرانرب ،

بیترت يهرابرد  قیقحت  هسنارفب و  نآرق  ندنادرگرب  رد  ار  دوخ  رمع  اهلاس  هک  رـشالب  نوچ  يدنمـشناد  دـنرادن . یملع  تناما  نانیا  رتشیب 
ياهیآ ود  نامه  - دیازفایم موس  هاجنپ و  يهروسب  هیآ  ود  رظن  راهظا  چـیهیب  نآرق  زا  دوخ  يهمجرت  رد  تسا ، هدرک  فرـص  تایآ  لوزن 

مانب شیپ  لاس  یـس  هدنراگن  دش و  مالـسا  نانمـشد  زیواتـسد  دنتخاس و  رب  ترجه  نیتسخن  هحفـص 52 ] نرق [  نایاپ  نازادرپ  ناتـساد  هک 
نینچ رگید  ياـج  دـنچ  متفاـی ، فداـصت  بسح  رب  دروم ، نیا  رد  رـشالب  زا  ار  تین  ءوس  نیا  تشون . نآ  يهراـبرد  یلـصف  قینارغ  هناـسفا 

یفـسلف یملع و  هاگدـید  زا  ار  مالـسا  دـنهاوخیم  دوـخ  ناـمگب  هـک  مـینیبیم  ار  یناـسک  ناـنهیم ، مـه  زا  دـنادیم . ادـخ  هدرک ؟ يراـک 
همجرت ءاکتاب  هک  دوشیم  نآ  هجیتن  دنهدیم . رارق  دوخ  قیقحت  دنس  ار  ناسانشناریا  ای  ناسانـشقرش و  نیا  ياههتـشون  نانیا  دنناسانـشب ،

یملع فشک  نیدـب  هنوگچ  مزحنبا  لاح  ددرگیم . یفرعم  شیوخ  رـصع  گرزب  رادهیامرـس  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ، مزحنبا ِلَِـصف  طـلغ 
هن هک  دوش  یناسک  تاقیقحت  يهیاپ  فلؤم  نیا  يهتـشون  تسا  نکمم  دعب  يدنچ  اما  دهدیمن . یتیمها  نادب  باتک  هدنـسیون  هدش ، قفوم 

ریدـقت اهباتک  نیا  ندـنادرگ  رب  رد  ار  مرتحم  نامجرتم  شـشوک  هک  لاـح  نیع  رد  نم  تیبرع . زا  هن  دـنراد و  یتسرد  عـالطا  مالـسا  زا 
نیا تاجردنم  دننک . راومه  دوخ  رب  زین  ار  يرگید  جنر  مراد  اعدتـسا  دـنرادن - اهبتکم  ضعب  هب  تبـسن  يدـهعت  رگا  نانآ - زا  منکیم ،

، دـنوش بجوم  هتـسنادان  هتـساوخن  يادـخ  ادابم  دـنیامرف . هسیاقم  يرجه ) مجنپ  نرق  رخآ  ات   ) لوا تسد  ياهباتک  بلاـطم  اـب  ار  اـهباتک 
نـسح برع  ناگدنـسیون  هب  نایناریا  نوچ  هدش و  همجرت  یبرع  هب  ناسانـشقرش  نیا  راثآ  ضعب  دنتفا . رودـب  تقیقح  زا  یناسک  ای  یـسک 

(س) ارهز همطاف  زا 94یناگدنز  هحفص 23 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نم متـسه . هاگآ  اههمجرت  نیا  فعـض  طاقن  زا  شیب  مک و  نم  دـناهدنادرگرب . یـسرافب  هتفریذـپ و  تسبرد  ار  اههمجرت  نآ  دـنراد  ینظ 
هب نتـشادن  یـسرتسد  ای  یبرع و  نابز  نتـسنادن  تسرد  رطاخبتسا  نکمم  دنامالـسا . نمـشد  ای  شیدـنادب و  نافلؤم  نیا  همه  میوگیمن 
 ] ماهدرک و وگتفگ  هراب  نیا  رد  ناشیا  اب  ای  متـسه و  انـشآ  کیدزن  زا  نانآ  ضعب  اب  اما  دنـشاب . هدرک  یتواضق  بصعت  زا  یلاـخ  ياهدـنس 

. دیـسرپ ناشیا  زا  دـیاب  ار  شببـس  ارچ  درک . دـنهاوخن  شومارف  ارنآ  هاـگچیه  هک  دـنراد  لد  رد  ناناملـسم  زا  ياهنیک  منادیم  هحفص 53 ]
ناوارف يهرهب  تیبرع  زا  یئاپورا  نابز  دنچ  زا  هتشذگ  تسا . ریظن  مک  ای  اتمهیب و  دوخ  راک  رد  هک  مسانشیم  ار  يدنمشناد  سانشمالسا 

تـسدکی زا  همه  برع  ناحتاف  هک  دـنادیم  بوخ  وا  دـشاب . علطم  تسه  هکنانچ  نید  نیا  تاررقم  مالـسا و  حور  زا  دـیاب  نیاربانب  دراد .
: دیوگ هکنانچ  تسا  هتخانش  بوخ  ار  هتـسد  ود  نیا  دوخ  مالـسا  راذگ  ناینب  ایند . مغ  یکدنا  دنتـشاد و  نید  مغ  نانآزا  يرایـسب  دندوبن .

[ . 80 «. ] درادـن یبیـصن  نآ  زج  هتخود  ایند  لامب  هدـید  هک  سکنآ  تسادـخ و  اـب  وا  رجا  دوریم  داـهج  نادـیمب  ادـخ  يارب  هک  سکنآ  »
زاغآ هلمج  نیا  اب  ار  دوخ  باتک  تسا  دـهعتم  نوچ  وا  اـما  تسا . هدروخرب  ثیدـح  نیدـب  نم  زا  رتدوز  مرتحم  سانـشقرش  نیا  ـالمتحم 
ورمع میوگیمن  نم  دزاس .» ریس  ار  هنسرگ  ياهبرع  مکش  تسناوتیم  هک  دوب ، رابوراوخ  رابنا  نیرتهب  رصم  زیخ  هلغ  نیمزرـس  : » دنکیم
اقیرفا حتف  رد  عفان  نب  ۀبقع  هک  ار  یـصالخا  ًاملـسم  وا  تشاذگ . رـصم  نیمزرـس  رد  مدق  مالـسا  تفرـشیپ  ادـخ و  ياضر  يارب  صاعلا  نب 

نآ اما  منادـب .) تسرد  تهج  ره  زا  درک ، اـقیرفا  لامـش  رد  هبقع  هک  ار  يراـک  مهاوخیمن  مه  اـجنیا  رد  دـنچ  ره  . ) تسا هتـشادن  تشاد 
؟ دندوب دوخ  هنسرگ  مکش  ندرک  ریس  یپ  رد  مه  اهنآ  ناسچ ؟ دنداهن  مدق  لین  يداو  هب  ورمع  باکر  رد  هک  ربمغیپ  نمؤم  نارای  زا  هتـسد 
هحفـص 54] مراد [ . تلأسم  ار  یئامنهار  ناـنیا  يارب  قیفوت و  دوخ  يارب  دـنوادخ  زا  و  منکیمن . زارد  هراـب  نیا  رد  ار  راـتفگ  نیا  زا  شیب 
و دناهتـشون ، مامت  تحارـص  هب  ینـس  هعیـش و  یلـصا  ياهدنـس  لوا و  هقبط  ناخرؤم  ناثدـحم و  ياهباتک  هکناـنچنآ  میتشون و  هکناـنچ 

رـسپ همه  نایم  زا  شردپ  نکیل  تشاد ، یناراگتـساوخ  ربمغیپ  رتخد  دنکیم ، دییأت  ار  ناخروم  نیا  يهتـشون  یجراخ  ياههنیرق  هکنانچنآ 
رد رتيوخ و  وکین  همه  زا  هک  مهدیم  ینزب  یـسک  هب  ارت  تفگ  شرتخدب  و  دـیزگرب . وا  يرهوش  يارب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دوخ  يومع 

يراگتساوخب وت  دنتفگ  ار  یلع  دندینشن  قفاوم  خساپ  ربمغیپ  زا  رمع  رکبوبا و  نوچ  دسیون : دعـس  نبا  [ . 81 . ] تسا رتمدق  شیپ  یناملسم 
ربمغیپ تسـشن ، وا  دزن  تفر و  ربمغیپ  يهناخب  يو  نک ! يراگتـساوخ  ار  همطاف  : دنتفگ ار  یلع  راصنا  زا  دنچ  ینت  دـسیون : وا  مه  و  ورب ! وا 

دزن یلع  نوچ  دومرفن . يزیچ  هلمج  نیا  زج  و  الها ! ابحرم و  همطاف ! يراگتساوخ  يارب  تسا - ؟ هدمآ  هچ  يارب  بلاطوبا  رـسپ  دیـسرپ - :
[82  ] دیـشخب بحر  لها و  وت  هب  تسا . سب  هلمج  نیمه  ًالْهأ - . ًابَحْرَم و  تفگ ، نم  خساپ  رد  دش - ؟ هچ  دندیـسرپ - : دمآ  نت  دنچ  نآ 

یسلجم تسا . هداتفا  نارگ  دنچ  ینت  رب  تفای  همطاف  يراگتـساوخ  رد  هک  لوبق  زایتما  دیدرگ و  ع )  ) یلع بیـصن  هک  صاصتخا  نیا  ایوگ 
نانآب ار  مرتخد  ارچ  هک  دـندیجنر  نم  زا  شیرق  زا  ینادرم  تفگ  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربمغیپ تسا : هتـشون  نینچ  اضرلا  رابخا  نویع  زا  لقنب 

[ . ] 83  ] تشادـن ار  همطاف  يرـسمه  یگتـسیاش  یلع  زج  یـسک  تسا . هدوب  ادـخ  يهدارا  هب  راک  نیا  متفگ : ناـنآ  خـساپ  رد  نم  مدادـن .
هَّمغلاُفشَک رد  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  دـناهداد . تلاخد  زین  ار  هملـسما  ص ،)  ) ربمغیپ رتخد  يراگتـساوخ  رد  اهتیاور  ضعب  هحفص 55 ]

دزن دندینـشن ، قفاوم  خساپ  ع )  ) همطاف يراگتـساوخ  رد  نوچ  رمع  رکبوبا و  دیوگیم : ینالوط  یناتـساد  نمـض  یمزراوخ  بقانم  زا  لقنب 
ای تفگ - : رکبوبا  تسا . ربمغیپ  زا  یتساوخرد  نینچ  عنام  یتسدگنت  يوریمن - . ع )  ) همطاف يراگتـساوخب  ارچ  دـنتفگ - : دـنتفر و  یلع 

دیـشوپ نیلعن  درب و  هناخب  ار  دوخ  شکبآ  رتش  یلع  وگتفگ  نیا  زا  سپ  درادن . شزرا  لوسر  ادخ و  دزن  تسنآ  رد  هچنآ  ایند و  نسحلاوبا 
ربمغیپ تسیک ؟ تفگ  هَمَلَـسُّما  تفوک . رد  یلع  دوب . یموزخم  هیمایبا  رتخد  هملـسما  يهناـخ  رد  ربمغیپ  تقو  نیا  رد  تفر . ربـمغیپ  دزن  و 
تـسود ار  وا  زین  ناـنآ  دراد و  تسود  ار  لوـسر  ادـخ و  هک  تـسا  يدرم  نـیا  دـیآ . رد  وـگب  نـک و  زاـب  ار  رد  زیخ و  رب  هملـسما  تـفگ 

نآ دنـس  ینعی  عوفرم ، تسا  یثیدـح  هک  تیاور  نیا  [ . 84 ... ] متفا رد  يور  رب  دوب  کیدزن  هک  متـساخرب  نانچ  تفگ  هملـسما  دنرادیم .
نب ةریِغُم  نب  ِۀَْفیَذُح  هَّیَُماوبا  رتخد  دنه و  وا  مان  هک  هملـسما  اریز  تسین . تسرد  تروص  نیدب  انئمطم  هکلب  يوق و  لامتحاب  تسین ، لصتم 
نب ورمع  نب  هللادبع  نب  لاله  نب  دـسالادبع  ۀملـسوبا  نز  دـیآ  ربمغیپ  يهناخب  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، موزخم  ینب  يهریت  زا  رمع  نب  هللادـبع 
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ترجه هنیدمب  هملـسوبا  [ 86  ] دنتـشگزاب هکم ، رد  ربمغیپ  تماـقا  ماـگنه  هک  [ 85 [ ؟ دـناهشبح نارجاـهم  زا  شنز  هملـسوبا و  دوب . موزخم 
ردب ناج  گنج  نیا  زا  يو  [ 88  ] دنکفا ودب  يریت  یمشج  هماُساوبا  دحا  گنج  رد  و  [ 87  ] دوب هحفص 56 ] رضاح [  ردب  گنج  رد  درک ،

رخآلا يدامج  رد  ماجنارس  [ 90  ] درب هرهب  مه  ریضَن  ینب  مئانغ  زا  و  [ 89  ] تفر نَطَق  هب  ياهیِرَس  یهدنامرفب  ترجه  زا  سپ  هام  یس  درب و 
هتبلا [ . 91  ] درک یـسورع  وا  اب  مراهچ  لاس  لاوش  رد  هملـسما  يهدـع  نتـشذگ  زا  سپ  ص )  ) ربمغیپ تشذـگ و  رد  يرجه  مراـهچ  لاـس 

ماگنه يو  هک  تسنانچ  تیاور  رهاظ  اما  تسا  هتـشاد  دـمآ  تفر و  ربمغیپ  يهناـخب  شرهوش ، یناگدـنز  رد  هملـسما  تفگ : تسا  نکمم 
خیـش یلاما  زا  لقن  هب  یـسلجم  يراب  تسین . تسرد  هتفگ  نیا  تسا و  هدوب  ص )  ) ربمغیپ نز  همطاف ، يراگتـساوخ  يارب  ع )  ) یلع ندـمآ 

دزن نم  ینکیمن ؟ يراگتـساوخ  ربمغیپ  زا  ار  همطاـف  ارچ  دـنتفگ  دـندمآ و  نم  دزن  رمع  رکبوبا و  تفگ ، ع )  ) یلع دـسیون : نینچ  یـسوط 
مداهج و  مالـسا ، رد  ار  دوخ  تقبـس  و  وا ، اب  ار  مدنویپ  نم  ياهدمآ ؟ هچ  يارب  نسحلاوبا ، دیـسرپ  دش . نادنخ  دید  ارم  نوچ  متفر . ربمغیپ 

تفگ ماهدـمآ . همطاف  يراگتـساوخ  يارب  متفگ  يرامـشیم ! رب  هک  ینآ  زا  رتلـضاف  وت  یئوگیم ! تسار  دومرف  مدرمـش . رب  نید  هار  رد  ار 
تفر و هناـخ  هب  سپـس  دـیوگیم . هچ  يو  منیبب  راذـگب  تفریذـپن . مرتـخد  اـما  دـندوب  هدـمآ  وا  يراگتـساوخب  یناـسک  وت  زا  شیپ  یلع !
. یهاگآ وا  تلیضف  زا  ینادیم و  مالسا  رد  ار  وا  یشیپ  ام و  اب  ار  وا  دنویپ  وت  تسا . هدرک  يراگتـساوخ  نم  زا  ار  وت  یلع  تفگ  شرتخدب 

تمالع وا  یشوماخ  ربکا . هللا  تفگ  دید  نآ  رد  يدونـشخ  راثآ  نوچ  ربمغیپ  دنام . شوماخ  دنادرگرب  ار  دوخ  يهرهچ  هکنآیب  ع )  ) ارهز
هحفص 57] ع [ )  ) همطاف داد ، تیاضر  همطاف  یلع و  یئوشانز  هب  ربمغیپ  نوچ  هک : تسا  هدروآ  یلاما  رد  یسوط  خیش  [ 92  ] تسوا ياضر 
وا زا  لـقنب  همغلافشک و  فلؤم  زین  و  [ . 93 . ] مدادیم ودب  ارت  دوب  یـسک  وا  زا  رتهب  نم  تیب  لها  رد  رگا  ادـخب  تفگ  ربمغیپ  دـش  نایرگ 

مردام بلاطوبا و  مردپ  زا  یکدوک  رد  ارم  هک  ینادـیم  وت  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگ - : ربمغیپ  هب  ع )  ) یلع تسا : هتـشون  یـسلجم 
ینادرگرـس و زا  و  يدوب ، رتنابرهم  نم  رب  ردام  ردپ و  زا  شرورپ  نیا  رد  و  يدرورپ ، دوخ  تیبرت  يهیاس  رد  و  یتفرگ ، دسا  تنب  يهمطاف 

دنمورین وت  هب  ارم  ادـخ  هک  نونکا  یتسه  نم  هتخودـنا  هیام و  اهنت  ترخآ  ایند و  رد  وت  يدـیناهر . دـندوب  نآ  راچد  نم  ناردـپ  هک  کـش 
نم هب  ار  ترتـخد  اـیآ  ماهدـمآ . همطاـف  يراگتـساوخ  يارب  نم  مریگب . ینز  مهد و  بیترت  یناـماس  دوـخ  يارب  مهاوـخیم  تسا ، هتخاـس 

يهیرهم هک  يراد  يزیچ  ایآ  تفگ  دـیدنخ و  یلع  يور  رد  تخورفا و  رب  ینامداش  زا  ادـخ  لوسر  يهرهچ  دـیوگ  هملـسما  داد ؟ یهاوخ 
و داهج ، يارب  ار  ریـشمش  تفگ : ربمغیپ  مرادن . يزیچ  شکبآ  يرتش  ریـشمش و  زج  . تسین ناهنپ  وت  رب  نم  لاح  تفگ : یلع  دـشاب  مرتخد 

رگا میتشون  هکناـنچ  یلو  [ . 94  ] مهدیم رارق  رهم  ار  هرز  نامه  یهاوخیم  رفـس  رد  یـشکراب  دوخ و  ناـنب  اـمرخ  نداد  بآ  يارب  ار  رتش 
هک راـکب  ریبز  تسا . هدوبن  ص )  ) ربـمغیپ نز  ماـگنه  نیا  رد  وا  هچ  تسا  قاـفتا  بسح  رب  شروضح  هدوب  رـضاح  ارجاـم  نیا  رد  هملـسما 
وا يور  شیپ  رد  متفر و  ادـخ  لوسر  دزن  تساهدروآ - : نینچ  ع )  ) یلع يهتفگ  زا  دوریم  رامـشب  یمیدـق  رداصم  زا  تایقفوملا  وا  باـتک 
هچ [ 95 ! ] نسحلاوبا هحفص 58 - ] دیـسرپ [ : دید  ارم  یـشوماخ  نوچ  تشادن . یـسک  ار  وا  تمرح  تمـشح و  هک  ارچ  متـسشن . شوماخ 
- ؟ یهاوخیم ار  همطاف  ایوگ  تفگ - : سپـس  دومرف  ررکم  ار  دوخ  شـسرپ  راب  هس  ربمغیپ  اـت  مدـنام  شوماـخ  ناـنچمه  نم  یهاوخیم ؟
هرز ياجب  دعـسنبا ، تاـیاور  ضعب  رد  [ . 96  ] هدـب رارق  همطاـف  نیباـک  ار  هرز  ناـمه  مراد - ! دـش - ؟ هچ  مداد  وـتب  هک  هرز  نآ  يرآ - !

. داد رارق  نیباک  ارنآ  ياهب  تخورف و  ار  دوخ  رتش  ع )  ) یلع هک  دـنیوگ  یـضعب  و  تسا . هتـشون  هدوسرف  ینامی  نهاریپ  دنفـسوگ و  تسوپ 
دصراهچ و ات  نارگید  و  [ 97  ] تسا هتشون  مهرد  یس  ارنآ  دانـسالا  برق  فلؤم  يریمح  تسا ؟ هدوب  هچ  نیباک  نیا  مقر  ای  هرز  نیا  ياهب 
زا یفیحـصت  مراد  ناـمگ  هک  تسا ، هتـشون  [ 98  ] مهرد راـهچ  ار  هرز  ياـهب  دوخ  تاـیاور  زا  یکی  رد  دعـسنبا  دناهتـشون . مهرد  داتـشه 

مهرد داتـشه  دـصراهچ و  یتـیاورب  دصیـس و  ار  هرز  ياـهب  هبیتـق  نبا  و  تسا . هدرک  طبـض  عـبرا  ار  ةاـمعبرا  مقر  ینعی  تـسا . دـصراهچ 
دنویپ زین  یگداس  نیدـب  و  نیمه ، نیمه و  دوب  رتمک  ای  رتشیب و  یکدـنا  اـی  مهرد  دـصراهچ  ربمغیپ  رتخد  نیباـک  يراـب  [ . 99  ] دسیونیم

شورفب یئـالاک  هحفـص 59 ] دنـشاب [ . رگیدـکی  یناگدـنز  يداش  مغ و  کیرـش  نت  ود  دـیاب  هک  تسا  سدـقم  يدـنویپ  دـیدرگ . رارقرب 
، تسا هدوب  هچ  ره  ینامی  نهاریپ  ای  دنفـسوگ  تسوپ  هرز ، دـننک . وگتفگ  رگیدـکی  اب  نآ  ياهب  رـس  رب  هدنـشورف  رادـیرخ و  اـت  تفریمن 
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يارب لوپ  نیا  اب  تفگ  داد و  لالب  هب  ار  لوپ  زا  یکدنا  درامشب ، ارنآ  هکنآیب  ادخ  لوسر  دندروآ . ربمغیپ  دزن  ارنآ  ياهب  دیـسر و  شورفب 
رـسای و رامع  زاس . هدامآ  تسا  دنمزاین  نادـب  مرتخد  ار  هچنآ  لوپ  نیا  اب  تفگ  داد و  رکبوبا  هب  ار  هدـنام  سپـس  رخب ! شوخ  يوب  مرتخد 

هتـشونزاهج يارب  یـسوط  خیـش  هک  یتسرهف  دنزاس . هدامآ  ار  ارهز  زاهج  وا  دیدباوص  اب  ات  درک  هارمه  رکبوبا  اب  ار  دوخ  نارای  زا  نت  دنچ 
ود امرخ . گرب  زا  هتفاب  یباوختخت  ، ربیخ تفاب  یکشم  هفیطق  مهرد . راهچ  ياهب  هب  يدقراچ  مهرد . تفه  ياهب  هب  ینهاریپ  تسا : نینچ 
زا شلاب  راهچ  دـندوب . هدرک  رپ  دنفـسوگ  مشپ  زا  ار  يرگید  امرخ و  فیل  زا  ار  یکی  دوب  ربتـس  ناتک  نآ  ياهیور  هک  کشت )  ) یندرتسگ

یکشم سم ، زا  ینگل  یتسد . يایسآ  [ 101  ] رَجَه تفاب  يایروب  هتخت  کی  مشپ . زا  ياهدرپ  دوب . هدـش  رپ  [ 100  ] رخذا زا  هک  فئاط  مرچ 
دنچ زبس ، یئوبس  تفز ، هب  هدودنا  [ 102  ] ياهرهطم بآ ، يارب  یکشم  نآ ، رد  ریش  ندیشود  يارب  دوگ  ياهساک  نیبوچ ، یحدق  مرچ ، زا 
هبطخ ندناوخ  ماگنه  دهد . تکرب  تیب  لها  هب  ادـخ  تفگ : درک و  یـسررب  ارنآ  دـندروآ  ربمغیپ  دزن  ار  زاهج  نوچ  [ . 103 . ] یلگ هزوک 

فلتخم و ياهترابع  اب  ار  هبطخ  نیا  هعیش  ناثدحم  املع و  زا  یعمج  راحب و  رد  یـسلجم  بقانم و  رد  بوشآرهـش  نبا  دیـسر . یئوشانز 
هحفـص 60] هکیـسک [  دش . باختنا  ، دناهدرک طبـض  ارنآ  ناثدـحم  رتشیب  هک  تروص  نیا  اهنآ  نایم  زا  دناهتـشون . نوگانوگ  ياهتروصب 
، شتـسرپ شتردـقب  و  دـننک ، شیاتـس  شتمعن  هب  ار  وا  هک  یئادـخ  ساپـس  دـنک : عوـجر  راونـالاراحب  هب  دـیاب  دـهاوخب  يرتـشیب  لیـصفت 
. ناور نامـسآ  نیمز و  رد  وا  ناـمرف  و  ناـهاوخ ، تسوا  دزن  هک  ار  یئاـطع  و  ناـسرت ، شتبوـقع  زا  و  دـنانامرف ، هب  شوـگ  ار  شتموـکح 
هب و  تخاس ، دنمجرا  دوخ  نید  رب  دیدیم و  وا  دوخ  رد  هک  دومرف  یفیلکت  ار  کی  ره  و  دیرفایب ، دوخ  تردقب  ار  ناگدیرفآ  هک  یئادـخ 

يدنواشیوخ دنویپ ، نیدب  دومرف . بجاو  ارنآ  درک و  رگید  يدنویپ  ار  یئوشانز  یلاعت  يادخ  تخاونب . دومرف و  یمارگ  دـمحم  شربمغیپ 
یبسن و شدینادرگ  سپ  ار ، يرـشب  بآ  زا  دیرفآ  هک  تسوا  ، » دیامرفیم هچ  تسب . نامدرم  ندرگ  رد  ار  تنـس  نیا  و  تسویپ ، مه  رد  ار 

دـصراهچ هب  ار  وا  نم  مهدب و  یلع  هب  ینزب  ار  همطاف  هک  تسا  هدومرف  ارم  یلاعت  يادخ  انامه  [ 104 «. ] تساناوت وت  راگدرورپ  يدنویپ و 
نیدب ار  هبطخ  [ 105  ] بقانم رد  بوشآرهش  نبا  میتشون  هکنانچ  هللا . لوسر  ای  يرآ  یتسه - . یـضار  یلع ! مداد - . ینزب  ودب  هرقن  لاقثم 

اما دراد . هفاضا  رگید  رطـس  کـی  نآ  زا  سپ  و  [ 106  ] تسا هدرک  لقن  همغلافشک  زا  تروص  نیمهب  ارنآ  زین  یـسلجم  هدروآ و  تراـبع 
رد تسا  هدـناوخ  یئوشانز  نیا  نتفریذـپ  رد  ع )  ) یلع هک  ار  ياهبطخ  زین  هبطخ و  نآ  تسا . هدروآ  رگید  ترابع  اـب  ار  هبطخ  هیودرم  نبا 

تروص نادب  زین  یـسورع  زاهج  دیدرگ . یلع  نآ  زا  ع)  ) ارهز دش و  هدناوخ  یئوشانز  يهبطخ  هحفص 61 ] دید [ . ناوتیم  بقانم  راحب و 
ار تدم  نیا  دوخ  تیاور  رد  یـسلجم  تفر . رهوش  هناخب  ردپ  يهناخ  زا  ربمغیپ  رتخد  ات  دیـشک  لوط  یتدـم  اما  تشگ . هدامآ  میتشون  هک 

رظنب مهم  نادـنچ  تایئزج  نیا  رد  قیقحت  وجتـسج و  يراب  دناهتـشون . مه  رتشیب  لاسکی و  ات  ارنآ  یـضعب  هکیلاح  رد  تسا  هتـشون  هاـمکی 
ع)  ) یلع هناخب  ار  همطاف  تساوخ  وا  زا  تفر و  ربمغیپ  يهناخب  لیقع  يزور  ماجنارـس  تشذـگ ، تدـم  ره  ای  لاسکی  ای  هامکی  دـسریمن .

نارعاش دندرب . ع )  ) یلع يهناخب  نانز  زا  یعمج  اب  ار  سورع  یبش  ماجنارـس  دنتـشگ و  ناتـسادمه  يو  اب  زین  ربمغیپ  نانز  ضعب  دتـسرفب .
رد تسا ، هتشذگ  رد  يرجه  موس  نرق  زاغآ  رد  هک  نجلاکید  زین  يریمح و  لیعامسا  دیـس  تیمک ، نوچ  يرجه  مود  لوا و  نرق  یعیش 

یئارغ ياههدیـصق  ربـمغیپ  رتـخد  يهـّیرهم  رادـقم  یـسورع و  مالـسلاهیلع و  یلع  اـب  وا  ییوشاـنز  ربـمغیپ و  رتـخد  زا  يراگتـساوخ  باـب 
یسورع یلع ! دومرف : ربمغیپ  دنرب  يوش  هناخب  ار  سورع  دنتساوخیم  هک  یبش  تسا . دوجوم  همجرت  هرکذت و  ياهباتک  رد  هک  دناهدورس 

هللادبع قیرط  زا  راکب  ریبز  دندروآ . مهارف  تَّرُذ  عاص  دنچ  مه  راصنا  زا  ياهتسد  مراد . يدنفسوگ  نم  تفگ : دعـس  دوشیمن . ینامهمیب 
داد نیرز  [ 108  ] يدنوآ نم  هب  ص)  ) ربمغیپ منک  یسورع  ع )  ) همطاف اب  متساوخ  نوچ  [ : 107  ] تسا هدروآ  نینچ  ع )  ) یلع زا  رکبیبا  نب 

متساوخ وا  زا  متفر و  راصنا  زا  ملسم  نب  دمحم  دزن  نم  رخب . یماعط  هحفص 62 ] دوخ [  یسورع  ینامهم  يارب  دنوآ  نیا  ياهب  هب  تفگ  و 
- ؟ ربمغیپ يومع  رـسپ  بلاطیبا - . نب  یلع  یتسیک - ؟ دیـسرپ - . نم  زا  سپـس  تفریذـپ  مه  وا  دـهد . یماعط  نم  هب  دـنوآ  نآ  ياـهب  هب 

نیرز دنوآ  نیا  ماعط و  نیا  ار ! ربمغیپ  رتخد  ياهتفرگ ؟ ینزب  ار  هک  یـسورع ! ینامهم  يارب  یهاوخیم - ؟ هچ  يارب  ار  ماعط  نیا  يرآ - !
بیـصن یبوخ  نادنزرف  ایادـخ  نادرگ ! كرابم  رهوش  نز و  نیا  رب  ار  دـنویپ  نیا  ایادـخ  درک . اعد  رهوش  نز و  يهرابرد  ربمغیپ  وت ! نآ  زا 
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هب ییدوهی  دزن  ار  دوخ  هرز  یلع  دـسیون : دوشیم  یهتنم  سیمع  تنب  ءامـساب  نآ  دنـس  هک  رگید  یتـیاور  رد  دعـسنبا  [ . 109 ! ] امرف نانآ 
تیاور نینچ  هیوباـبنبا  زا  بوشآرهـش  نبا  [ . 110  ] دوب راـگزور  نآ  یناـمهم  نیرتـهب  نیا  و  تفرگ . وج  یکدـنا  وا  زا  تشاذـگ و  ورگ 

ینامداش هار  رد  دـنور و  ع )  ) یلع يهناخب  همطاـف  هارمه  اـت  هدومرف  ار  راـصنا  رجاـهم و  ناـنز  بلطملادـبع و  نارتخد  ربمغیپ  تسا : هدرک 
رب ار  همطاف  نانآ  دیاین . هحفص 63 ] شوخ [  ار  ادخ  هک  دشابن  ینانخـس  نکیل  دنناوخب ، تسا  يداش  نیا  يهدنیامن  هک  یئاهرعـش  دنیامن .

سپ رد  مشاهینب  رگید  و  رفعج ! لیقع و  هزمح و  دوب . رتسا  راد  مامز  یسراف  ناملس  دندناشن . يرتش ) رب  ای   ) تشاد مان  ءابهـش  هک  يرتسا 
لاعتم و يادـخ  يرایب  نم  [ 111  ] ياهووه يا  دیورب  هملـسما : دـندناوخیم . نینچ  دـندوب و  سورع  شیپاشیپ  ربمغیپ  نانز  دـنتفریم . نآ 

نامیئامنهار میدوب  رفاک  داد  تاجن  اهتفآ  اهالب و  زا  داهن و  ّتنم  ام  رب  گرزب  يادخ  هک  دیرآ  دایب  لاح و  ره  رد  ار  ادخ  دـیئوگ  ساپس 
ناهج يادـخ  هکنآ  رتخد  يا  ناسک  ناشیوخ و  همه  داب  وا  يادـف  هک  نانز . نیرتهب  هارمه  دـیورب ! دومرف و  ناـماناوت  میدوب  هدوسرف  دومن 

نانخـس زج  و  دیرادب ! هدیـشوپ  ار  دوخ  نانز ! يا  تفگیم : هشیاع  [ . 112 ! ] نامـسآ زا  یحو  يربـمغیپ و  هب  نارگید ! رب  ار  وا  داد  يرترب 
ساپـس ناگدـنب  يهمه  ار و  ام  تشاد  یمارگ  دوخ ، نید  هب  هک  ناهج  راـگدرورپ  ماـن  دـیرآ  ناـبزب  هحفـص 64 ] دـیرایم [ ! نابز  رب  وکین 

[ . 113  ] بوخ هزیکاپ و  يوش  نتـشادب  بوبحم ! هدرک  شیادخ  هک  ار  رتخد  نیا  دیربب  ار  هدنناوت  گرزب و  راگدرورپ  ار  هدنـشخب  يادـخ 
صوصخم هک  يردپ  اب  نایناهج  رب  داد  يرترب  تیادـخ  نابات  هام  نوچ  يراد  يراسخر  هک  نانز . نیرتهب  يا  همطاف ! وت  دورـسیم : هصفح 

راوگرزب هک  ار  وا  دـیربب . نم  ياهووه  ناگمه  زا  تسا  رتهب  هک  یلع  ناوج  ار  يدرمدار  تخاـس  وت  يوش  نآرق  ياـهتیآب  ار  وا  تخاـس 
یئوکن هار  زجب  و  میوگیمن ! دیاب  هکنآ  زج  ینخس  تفگیم : ذاعم  نب  دعـس  ردام  ةذاعم  هحفص 65 ] [ . ] 114  ] ناگرزب نادناخ  زا  تسا و 

هارب يراب  فطل  زا  شداب  شاداپ  يراگتسر  هار  ار  ام  تخومآ  تسناما  رد  يدنـسپدوخ  فال و  زا  و  تسنامدرم ! نیرتهب  دمحم  میوپیمن !
ره نیتسخن  تیب  ناـنز  و  [ . 115  ] لامه هن  دراد  اتمه  هن  هک  لالج  یگرزب و  دنوادخ  رـسفا  دراد  فرـش  زک  ربمغیپ  ربمغیپ ! تخد  اب  دـیتفا 

دلوم باتک  ار  دوخ  دنس  وا  مدروآ و  بوشآرهش  نبا  بقانم  زا  تروص  نیدب  ار  تیاور  نیا  دش  هتشون  هکنانچ  دندرکیم . رارکت  ار  زجر 
تـسخن تسا . راوشد  تروص  نیدـب  ناتـساد  نتفریذـپ  اما  دـنکیم . یفرعم  تسا  هیماما  ياملع  ناگرزبزا  هک  هیوباـب  نبا  تیاور  همطاـف و 

 ] یـسورع دوخ  فلؤم  نیا  دـنتفریم . هار  همطاف  رتسا  شیپاشیپ  ربمغیپ  نانز  دـیوگیم : هک  تسنیا  دزاسیم  دـیدرت  راچد  ار  اـم  هک  يزیچ 
هصفح مراهچ و  لاس  هملـسما  متـشون  هکنانچ  هکیلاح  رد  [ 116  ] تسا هتـشون  ترجه  مود  لاـس  يهجحلاوذ  رد  ار  ع )  ) ارهز هحفص 66 ]
ربمغیپ يهناخ  رد  هشیاع  هدوس و  اهنت  میتشون  مه  البق  هکنانچ  ارهز  یـسورع  لاـس  رد  و  [ 117  ] دندمآ ربمغیپ  يهناخب  ردـب  گنج  زا  سپ 

هب بابلج  ندیشوپ  روتسد  دیشوپب . اهدنبرس  هب  ار  دوخ  دیوگیم  دوخ  ياهووه  هب  هک  مینیبیم  هشیاع  زجر  رد  هکنآ  رگید  دندربیم  رـسب 
ءزج هکنآ  رگید  تسا . هدـش  لزان  ترجه  مجنپ  لاس  مینادیم  هکنانچ  هروس  نیا  و  [ 118  ] تسا بازحا  هروس  نمض  ص ،)  ) ربمغیپ نانز 
هداد يرتشیب  حیضوت  هدنیآ  تاحفـص  رد  هراب  نیا  رد  تسا . هدوب  هشبح  رد  خیرات  نیا  رد  رفعج  دسیونیم و  ار  رفعج  ناگدننک  تعیاشم 

هحفص 67] دش [ . دهاوخ 

رهوش يهناخ  رد  ارهز  یناگدنز 

رـسارس نوچ  تسا ، هنومن  رهوش  هناـخ  رد  (ع ) ارهز یناگدـنز  یناهفـصا ) میعنوـبا  « ) دـیرب اـیند  زا  ار  دوـخ  دـید و  ار  ناـهج  نیا  یتـشز  »
هتـسارآ ییاهناملـسم  يهنومن  دـناهنومن . وا  نادـنزرف  وا و  ردـپ  وا ، يوش  نوـچ  تسا ، هنوـمن  وا  دوـخ  نوـچ  تسا ، هنوـمن  وا  یناگدـنز 

، دـنوریم هار  مدرم  رگید  نوـچ  دـننکیم ، یگدـنز  مدرم  اـب  دــنزیخیمرب ، مدرم ، ناـیم  زا  هـک  یئاـهناسنا  یناـسنا . يوـخ  تلیــضفب و 
ار نارگید  درد  هک  یئاهناسنا  ادخب . هتسویپ  یتشرس  هتـشرف ، زا  رترب  دنراد ، یتشرـس  اههزیرغ  نیا  يوس  نآ  زا  اما  دنـشوپیم ، دنروخیم ،

يراوشد جنر و  لّمحت  رد  دنناوتن  رگا  دنشاب و  نانآ  شخب  نامرد  دوخ  رادرک  راتفر و  اب  ات  دنـشوکیم  دننادیم و  ار  مدرم  درد  ای  دنراد ،
لماک قادصم  قحب  دنقح و  نادرگاش  یهلا و  نابیبط  ناسک  نینچ  دنبای . نامرد  نارگید  ات  دنـشکیم  درد  هاگ  و  دنوش . کیرـش  ناشیا  اب 
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ندرورپ رد  هن  دـننادیم  حور  یگرزب  رد  ار  يرترب  هحفص 68 ] [ . ] 119  ] هلاجرل هتایح  دیری  نم  ای  هتایحل  هلاجر  دـیری  لک  هک : تیب  نیا 
یماگنه دنیوگیم  اهنآب  دنزومایب . نارگیدب  ار  تسرد  یگدنز  هک  تسنآ  يارب  دناهدنز  نت  هب  رگا  ،و  تسا دـنمزاین  نادـب  نت  هچنآ  نت و 

شیپ اجنآ  اـت  یتسود  ناـسنا  رد  یناـمب . هدـنز  ناـنآ  تمدـخ  يارب  دـیاب  هک  دـنمدرم  نیا  یتسین . وت  رگید  ینکیم  یگدـنز  مدرم  اـب  هک 
يهدرورپ (ع ) ارهز [ 120 . ] دـهن نیمز  رب  ولهپ  هنـسرگ  یناسنا  اههطقن  نیرتتسد  رود  رد  مباوخب و  ریـس  هنوگچ  دـنیوگیم  هک  دـنوریم 

نیلافس يهزوک  هساک و  دنچ  يو  تیبلاثاثأ  مهرد و  دصراهچ  تمیق  هب  هرز  یکی  ياهب  وا  زاهج  هک  یـسورعون  تسا . ياهسردم  نینچ 
ار سرد  نیرخآ  شردپ  تسا . رهوش  هناخب  نتفر  يهدامآ  (ع ) همطاف نونکا  درب . دهاوخ  رسب  هنوگچ  يوش  يهناخ  رد  هک  تسادیپ  دشاب ،

نیرمت اب  ات  دوش  رارکت  یپ  رد  یپ  دیاب  یقالخا  ياهسرد  اما  تسا . هتخومآ  ار  سرد  نیا  ریظن  یئاهـسرد  نیا ، زا  شیپ  وا  دـهدیم . ودـب 
هیاسمه دنواشیوخ و  نانز  اب  و  تسا ، ناسنا  دشاب  هچ  ره  اما  درادـن ، نیرمت  هب  يزاین  وا  دـنچ  ره  دـیآرد  یناسفن  يهکلم  تروصب  یلمع 

يارب دراد ! یگتسکشرس  نارگید  يارب  رقف  تسا ! ریقف  ترهوش  هک  یشاب  نارگن  ادابم  هدم ! شوگ  مدرم  نانخـس  هب  مرتخد  طابترا - : رد 
يدونـشخ وا  اـما  دوش . کـلام  ار  نیمز  ياهجـنگ  تسناوتیم  تساوخیم  رگا  تردـپ  مرتخد  تسا - . رخف  يهیاـم  وا  نادـناخ  ربمغیپ و 

یهاتوک وت  يهراـب  رد  نم  [ . 121 . ] دومنیم تشز  تاهدـید  رد  ایند  یتسنادیم  دـنادیم  تردـپ  ار  هچنآ  رگا  مرتخد  درک ! رایتخا  ارادـخ 
تسا و نم  زا  همطاف  ایادخ  [ . 122  ] تسترخآ ایند و  گرزب  ترهوش  ماهداد ! رهوش  هحفص 69 ] دوخ [  نادناخ  درف  نیرتهب  هب  ارت  مدرکن !

هارب اهنز  تسا : هدمآ  نینچ  اهتیاور  ضعب  رد  دـیورب . دوخ  يهناخ  هب  ادـخ ! هانپ  رد  ! رادـب رانکرب  یکاپان  ره  زا  ار  وا  ایادـخ  میوا ! زا  نم 
رد ار  ینز  دیاب  ناوج  رتخد  یبش  نینچ  منامب . ترتخد  دزن  دیاب  نم  یتفرن - ؟ ارچ  یتسیک ؟ وت  دنامیم - . سیمع  رتخد  ءامـسا  دـنتفایم .

میعنوبا تسا . هدروآ  تروص  نیمهب  همغلافشک  فلؤم  ار  ناتـساد  نیا  ریخا  تمـسق  دتفا . يزاین  ودب  دـیاش  دـشاب . هتـشاد  دوخ  سرتسد 
تنب ءامـسا  وا  نز  بلاطیبا و  نب  رفعج  میتشون  هکناـنچ  تسا  هتـشون  ارنآ  سیمع  تنب  ءامـسا  لاـح  حرـش  نتـشون  ماـگنه  زین  یناهفـصا 

. تشگزاب هنیدـم  هب  ربیخ  حـتف  ماگنه  ترجه  متفه  لاس  رد  شرهوش  هارمه  يو  [ 123  ] دناهشبح نارجاهم  يهتـسد  نیتسخن  ءزج  سیمع 
نیاربانب [ . 124 « ] رفعج تشگزاب  ای  ربیخ  حـتف   » مشاب نامداش  ود  نیا  زا  کی  مادـکب  دومرف  (ص ) ربمغیپ هشبح  زا  رفعج  تشگزاب  ماگنه 

رد ناگدننک  تیاور  رگا  دشاب و  تسرد  لصا  رد  تیاور  رگا  تسا . هدوب  هنیدم  رد  (ع ) همطاف یسورع  بش  ءامـسا  میئوگب  تسین  نکمم 
تسنیا تفگش  تسا . هدوب  ماوع  نب  ریبز  نز  رکبوبا و  رتخد  نیقاطنلا  تاذ  ءامـسا  نز  نیا  المتحم  دنـشاب ، هدشن  هابتـشا  راچد  مان  نتـشون 
يزایتما هشبح  نارجاهم  هکنیا  رس  رب  رمع  اب  ار  يو  يهرجاشم  وا و  تشگزاب  هشبح و  هب  ار  ءامسا  ترجه  ناتساد  تسخن  دوخ  میعنوبا  هک 

تسا هتشون  همطاف  یـسورع  بش  هحفـص 70 ] رد [  ربمغیپ  اب  ار  وا  يوگتفگ  ناتـساد  هلـصافالب  هدروآ و  دـنراد ، هنیدـم  نارجاهم  زا  شیب 
پاچب توریب  رد  شیپ  لاـس  هس  وا  باـتک  هتـشون و  [ 126 « ] روگ ات  هراوهگ  زا  همطاف  » ماـنب یباـتک  هک  رـصاعم  نالـضاف  زا  یکی  [ . 125]
روضح ندوب  نکممان  رب  ینبم  ار  نیشیپ  ياملع  ياههتفگ  هکنآ  زا  سپ  هدیدرگ و  وربور  تالکـشم  نینچ  اب  هکنآ  زا  سپ  تسا ، هدیـسر 

نکل تسا ، سیمع  تنب  ءامسا  نامه  ءامسا  میئوگب  هک  تسنیا  لوقعم  لح  هار  : » دیوگ تسا . هدروآ  یسورع  نیا  رد  سیمع  تنب  ءامـسا 
نیا دنیامیپ  هب  ار  خرـسيایرد  ضرع  اهنت  دـیاب  هطقن  ود  نیا  نیب  نارفاسم  نوچ  و  تسا . هدـمآ  هکم  هب  راب  دـنچ  هشبح  هب  نتفر  زا  سپ  وا 

ضرف و عبات  یخیرات  عیاقو  هکنیا  نآ  و  تسا ، هدرک  شومارف  ار  مهم  هتکن  کـی  راوگرزب  فلؤم  نیا  [ . 127 . ] تسین لکشم  نادنچ  راک 
، دوشیم لسوتم  یتهاقف  عمج  ای  یفرع و  عمج  هب  دـشاب  نکمم  هک  اجنآ  ات  رابخا  ضراعت  ماـگنه  هیقف  اـی  یلوصا و  رگا  تسین . اـم  روصت 

دـشاب نکمم  هک  اجنآ  ات  تسا و  یفیلکت  يهناگجنپ  ماکحا  زا  یکی  هدننک  نایب  ینعی  دراد ، یلمع  رثا  تیاور  لولدم  هک  تسا  نیا  رطاخب 
دیاب لقاال  میریذـپب  هک  ضرف  رب  و  تفریذـپ . ناوتیمن  یخیرات  ياهناتـساد  رد  ار  یعمج  نینچ  اـما  درادرب . تاراـما  زا  تسد  دـیابن  هیقف 

نارجاهم زا  ياهتسد  مینادیم  ام  دشاب . هتشاد  هشبح  هب  هکم  نارجاهم  ررکم  دمآ  تفر و  هب  لامج  اب  ول  یتاراشا و  هک  میشاب  هتشاد  يدنس 
اب دوخ  تفلاخم  زا  هکم  مدرم  ، دـندرک روصت  دوخ  شیپ  اـی  دندینـش و  هک  دوب  یماـگنه  نآ  و  دنتـشگزاب ، هکم  هب  ترجه ، زا  شیپ  هشبح 

نیرتکچوک يدنـس  چـیه  رد  تسا . هتـشون  ار  نانآ  هریت  نارجاهم و  نیا  کی  کی  مان  ماـشه  نبا  هحفص 71 ] دناهتـشادرب [ . تسد  ربمغیپ 
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هار زا  هشبح  هب  زاـجح  زا  ترفاـسم  زورما  رگا  هاـگنآ  تسین . سیمع  تنب  ءامـسأ  وا  نز  اـی  بلاـطیبا و  نـب  رفعج  تشگزاـب  هـب  یتراـشا 
میب زا  هک  یناسک  تسا . هدوب  ناسآ  نینچ  مه  شیپ  لاس  دـصراهچ  رازه و  هک  دوشیمن  لیلد  دـشاب ، ناسآ  خرـس  يایرد  ضرع  ندومیپ 

رگید هطقن  هب  ياهطقن  زا  هتـسویپ  هک  دـندوبن  ياهشیپ  تحایـس  ای  ناگرزاب  دـننام  دـندرب  هانپ  هناگیب  يروشک  هب  ینامـسج  رازآ  ای  ناـج و 
هتـشون مامت  لیـصفتب  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  ترجه  ناتـساد  هک  میراد  تسد  رد  يرجه  مود  نرق  زا  يدنـس  ام  هتـشذگ  اـهنیا  زا  دوریم .

. درادن یتاغیلبت  يهبنج  بعصم  باتک  تسا . يریبز  بعصم  نب  هللادبع  نب  بعصم  هللادبعوبا  يهتشون  شیرق  بسن  باتک  دنـس  نیا  تسا .
هـشبح هب  بلاطیبا  نب  رفعج  نوچ  : » دسیون نینچ  ءامـسا  هرابرد  يو  هدـش  هتـشون  لوا  تسد  ياهتیاور  يور  زا  هک  تسا  قیقد  یـشرازگ 

نداز زا  سپ  زور  دنچ  داز . وا  يارب  ار  نوع  دـمحم و  هللادـبع ، هشبح ، رد  ءامـسا  درب  شیوخ  هارمه  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  دوخ  نز  تفر 
ار دوخ  دنزرف  یـشاجن  هللادبع ! دـناهدیمان - ؟ هچ  ار  ترـسپ  هک - : داتـسرف  رفعج  دزن  سک  دـش ، هداز  يدـنزرف  زین  یـشاجن  يارب  هللادـبع 

مزاع یتشک  ود  نارفاسم  اب  رفعج  نوچ  تفای ، یتلزنم  یـشاجن  دزن  تهج  نیدـب  تفرگ و  هدـهعب  ار  وا  ندادریـش  ءامـسا  و  دـیمان ، هللادـبع 
ات دندوب  هنیدم  رد  دندمآ و  هنیدـم  هب  تشادرب و  دوخ  اب  دـندوب ، هداز  هشبح  رد  هک  ار  شنادـنزرف  سیمع و  رتخد  ءامـسا  دـش ، تشگزاب 

يهرابرد ذخأم  نیرتنشور  لاح  نیع  رد  نیرتهنیرید و  دنـس  نیا  هحفص 72 ] [ . ] 128 . ] دش دیهـش  اجنآ  رد  تفر و  هتوم  هب  رفعج  هکنآ 
نیمود ءزج  رفعج  ترجه  ناتـساد  زین  دـمآ . هنیدـمب  ربیخ  حـتف  زا  سپ  ترجه  متفه  لاسب  رفعج  مینادیم  ام  تسا و  سیمع  تنب  ءامـسا 
سیمع تنب  ءامسا  دوخ  نز  اب  رفعج  دسیون : يرذالب  تسا . هدمآ  يرذالب  فارشالا  باسنا  و  [ 129  ] ماشهنبا يهریس  رد  نارجاهم ، هتسد 

حتف زا  سپ  ناناملسم  زا  یهورگ  اب  سپس  داتـسرفیم . ار  وا  يهنیزه  دوخ  یناگدنز  رد  بلاطوبا  دنام ، هشبح  رد  دوب و  هتـسد  نیمود  ءزج 
بشب هنیدم  رد  ار  وا  ندوب  ای  هجیدخ و  گرم  ماگنهب  هکم  رد  ار  ءامسا  ندوب  رضاح  هک  ار  یتایاور  سپ  [ . 130 . ] تشگزاب هنیدمب  ربیخ 

تاهابتشا نینچ  تسناد . يرگید  اب  یصخش  مان  نتـسناد  هیبش  رگیدکی و  اب  اههثداح  طیلخت  رب  ینتبم  دیاب  دنارکذتم ، ع )  ) همطاف یـسورع 
رگید دـنکیم . اعد  رهوش  نز و  يهرابرد  دوریم . شرتخد  ندـیدب  یـسورع  زا  سپ  زور  هس  دوشیم . هدـید  ناوارف  اه  شرازگ  نانچ  رد 
هاـتوک تفاـسم  نیا  رد  یتـح  ار ، رتـخد  يرود  هـک  دـیامنیم  ناـنچ  اـما  ددرگیمرب . هناـخب  درامـشیمرب و  ار  ع )  ) یلع ياهتلیـضف  راـب 

يو يارب  ار  هجیدـخ  دای  دوب ، شرتخد  هکنآ  رب  هوالع  وا  تسا . هدوب  شرانک  رد  زور  بش و  همطاـف  تساـهلاس  دـنک . لـمحت  دـناوتیمن 
هک یماگنه  و  تسناد . وگتـسار  ارم  دـندناوخ  وگغورد  ارم  مدرم  هکیزور  دریگیم !؟ ار  هجیدـخ  ياج  یـسک  هچ  . » تشادـیم هاگن  هدـنز 
وا اما  دشاب ، شرانک  رد  هتـسویپ  هجیدـخ  راگدای  تساوخیم  [ 131 « ] درک يرای  دوخ  لام  نامیا و  اـب  ار  ادـخ  نید  دـندرک  اـهر  ارم  همه 

شرطاخ دـنک  هدامآ  نانآ  يارب  دوخ  يهناخ  کیدزن  ياهرجح  رگا  دـنامب . وا  يهناـخ  هحفـص 73 ] رد [  دیاب  تسا و  یلع  رـسمه  نونکا 
ياج دوخ  يهرجح  رد  ار  داماد  سورع و  تساوخ  ماجنارـس  دـنتفیب ، تمحز  رد  هنیدـم  ناناملـسم  تسا  نکمم  اـما  دوب ، دـهاوخ  هدوسآ 
دزن دوشیم  هاگآ  نامعن  نب  ۀـثراح  دـنربیم . رـسب  هشیاع ) هدوس و   ) نز ود  وا  هناخ  رد  نونکا  مه  هچ  تسا  راوشد  يراک  نیا  یلو  دـهد .
ارنآ ات  يریگب  ار  ملام  هک  مراد  رتتسود  ادخب  تسوت . نآ  زا  مراد  هچ  ره  دوخ و  تسا  کیدزن  وتب  همه  نم  ياههناخ  دـیآیم - : ربمغیپ 

[ . 132 . ] دـنوشیم لقتنم  هثراح  ياههناخ  زا  یکی  هب  یلع  همطاف و  زور  نیا  زا  دـهدب . شاداپ  ار  وت  ادـخ  يراذـگب - . یقاـب  نم  تسد  رد 
تهج زا  هچ  یـسایس و  عاضوا  تهج  زا  هچ  دوب  یتخـس  ياهلاس  ناناملـسم ، ربمغیپ و  يارب  نآ  زا  سپ  لاس  دـنچ  ترجه و  مود  ياهلاس 

، دندوب رادروخرب  یعامتجا  یسایس و  قوقح  زا  هکنآ  اب  نایدوهی  [ ، 133  ] دش هتسب  هنیدم  نامیپ  هک  يزور  يداصتقا . یعامتجا و  طئارش 
نآرق مکح  هب  هک  دـنتفر  شیپ  اجنآ  ات  دـندرک و  زاـغآ  ربمغیپ  اـب  ار  دوخ  ینمـشد  [ 134 ، ] درادـن ارنآ  لیـصفت  بات  باتک  نیا  هک  یللعب 

. درک رتشیب  ربمغیپ  اـب  ارناـنآ  يهنیک  هبعک  يهناـخ  هب  یـصقا  دجـسم  زا  هلبق  رییغت  دـندیرب . ناـنآ  اـب  ار  دوخ  يهطبار  هراـبکی  هب  ناناملـسم 
نب یبا  نب  هللادبع  نانآ  هدرکرـس  دندرکیم . راک  ناناملـسم  نایزب  یناملـسم  شـشوپ  ریز  هک  دندربیم  رـسب  برثی  رد  زین  يرگید  يهتـسد 

ار وا  تسایر  هحفص 74 ] تامدقم [  تشاد و  رس  رد  ار  رهش  تموکح  يادوس  هنیدم  هب  ربمغیپ  ندیسر  زا  شیپ  هللادبع  نیا  دوب . لولسیبا 
دندش ناملـسم  رهاظب  وا  ناسک  هللادبع و  تخاس . مورحم  یگرزب  نیا  زا  ار  وا  اجنادب  هکم  زا  ربمغیپ  ترجه  نکیل  دـندوب  هدرک  هدامآ  زین 
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مالساب و يراک  یتبرض  دادیم  تسد  یتصرف  هاگ  ره  هک  هللادبع  صخش  صوصخب  دوبن . وا  اب  نانآ  لد  نکیل  دنتفرگ ، ار  ربمغیپ  بناج  و 
نآ رد  هک  زین  ار  [ 135  ] هنوعم رئب  عیجر و  هثداح  تشگ . ناناملسم  تسکش  لماع  دحا  گنج  رد  ینیشنبقع  اب  هکنانچ  دزیم ، ناناملسم 

مالسا نانمـشدب  ار  دوخ  بلط  ایند  ياههلیبق  و  تخاس . زارد  ار  نانمـشد  نابز  دندیـسر ، تداهـش  هب  ناناملـسم  هدبز  زا  نت  لهچ  زا  شیب 
هکلب دندرکیمن ، غیرد  نارجاهم  اب  یهارمه  زا  دنتسناوتیم  هک  اجنآ  ات  راصنا  هنیدم و  ناناملسم  دوب ، راوشد  زین  يداصتقا  طیارش  دنتـسب .

ياهتمینغ تسا ؟ هزادـنا  هچ  اپ  هدرخ  بساک  زرواشک و  یتشم  یلام  ناوت  رگم  اـما  دنتـشادیم . مدـقم  دوخ  رب  ارناـنآ  یتسدـگنت  همه  اـب 
رب ارنانآ  تشاد ، هدـهعب  ار  مدرم  نیا  تسایر  تیادـه و  هک  ص )  ) دـمحم دـنک و  فرطرب  ار  ناناملـسمون  زاـین  هک  دوبن  یمقر  مه  یگنج 

سرد نیا  دوب . راصنا  رجاهم و  نادنمتـسم  قح  دشیم  ادیپ  راک  رد  یـشیاشگ  رگا  تشادیم . مدقم  دوخ  ناگتـسب  نادنواشیوخ و  دوخ و 
ناریـسا نامیتی و  نایادگ ، هب  دنربب و  دوخ  يولگ  زا  ار  همقل  دیاب  دنرادیم  تسود  ار  ادخ  رگا  تسا . هتخومآ  شنادـناخ  ودـب و  نآرق  ار 

لباقم رد  هدومرف  نیعم  نانآ  يارب  ادخ  هک  یقح  تسا . نادنمتـسم  نآ  قح  همقل  نیا  هک  دننادب  و  دـنهن . یتنم  نانآ  رب  هکنآیب  دـنناروخب 
. تفرگ دـنهاوخ  رگید  ناهج  رد  ار  هحفـص 75 ] کین [  راک  نیا  شاداپ  دنـشاب . هتـشاد  ساپـس  ای  شاداپ و  مشچ  دیابن  قح  نیا  تخادرپ 

یلع هک  تسا  ملسم  [ . 136 . ] دوب دـهاوخ  نادـنخ  ناشیا  ياهبل  باداش و  نانآ  يهرهچ  تسا ، هتفر  مهرد  شرت و  اـههرهچ  همه  هکیزور 
لزان نانآ  رب  نانآ و  يهناخ  رد  اههیآ  نیا  دـندوب . نارگید  زا  رتراوازـس  ناـمرف  نیا  نداد  ماـجنا  رد  وا  رتخد  همطاـف  ربمغیپ و  يومع  رـسپ 

لاس لهچ  دـنتفرگ . تخـس  دوخ  رب  یلومعم  ناـسنا  ناوت  زا  شیب  رهوش  نز و  نیا  هک  دوب  یقـالخا  روتـسد  نیمه  يارجا  رد  تسا . هدـش 
رخآ لاـسجنپ  هکنآ  اـب  تفر ، راـگدرورپ  تمحر  راوـجب  تسبورف و  جـنر  رپ  ناـهج  نیا  زا  هدـید  یلع  هـک  یماـگنه  خـیرات  نـیا  زا  سپ 
شود مدرم ! : » دوتـس نینچ  ار  وا  دوخ  يهبطخ  نیتسخن  رد  ع )  ) نسح شدنزرف  دوب ، هدرب  رـسب  مالـسا  ناهج  رب  تموکح  رد  ار  یناگدنز 

هب ار  وا  ربـمغیپ  نوچ  دیـسر . دـهاوخن  وا  ياـپب  یـسک  ناینیـسپ  زا  تفرگن و  تقبـس  وا  رب  یـسک  ناینیـشیپ  زا  هک  تفر  ادـخ  راوجب  يدرم 
هدـنام اـجب  وا  زا  هچنآ  ددرگرب . زوریپ  اـت  دـندوب  ناـبهگن  ار  وا  پچ  يوس  زا  لـیئاکیم  تسار و  يوـس  زا  لـیئربج  داتـسرفیم  یتیرومأـم 
خیرات همه  دانتـسا  دروم  یخیراـت و  دانـسا  نیرتمیدـق  زا  يربکلا و  تاـقبطلا  باـتک  رد  دعـسنبا  يهتـشون  دنـس  نیا  تسا » مرد  دـصتفه 

وا زا  يهدنام  هدش ، هتشون  موس  يهدس  نایاپ  رد  وا  باتک  هدرم و  مراهچ  يهدس  زاغآ  رد  هک  یـسلدنا  هبر  دبع  نبا  [ . 137  ] تسا ناسیون 
یباتک هاگآان ، نامدرم  نتخاـس  هارمگ  يارب  اـی  دوخ و  ناـمگب  یـسک  هک  تسا  یفاـصنایب  رایـسب  [ . 138  ] تسا هتـشون  مهرد  دصیـس  ار 

دعـسنبا و زا  سپ  نرق  دنچ  رخأتم و  يذخأم  زا  طلغ  ياهمجرت  ءاکتاب  هاگنآ  دناسانـشب  هفـسلف  هاگدـید  زا  ار  مالـسا  دـهاوخب  دـسیونب و 
هحفـص 76] ره [  دـنهاوخیم  نیب  هاتوک  هشیدـنا  یئامنهارب  هک  نافاصنایب  نیا  دـنک . یفرعم  دوخ  نامز  رادهیامرـس  ار  یلع  هب ، ردـبعنبا 
رب مه  ار  رـصتخم  جنر  نیا  دنزاس ، قبطنم  شیوخ  طلغ  ياهتفایرد  رب  یملع ، قطنم  نهذ و  زا  رود  تسردان و  ياهلیوأت  اب  ار  ياهثداح 

ناسیونخیرات يهمه  هک  یشور  اب  سپس  دننک و  يدنبهقبط  ارنآ  هاگنآ  دنیامن  یـسررب  ار  دانـسا  يهمه  تسخن  هک  دننکیمن  راومه  دوخ 
[ . ] 139 « ] داه نم  هلامف  هللا  للـضی  نم  و   » دنادیم ادخ  دنهاوخیمن  ای  دنناوتیمن  دنزاس . ادج  تسردان  زا  ار  تسرد  دنتـسه  انـشآ  نادب 

هحفص 77]

دحا دربن  نسح و  ماما  تدالو 

يهرطاخ ع )  ) نسح شدـنزرف  تدالو  دـسریم ، ترجه  موس  لاس  ناـضمر  میرک ) نآرق  « ) هلثم حرق  موقلا  سم  دـقف  حرق  مکـسسمی  نا  »
، هدـنخرف تدالو  نیا  زا  سپ  دـنچ  یئاهزور  اما  دزاسیم . رتنیریـش  داد  خر  شیپ  لاس  ناضمر  رد  هک  ار  ردـب  گنج  ياـهیزوریپ  نیریش 
رد ار  دوخ  تسکش  دناهتـسناوتیمن  هک  نایفـسوبا  شیرق و  دناهداتـسیا . مه  لباقم  رگید  راب  هنیدم  هکم و  دناشوپیم . ار  رهـش  هودنا  درگ 

، دنزیم برثی  هب  يراک  ياهبرـض  هکم  هتـشذگ  لاس  فالخ  رب  راب  نیا  دنتفرگارف . ار  هنیدم  درگادرگ  یهاپـس  اب  دـننک ، لمحت  ردـب  دربن 
ور ایندب  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  نایهاپس ، زا  ياهتـسد  دُُحا  گنج  رد  نکیل  دوب ، ادخب  ناناملـسم  هجوت  مامت  ردب  گنج  رد  نوچ  ارچ ؟
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هللادبع اب  هک  مه  ياهتـسد  درب ، هلمح  ناناملـسم  هب  هاگنیمک  رد  نمـشد  دنتفر و  تمینغ  یپ  رد  و  دنتـسبن ، راک  ار  ربمغیپ  يهتفگ  دندروآ .
لد وا  زا  هنیدـم  هب  ربمغیپ  ندـمآ  زور  زا  هللادـبع  دنتـشگزاب . دوخ  ياـههناخب  هدرک  اـهر  ار  رازراـک  نادـیم  دربن ، زا  شیپ  دـندوب ، َّیبُا  نب 
هب ربمغیپ  اب  هتـسویپ  دیـسرن ، دوخ  يوزرآب  هکنآ  زا  سپ  دـننیزگرب . تسایر  هب  ار  وا  دنتـساوخیم  رهـش  مدرم  نوچ  ارچ ؟ تشادـن . شوخ 
رد ياهتسد  لاح  رهب  دشن  هتفریذپ  دوب  رهش  لخاد  رد  یعافد  تلاح  نتفرگ  هک  وا  رظن  زین  دحا  یگنج  ياروش  رد  درکیم . راتفر  یئورود 

يومع هزمح  دندرگیم . ردـپیب  نادـنزرف  رهوشیب ، نانز  دـنوشیم . تسرپرـسیب  ییاهنامناخ  و  هحفـص 78 ] نامناخیب [  گـنج  نیا 
. تسین ریگمشچ  تشرد و  نادنچ  مقر  نیا  دنسریم . تداهش  هب  رگید  ناملسمون  نت  راهچ  داتفه و  ناناملسم و  ریلد  رادرس  ص )  ) ربمغیپ
، تسا هدروآ  راب  هب  ياهعیاض  دننکیم  یگدنز  ناقفانم  دوهی و  لکشتم  هورگ  ود  نایم  هک  یناناملسم  يارب  ناملسمون و  يهنیدم  يارب  اما 

مایألا کلت  هلثم و  حرق  موقلا  سم  دـقف  حرق  مکـسمی  نا  . » دـهدیم تیلـست  ار  ناـنآ  یتاـیآ  نمـض  گرزب  يادـخ  هک  شارخلد  نادـنچ 
ارهز هب  ( 143 نارمعلآ 140 - [ .«) 140  ] نورظنت متنا  هومتیأر و  دـقف  هوقلت  نا  لبق  نم  توملا  نونمت  متنک  دـقل  و  ساـنلا ... نیب  اهلوادـن 
نانز زا  ياهتـسد  اب  تسا . هتخاس  نینوخ  ار  شاهرهچ  هدیـسر و  وا  يهرهچ  هب  یگنـس  تسا . هدید  بیـسآ  گنج  رد  شردپ  دنهدیم  ربخ 

ار اـهنآ  ياـهمخز  دـنهدیم و  بآ  ار  ناـحورجم  ناـنز ، دـنوریم . هاـگمزر  هب  دـنرادیمرب ، دوـخ  تشپ  رب  یندروـخ  بآ و  دزیخیمرب .
رب ار  نآ  رتسکاخ  دـنازوسیم و  ار  یئایروب  هراپ  دـیآیمن . دـنب  نوخ  [ . 141 . ] دهدیم وش  تسـش و  ار  ردـپ  تحارج  همطاف  دـندنبیم و 
وا رتخد  رب  وا و  ناسک  رب  ربمغیپ و  رب  هزمح  تداهش  زین  نامیا و  اب  ناناملسم  نیا  تداهش  [ 142 . ] دوش عطق  نوخ  نایرج  ات  دهنیم . مخز 

نوچ [ . 143  ] تسیرگ مه  ارهز  دـش و  نایرگ  هزمح  تبیـصم  رد  ربمغیپ  تسا  هتـشون  يدـقاو  داتفا . نارگ  تخـس  ناناملـسم  يهمه  رب  و 
هزمح رب  اما  تفگ : دینـش و  ار  نانآ  نویـش  گناب  تشذگ ، لهـشالادبع  هحفـص 79 ] ینب [  هفئاـط  هب  تشگرب و  هاـگمزر  زا  ص )  ) ربمغیپ

رب دیاب  مه  نم  هنرگو  تسا  نمـشد  يداش  بجوم  هیرگ  تسین ، نویـش  هلان و  ياج  هک  دوب  نیا  نخـس  نیا  ینعم  [ 144  ] دیرگیمن یسک 
يراد متام  هب  ور  نیا  زا  تسا . هدرزآ  درادن  رگهحون  شیومع  هکنیا  زا  ربمغیپ  هک  دنتـسناد  نینچ  هنیدم  مدرم  مشاب . نایرگ  هزمح  میومع 

زا تخـس  ار  ناـنآ  متـشادن و  يدـصق  نینچ  نخـس  نآ  زا  تفگ : دـننکیم  نینچ  ناـنآ  هک  دینـش  ربمغیپ  نوچ  و  [ 145  ] دنتـساخرب هزمح 
نانمـشد شنزرـس  اـما  تخاـس ، هدرزآ  ار  ناناملـسم  يهـمه  لدـکاپ  زابرـس  نـت  داـتفه  زا  شیب  تداهـش  [ . 146  ] دومرفعنم يرگهحوـن 

رگا امـش  ياوشیپ  هک  دـندومنیم  شنزرـس  ار  ناناملـسم  و  دـندرک . زاغآ  ار  يزارد  نابز  ناـیدوهی  دوب . رتروآدرد  ناـقفانم ) ناـیدوهی ، )
تایآ تئارق  اب  ادخ  لوسر  دننک . ادج  ربمغیپ  زا  ار  اههلیبق  ات  دندیـشوکیم  مه  ناقفانم  دوش . دراو  وا  رب  نینچ  یتسکـش  دـیابن  دوب  ربمغیپ 

نادیهـش هاـگباوخ  هب  هاـگهاگ  دودزیم . ار  ینکفا  قاـفن  نیا  رثا  رگید ، يوس  زا  نادیهـش  ناگدـنامزاب  زا  ییوجلد  اـب  وـسکی و  زا  ینآرق 
ره ع )  ) همطاف دسیون : يدقاو  درکیم . راتفر  ردپ  ياپباپ  یئوجلد  نیا  رد  زین  شرتخد  تساوخیم . شزرمآ  ادـخ  زا  نانآ  يارب  تفریم و 

هحفص 80] [ . ] 147  ] درکیم اعد  ارنانآ  تسیرگیم و  نادیهش  رازم  رب  دناسریم و  دحا  هب  ار  دوخ  زور  هس  ای  ود 

ناهج نانز  يهدیس  ارهز 

مهرد ياههناخ  دوشیم . شومارف  دـحا  گنج  خـلت  يهرطاخ  كدـنا  كدـنا  [ . 148 « ] ۀـصاصخ مهب  ناـک  ولو  مهـسفنأ  یلع  نورثؤی  «و 
. ددرگیم زاغآ  نایوج  تصرف  رب  یـضُّرعت  ياههلمح  دـنوریم . يوش  يهناخب  تسرپرـسیب  ناـنز  دریگیم و  ناـماس  رـس و  ون  زا  هتخیر 
دهدیم و یلع  يهناخب  ياهزات  یمرگ  ع )  ) نیسح تدالو  مراهچ ، لاس  نابعش  رد  دنسریم . يزوریپ  هب  هنیدم ، جراخب  یمازعا  ياههتـسد 

نـسح وا  ماـن  دومرف  ربـمغیپ  اـما  دـندیمان ، برح  ار  نسح  تسخن  تسا  هتـشون  يرذـالب  نسحم . موثلک و  ما  بنیز ، دـنزرفود  نیا  زا  سپ 
رد اما  [ 149  ] دنـشاب نوراه  نادـنزرف  مانب  مهاوخیم  دومرف  ربمغیپ  نکیل  دـندراذگ ، مان  برح  کی  ره  ار  نسحم  نیـسح و  سپـس  ، تسا

نسح و اهمان : نیدـب  ارنانآ  وا  دنتـشاذگ و  او  ترـضحنادب  ار  دوخ  نادـنزرف  يراذـگمان  همطاف  یلع و  هک  تسا  هدـمآ  تیب  لها  تاـیاور 
زا سپ  هک  یئاههلیبق  هحفـص 81 ] تفرگ [ . یتروص  رـس و  مه  تسدگنت  ناناملـسم  یلام  عضو  جیردتب  [ . 150 . ] دیمان نسحم  نیـسح و 
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هب ور  دندیرب و  هکم  زا  هراب  ود  دندید ، ارنانآ  يدعب  ياهيزوریپ  ناناملـسم و  تمواقم  نوچ  دـندوب ، هدـش  ادـج  ربمغیپ  زا  دُُـحا  تسکش 
يهناخ اما  دروآ . دیدپ  اهراک  رد  یشیاشگ  رصتخم  یگنج  ياهتمینغ  دنتفرگ . یفرطیب  تلاح  هکم  هب  تبـسن  لقاال  ای  دندروآ و  هنیدم 

بوشآرهش نبا  دندوب . هدرک  دوخ  راعـش  ار  یگنـسرگ  یتح  راثیا و  تعانق ، دهز ، ارهز  یلع و  دوب  هیاریپیب  یهت و  نانچمه  ربمغیپ  رتخد 
نیـسح نسح و  منادـنزرف  دوخ و  هک  تسا  زور  ود  دـنگوس  ادـخب  هن  يراد - ؟ يزیچ  یندروـخ  تفگ  ار  همطاـف  یلع  يزور  دـسیونیم :

هناـخ زا  یلع  یـشاب . هتـشادن  ارنآ  ندرک  هداـمآ  یئاـناوت  هک  مهاوخب  وت  زا  يزیچ  مدرک  مرـش  ادـخ  زا  یتفگن - ؟ نمب  ارچ  میاهنـسرگ - !
یتلاح اب  ار  دوسا  رـسپ  دادقم  مرگ  ياوه  نآ  رد  هتفرگ  ار  اج  همه  نازوس  باتفآ  تسا . مرگ  يزور  دریگیم . ماو  يرانید  دوریم . نوریب 

دوشیمن رادب - ! روذعم  نداد  خساپ  زا  ارم  ياهداتسیا - ؟ هناخ  زا  نوریب  مرگ  ياوه  نیا  رد  ارچ  تسا ؟ هدش  هچ  دادقم  دنیبیم - . هتفشآ 
ار منادنزرف  هیرگ  متـسناوتیمن  رگید  تسا . هدـناشک  نوریب  هناخ  زا  ارم  یگنـسرگ  هک  نادـب  تسا ، نینچ  هک  لاح  یهد - ! ربخ  ارم  دـیاب 
هب ار  لوپ  نآ  مرامـشیم . مدقم  دوخ  رب  ار  وت  اما  ماهتفرگ . ماو  ار  رانید  نیا  مدمآ . نوریب  هناخ  زا  نیمه  يارب  زین  نم  ادـخب  منک - . لمحت 
زور کی  تفرگیم . هدهعب  ار  يرتشیب  مهس  هاگ  هکلب  دوب . میهـس  مه  ربمغیپ  رتخد  تاواسم  نیا  رد  هحفص 82 ] [ . ] 151  ] دهدیم دادقم 

ارچ دیسرپیم  دشیم  علطم  یلع  نوچ  درکیمن ، هاگآ  ار  رهوش  همطاف  دندربیم . رـسب  هنـسرگ  وا  نادنزرف  دوخ و  زور  هس  ای  زور و  ود  و 
رد [ . 152 . ] دـنک هداـمآ  وت  يارب  دوخ  وا  هکنآ  رگم  هاوخم  یلع  زا  يزیچ  تسا ، هدوـمرف  مردـپ  دنتـسه - ؟ هنـسرگ  اـههچب  یتـفگن  نمب 
[ . 153  ] یشاب هتشادن  یئاناوت  نآ  ندروآ  مهارف  رب  هک  مهاوخب  وت  زا  يزیچ  منکیم  ایح  ادخ  زا  تفگ : هک  تسا  بوشآرهـش  نبا  تیاور 

مانب ادخ  ناگدیزگ  فصو  رد  یباتک  هتشذگ و  رد  يرجه  یس  دصراهچ و  رد  تسا و  تعامج  تنـس و  ياملع  زا  هک  یناهفـصا  میعنوبا 
زا دوخ  دانساب  لصف  نیا  نمـض  رد  تسا . هداد  صاصتخا  ع )  ) همطاف هب  ار  یلـصف  هتـشون  دلجم  دنچ  رد  ءایفـصالا  تاقبط  ءایلوالا و  ۀیلح 

. میتفر همطاف  هناـخب  مه  اـب  و  ارچ . یئآیمن - ؟ همطاـف  ندـیدب  نم  اـب  تفگ - : نم  هب  ربمغیپ  يزور  دـسیونیم . نینچ  نیـصَح  نب  نارمع 
مرتخد مرادـن - . یئابع  زج  ادـخب  ردـپ  موش - ؟ لخاد  تسا  نم  هارمه  هک  یـسک  اـب  داد - . تزاـجا  شرتخد  تساوخ و  تصخر  ربمغیپ 

وا شیپ  تشاد  شود  رب  هک  ار  ياهنهک  رداچ  ربمغیپ  مرادـن ! دنبرـس  داد - .) ندیـشوپ  روتـسد   ) شوپب نانچ  نینچ و  ابع  نآ  اـب  ار  تدوخ 
هوالعب مشکیم  درد  يروطچ - ؟ مرتخد  میتفر - . هرجح  نوردـب  مه  اـب  هحفـص 83 - ] شوپب [ . ار  ترـس  رداچ  نیا  اب  تفگ - : دنکفا و 
يهدیس وا  تسین - ؟ نانز  يهدیس  وا  رگم  نارمع ؟ رتخد  میرم  ردپ  یشاب - ؟ ناهج  نانز  يهدیس  هک  یتسین  یضار  متـسه - . مه  هنـسرگ 

ارهز هناخ  اـت  ار  ربمغیپ  هک  نارمع  نیا  [ . 154 . ] تسا گرزب  ترخآ  ایند و  رد  ترهوش  ینانز و  همه  يهدیـس  وت  دوب ، دوخ  رـصع  ناـنز 
تیاور زا  [ 155  ] دـش ناملـسم  ربیخ  گنج  زا  سپ  هک  تسا  یناسک  زا  هعازُخ و  يهریت  زا  هدوب ، ارجاـم  نیا  دـهاش  هدرک و  یهارمه  (ع )

عـضو و  تسنآ ، زا  شیپ  یکدنا  ای  هکم و  حتف  زا  سپ  الامتحا  هک  تاقالم  نیا  رد  هکنیا  نآ  و  دوشیم ، هتـسناد  یمهم  رایـسب  يهتکن  يو 
ندیشوپ يارب  وا  رتخد  هک  اجنآ  ات  دناهدربیم ، رسب  یتخـس  رد  ربمغیپ  يهداوناخ  زاب  دوب ، هدش  شیپ  زا  رتهب  يدح  ات  ناناملـسم  يداصتقا 

رتخد يهمجرت  يارب  هک  یلـصف  زاغآ  رد  میعنوبا  دناشوپیم . ار  دوخ  رـس  دـهدیم  ودـب  شردـپ  هک  ياهچراپ  اب  درادـن و  یئابع  زج  دوخ 
تـسنآ رد  هچنآ  اـیند و  زا  ار  دوخ  دـید و  ارناـهج  نیا  ياـهتفآ  یتشز و  : » دناسانـشیم نینچ  ار  ع )  ) ارهز تسا ، هدوشگ  ص )  ) ربـمغیپ
ناملـس تسا . هدروخ  هنیپ  اـج  دـنچ  زا  هک  دراد  رـس  رب  يرداـچ  ع )  ) همطاـف دوریم . ربمغیپ  رتخد  يهناـخب  ناملـس  يزور  [ . 156 « ] دیرب

ناناملسم ربهر  يومع  رسپ  نز  برع و  ياوشیپ  رتخد  وا  رگم  دشاب ؟ نینچ  دیاب  ارچ  دوشیم . نیگهودنا  درگنیم و  رداچ  نآ  رد  بجعتب 
ار نانآ  ریگمشچ  هحفص 84 ] لالج [  هوکش و  ناریا و  ياههداز  فارشا  یناگدنز  وا  دشیدنیب . نینچ  دوخ  دزن  دراد ، قح  ناملـس  تسین ؟

تـسا لاسجنپ  ادخب  درک . بجعت  نم  هدروخ  هلـصو  رداچ  زا  ناملـس  ردپ ! دیوگیم - : دوریم  ردپ  ندیدب  ع )  ) همطاف نوچ  تسا . هدید 
میباوخیم نآ  يور  بش  میناروخیم و  فلع  نآ  رب  ار  نامرتش  اهزور  هک  میراد  يدنفسوگ  تسوپ  اهنت  مربیم  رـسب  یلع  يهناخ  رد  نم 

يرگید يهدـهعب  زین  ار  هناخ  ياهراک  تفرگیم  تخـس  دوخ  رب  درکیم و  تعانق  لقادـح  هب  كاروخ  كاشوپ و  رد  اـهنت  هن  وا  [ . 157]
اب هاگ  تفرگیم . هدهعب  دوخ  ار  همه  كدوک ، يرادهاگن  مدنگ ، ای  ترذ  ندرک  ساتـسد  هناخ ، نتفور  ات  بآ  ندیـشک  زا  تشاذگیمن .

(س) ارهز همطاف  زا 94یناگدنز  هحفص 32 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار ارهز  هک  يزور  دنک : تیاور  ع )  ) یلع زا  دوخ  دنـس  هب  دعـسنبا  دناباوخیم . ار  شلفط  يرگید  تسد  اب  درکیم و  ساتـسد  تسدـکی 
زج میدـناروخیم و  فلع  نآ  رب  ار  دوخ  شکبآ  رتـش  زور  میدـیباوخیم و  نآ  رب  بش  هک  دوب  يدنفـسوگ  تسوپ  اـم  شرف  متفرگ  ینزب 

مهـس زا  یلع  هک  ار  يدنبندرگ  دوریم  وا  هناخب  ربمغیپ  يزور  دـهز  يرادنتـشیوخ و  همه  نیا  اب  [ . 158  ] میتشادن يرازگتمدخ  رتش  نیا 
نارابج سابل  و  یتسه ! دـمحم  رتخد  دـنیوگیم  مدرم  هک  يدـش  هتفیرف  مرتخد  دـیوگیم : دـنیبیم  وا  ندرگ  رد  دوب  هدـیرخ  ءیَف )  ) دوخ
یناتساد یهاوخیم  دیوگیم : دعسینب  زا  يدرم  هب  یلع  [ . 159  ] درک دازآ  ار  ياهدنب  نآ  ياهب  اب  تخورف و  ار  دنب  ندرگ  همطاف  یشوپب .

کشم اب  نادنچ  هحفـص 85 ] نم [  يهناخ  رد  وا  دوب . دوخ  ردپ  يهدید  رد  سک  نیرتبوبحم  همطاف  میوگب : وت  يارب  ار  همطاف  دوخ و  زا 
تفور ار  هناخ  نادنچ  و  تسب . هنیپ  وا  تسد  فک  هک  درک  ساتسد  نادنچ  و  تشاذگ . ياج  يو  يهنیـس  رد  کشم  دنب  هک  دیـشک ، بآ 

نتـشادرب رد  یکدنا  ات  یهاوخب  یمداخ  تردپ  زا  هک  دوشیم  هچ  متفگ  ودب  يزور  نادنچ ... و  [ 160  ] تفرگ كاخ  گنر  شاهماج  هک 
يارب شرتخد  تسناد  ص )  ) ربمغیپ دـهاوخب . يزیچ  وا  زا  دـمآ  شمرـش  اما  تفر  ردـپ  دزن  ارهز  دـهد ؟ يرای  ار  وت  یگدـنز  نیگنـس  راـب 

تفگیم و مالس  راب  هس  هک  دوب  نینچ  وا  تداع  میدنام  شوماخ  ام  درک و  مالس  دمآ . ام  يهناخب  رگید  دادماب  تسا . هدمآ  وا  دزن  يراک 
تسشن و ام  دزن  دمآ و  هناخب  دیآرد ، هناخ  هب  ات  میتساوخ  يو  زا  میتفگ و  خساپ  ار  وا  مالـسام  تشگیمرب . تفاییمن  دورو  تصخر  رگا 

نیا همطاـف  ناتـساد  متفگ  دـیوگن . ماهتـساوخ  وا  زا  ار  هچنآ  يو  دـیاش  مدیـسرت  نم  یتساوخیم ؟ هچ  تردـپ  زا  زورید  همطاـف ! تفگ - :
دوخ يارب  يراکتمدخ  دیآ و  وت  دزن  متساوخ  وا  زا  تسا . هتشاذگ  رثا  وا  مسج  رب  جنر  نیا  و  دربیم ، جنر  هناخ  راک  یتخس  زا  وا  و  تسا ،

یس و و  حیبست ، ار  ادخ  راب  هس  یـس و  دیتفر  باوخ  يهماجب  نوچ  تسا ؟ رتهب  رازگتمدخ  زا  هک  مزوماین  امـشب  يزیچ  ایآ  تفگ  دهاوخب .
یـضار لوسر  ادـخ و  زا  تفگ  راب  هس  درک و  نوریب  باوخ  يهماـج  زا  رـس  همطاـف  [ . 161  ] دـییوگب ریبکتراب  هس  یـس و  دـمح و  راب  هس 

رد مسق  ادخب  تفگ  خساپ  رد  ، درک راکتمدخ  تساوخرد  ردپ  زا  همطاف  هکنآ  زا  سپ  تسا  هتشون  دوخ  باتک  رد  دعسنبا  [ . 162  ] متشگ
یلاما رد  قودـص  هحفـص 86 ] [ . ] 164  ] داد مهاوخن  امـشب  يراکتمدخ  نم  دـنربیم  رـسب  یگنـسرگ  رد  [ 163  ] هفص باحـصا  هکیلاح 

ياهرفـس زا  یکی  رد  تسـشنیم . وا  دزن  زارد  یتدـم  تفریم و  همطاف  رادـیدب  تسخن  تشگیم  زاب  يرفـس  زا  نوچ  ربمغیپ  هک  دـسیون :
تداـع هب  شردـپ  دوب . هتخیوآ  هناـخ  ردـب  ياهدرپ  هدروآ و  مهارف  دوخ  يارب  ياهراوشوگ  دـنبندرگ و  هرقن و  زا  يدنبتـسد  ارهز  ربمغیپ ،

اب همطاف  يهداتسرف  هک  دیشکن  یلوط  داهن . دجسم  هب  يور  دمآ و  نوریب  هنادنسرخان  هاتوک  یفقوت  زا  سپ  تفر و  يو  يهناخب  یگـشیمه 
: تفگ ربمغیپ  نک . فرص  ادخ  هار  رد  شورفب و  ار  اهرویز  نیا  دیوگیم  ترتخد  تفگ : دمآ و  ربمغیپ  دزن  هدرپ  اههراوشوگ و  دنبتسد و 
وا رد  ار  یناسنا  یلاع  تافص  نینچ  نوچ  شردپ  [ . 165  ] تسین دمحملآ  دمحم و  يارب  ایند  درک . دنکب  دیاب  هچنآ  داب  وا  يادف  شردـپ 
ریخ ياعد  وا  يهرابرد  دوتـسیم و  ار  وا  دـشیم . لاحـشوخ  درکیم  هدـهاشم  وا  راتفگ  راتفر و  رادرک و  رد  ار  یمالـسا  تیبرت  دـیدیم و 
ارم درازآیب  ار  وا  هک  یـسک  تسا  نم  نت  يهراپ  همطاف  : » تفگیم دـهد  ناـشن  ناناملـسم  هب  ار  وا  تبتر  تلزنم و  هکنیا  يارب  تفگیم و 

يرفس زا  نوچ  [ 167  ] دادیم ناشن  ندز  وا  تسد  رـس و  رب  هسوب  نتـساخرب و  اب  ودـب ، ار  دوخ  تبحم  تدـش  هاگ  و  [ 166 « ] تسا هدرزآ 
يارب اما  [ 168  ] درکیم ندید  دوخ  نانز  زا  سپـس  تفریم  همطاف  ندـیدب  و  دـناوخیم ، دجـسم  رد  زامن  تعکر  ود  تسخن  تشگیمرب 

ماقمالاو ینز  زا  هک  یتافـص  ندوب  اراد  رطاخب  ار  همطاـف  وا  و  تسین ، يردـپ  تفوطع  اـهنت  تبحم  نیا  يهمـشچرس  دـننادب  نارگید  هکنآ 
هب ار  وا  شاداپ  تخاسیم و  هجوتم  دراد  هدهع  رب  هک  ینیگنـس  يهفیظو  هب  ار  يو  دیاب ، هک  اجنآ  درادیم ، تسود  دوریم  راظتنا  وا  نوچ 
اب دـید  ار  شرتخد  نوچ  دـمآ  وا  ندـید  هب  يزور  هحفـص 87 ] دومرفیم [ . تلاوح  ناهج  نآ  ياـهتمعن  هب  ندیـسر  راـگدرورپ و  فطل 

. یشاب ماک  نیریـش  ترخآ  رد  ات  شچب  ار  ایند  یخلت  مرتخد  تفگ  دهدیم  ریـش  ار  شدنزرف  رگید  تسد  اب  دنکیم و  ساتـسد  تسدکی 
اطع نادنچ  ارم  هک  تسا  هداد  هدعو  نم  هب  ادخ  دیوگیم  شردپ  و  میوگیم . ساپس  وا  ياهتمعن  رب  ار  ادخ  تفگیم - : خساپ  رد  ارهز 

. شرهوش يهدهعب  ار  هناخ  زا  نوریب  ياهراک  تشاذگ و  وا  يهدهعب  ار  هناخ  نورد  ياهراک  ماجنا  شردپ  [ 169 : ] موش دونشخ  هک  دشخب 
هحفص 88] ] 
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؟ داد يور  یترودک  رهوش  نز و  نیب  ایآ 

هک دهدیم  ناشن  اهثیدح  نیا  میروخیمرب . ثیدح  دنچ  هب  ینس  یعیش و  ياهتیاور  رد  [ . 170 « ] اضرم هللا  مهدازف  ضرم  مهبولق  یف  »
تـسا هتـشون  دعـسنبا  دـناهتفریم . ربمغیپ  دزن  يرواد  يارب  هک  اجنآ  ات  تسا ، هتـشگیم  دـیدپ  یترودـک  شرهوش  همطاف و  نایم  یهاـگ 

زین ع )  ) یلع داـتفا و  هارب  سپـس  درک . مهاوخ  ربـمغیپ  هب  ار  وـت  تیاکـش  ادـخب  تفگ  ارهز  [ 171  ] درک يدـنت  همطاـف  هب  ع )  ) یلع يزور 
ردـپ هب  دوـخ ، رب  یلع  يریگتخـس  تنوـشخ و  زا  ارهز  دینـشیم . ار  ع )  ) ارهز زاوآ  هک  داتـسیا  یئاـج  تـفر و  ربـمغیپ  يهناـخب  وا  لابندـب 

اب ،و  دـهدن ماجنا  دـهاوخیم  شرهوش  هک  ار  يراک  دـشاب ، هتـشاد  راظتنا  دـیابن  نز  مکرتخد ! : » تفگ وا  خـساپ  رد  ربمغیپ  درک . تیاـکش 
[172  ] درک مهاوخن  دیآ  شوخان  ارت  هک  يزیچ  نیا  زا  سپ  ادخب  متفگ  ارهز  هب  نم  دـیوگ : ع )  ) یلع دـنامب .» شوماخ  رهوش  وا ، ینامرفان 

دمآ نورب  تفر و  ناشیا  يهناـخب  هحفـص 89 ] حالـصا [  يارب  ربمغیپ  دـش . یئوگتفگ  ع )  ) همطاف و  ع )  ) یلع نایم  تسا : هتـشون  رجحنبا 
دزن نامدرم  نیرتسود  هک  ار  سک  ود  نایم  دومرف  يدمآ ؟ نوریب  نامداش  ياهرهچ  اب  یتفر و  نانآ  يهناخب  هتفرگ  ياهرهچ  اب  دـنتفگ  ودـب 
بش ربمغیپ  دسیون : نینچ  مالسلاهیلع  یلع  يهتفگ  زا  یلبرا  یسیع  نب  یلع  اهتیاور ، هتسد  نیا  لباقم  رد  [ . 173  ] مداد یتشآ  دندوب  نم 
سپس تسا . هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وا  هک  ره  تسا . نم  نت  يهراپ  وا  هک  نک ! راتفر  ارادم  فطل و  هب  ترسمه  اب  تفگ  نمب  ارهز  یـسورع 

واب هاگ  ره  درآ . مشخ  هب  ارم  هک  درکن  يراک  زین  وا  مدرواین . مشخب  ار  وا  دوب  هدنز  همطاف  ات  دنگوس  ادخب  مراپسیم . ادخب  ار  امـش  دومرف 
شیپ یترودک  هاگهاگ  ناتسود  نیرتیمیمص  نیب  هک  تسا  یعیبط  رایـسب  دنچ  ره  [ . 174  ] دشیم فرط  رب  نم  هودنا  مغ و  متسیرگنیم 
هجرد نادب  ات  مهنآ  نانآ ، نیب  فالتخا  تبسن  و  دناتمصع ، ماقم  ياراد  ع )  ) همطاف مالـسلاهیلع و  یلع  یعیـش  تاداقتعا  رظن  زا  اما  دیآ ،

دزن ربخ  نیا  هک  دسیون : قودص  هتفگ  زا  یسلجم  هک  تسا  نیمه  يارب  دوب . دهاوخن  راگزاس  ماقم  نانچ  اب  دشکب  ربمغیپ  يروادب  راک  هک 
زا و  [ . 175  ] دـتفا یجنایم  هب  زاین  ات  دـهد  خر  یـشجنر  ناشیا  نایم  هک  تسا  هدوبن  نانچ  رگیدـکی  اب  ناـنآ  شور  هچ  تسین ، تسرد  نم 

دادیور نیا  تسا . لهجوبا  رتخد  هیِْریَوُج  زا  یلع  يراگتساوخ  ناتساد  دناجنر ، یلع  زا  ار  ع )  ) همطاف دناهتشون  هک  یئاهداد  يور  يهلمج 
ص)  ) ربمغیپ دزن  دینـش و  ع )  ) همطاف درک . يراگتـساوخ  لهجوبا  رتخد  زا  ع )  ) یلع هحفـص 90 ] هدمآ [ : نینچ  همَرْخَم  نب  رَوْسِم  هتفگ  زا 
! تسا هدرک  يراگتـساوخ  لهجوبا  رتخد  زا  یلع  [ 176  ] ینکیمن تیاعر  ار  دوخ  نارتخد  بناج  وت  دـنرادنپیم  وت  ناـسک  تفگ  تفر و 

نم اب  مداد و  عیبر  نب  صاعلاوبا  هب  ار  دوخ  رتخد  تفگیم : هک  مدینـش  دش ، غراف  دهـشت  زا  نوچ  دمآ و  دجـسم  هب  و  تساخرب ، هللالوسر 
نمـشد رتخد  اب  ادخ  لوسر  رتخد  دنگوس  ادخب  مرادیمن . تسود  دیآ  شوخان  ار  وا  هچنآ  تسا  نم  نت  يهراپ  همطاف  درک . راتفر  یتسارب 

ارنآ رگید  نت  ود  کی  يراخب  ملسم و  زج  هک  تیاور  نیا  [ . 177  ] درک يراگتـساوخ  كرت  یلع  دش و  دهاوخن  عمج  سک  کیدزن  ادخ 
هکنآ تسخن  دنکیم . بیذکت  ارنآ  نومـضم  ثیدح  ظافلا  دنـس  فعـض  زا  هتـشذگ  هچ  تسا . غورد  نامگیب  دناهدروآ  دوخ  باتک  رد 

رد هتفگ ، غورد  نمب  هللااـب ) ذاـیعلا   ) یلع هک  تسنیا  هلمج  فلاـخم  موهفم  تفگ . تسار  نمب  عیبر  نب  صاـعلاوبا  تفگ  ربمغیپ  دـیوگیم 
فالخ ات  دوب  هدرپسن  ربمغیپ  هب  يدـهعت  ع )  ) همطاف دـقع  نمـض  رد  ع )  ) یلع هدـماین و  نایمب  یلع  اب  یئوگتفگ  هنوگچیه  ًـالبق  هکیتروص 

هک تسنیا  ترابع  رهاظ  دـش . دـهاوخن  عمج  سک  کی  دزن  وا  نمـشد  رتخد  اـب  ادـخ  لوسر  رتخد  دـیوگیم : هکنیا  مود  دوش . دـیدپ  نآ 
دلوت دش و  هتشک  ردب  گنج  رد  يرجه  مود  لاس  ناضمر  رد  لهجوبا  هکیتروص  رد  تسا . هدوب  هدنز  لهجوبا  ادخ ، لوسر  يهلگ  ماگنه 

زا سپ  ياهلاس  رد  لهجوبا و  ندش  هتـشک  زا  سپ  هثداح  نیا  میئوگب  رگا  و  تسا . مود  لاس  هجحلاوذ  رد  تشون  میهاوخ  هکنانچ  روسم 
دهاوخن ینعم  دـش » دـهاوخن  عمج  سک  کی  دزن  هحفـص 91 ] ادخ [  نمـشد  رتخد  ادـخ و  لوسر  رتخد  » ترابع تسا ، هدوب  ردـب  گنج 
ياهثداح موس  درادـن . وا  رتخد  تشونرـس  رد  يریثأت  مالـسا  هقف  رظن  زا  هدیـسر  دوخ  رفیک  هب  شیپ  اهلاس  هک  لهجوبا  كرـش  هچ  تشاد .

دح هب  دوش و  لقن  ددـعتم  ياهقیرط  زا  دـیاب  درادیم  نایب  دوخ  باحـصا  عمج  رد  دجـسم و  رد  ار  نآ  زا  يهوکـش  ربمغیپ  هک  مهم  نینچ 
ربمغیپ ترجه  زا  سپ  لاـس  ود  همرخم  نب  روسم  مراـهچ  دـشاب . همرخم  نب  روسم  اـهنت  نآ  يوار  هکنآ  هن  دـسر ، عویـش  لـقاال  اـی  رتاوت و 
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رد دوب . هلاس  تشه  مرکا  لوسر  تلحر  ماگنه  دمآ و  هنیدـم  هب  دوخ  ردـپ  اب  متـشه  لاس  هجحلاوذ  زا  سپ  دـش . دـلوتم  هکم  رد  هنیدـمب ،
تشذگ رد  دیسر  ودب  قینجنم  زا  هک  یگنس  رثا  رب  ریمن ، نب  نیـصح  بناج  زا  هکم  هرـصاحم  رد  يرجه  مراهچ  تصـش و  لاس  لوالاعیبر 

هک وا  ثیدح  يهرابرد  سپس  دنقفتم . نخس  نیا  رب  هلمج  دیوگ  تسا و  هتـشون  ترجه  زا  سپ  لاس  ود  ار  وا  تدالو  زین  رجح  نبا  [ 178]
مدوب و لقاع  ینعی  تسا  ءاح  رـسکب  ملح  هدام  زا  هغیـص  نیا  یـضعب  يهدـیقعب  هک  دـسیون  مدوب » ملتحم  هکیلاح  مدینـش  ربمغیپ  زا   » دـیوگ

راولـش نداتفا  گنـس و  نتـشادرب  يهرابرد  هک  ار  یناتـساد  زین  و  درادن . وا  ندوب  كدوک  اب  یتافانم  و  [ . 179  ] مدرکیم طبـض  ار  ثیدح 
يو لقن  نیاربانب  تسا . هتشادن  ار  گنس  نتـشادرب  تقاط  هدوب و  یکدوک  ربمغیپ  یناگدنز  رد  يو  هک  دهدیم  ناشن  دناهدروآ ، وا  زا  يو 

نیشیپ ياملع  هک  تسا  نیا  دوزفا  دیاب  هلمج  نیا  رب  هچنآ  تسا . رابتعا  زا  یلاخ  لهجوبا  رتخد  زا  ع )  ) یلع يراگتساوخ  تیاور  دروم  رد 
هدوب تهجنآ  زا  دناهتخادرپ  ثیدح  دقن  هب  رگا  و  دناهتخادرپ . تیارد  رظن  زا  نآ  دقن  هب  رتمک  تیاور و  لقن  هب  رتشیب  رابخا  یسررب  ماگنه 

تیاور ار  هچنآ  دنشاب  هتخانـش  وگتـسار  رگا  هن . ای  دناهدوتـس  يرادرک  تسرد  یئوگتـسارب و  ار  نایوار  نیا  ناگتـشذگ ، دننادب  هک  تسا 
دنزاسیم و رب  یئاهثیدح  هک  یناسک  ای  یـسک  هکنیا  نآ  تشاذگ و  هتـسنادان  دیابن  ار  هتکن  هحفـص 92 ] کی [  اما  دناهتفریذپ . دناهدرک 

ملع هب  هجوت  زا  زج  هک  تساجنیا  تفریذـپ . ناوتب  هک  دـشاب  نانچ  ات  دـننکیم . تیاـعر  ار  اـهبناج  همه  دـننکیم . عیاـش  ناـمدرم  ناـیم 
ات و  دـش ، زاـغآ  يرجه  لوا  نرق  مود  عبر  زا  يزاسثیدـح  ناتـساد  نیا  تشادـن . رود  رظن  زا  زین  ار  یجراـخ  ياـههنیرق  دـیاب ، ثیدـحلا 

يهرود ات  ینعی   ) یـسابع تموکح  زا  لاس  دص  زا  شیب  يهلـصاف  رد  يوما و  تموکح  لاس  داتفه  لوط  رد  تشاد . همادا  نرق  ود  کیدزن 
مه یئاهثیدح  هک  تسا  یعیبط  دنتخاس . ثیدح  وا ، شهوکن  رد  دنتسناوت  هک  اجنآ  ات  ع )  ) یلع نانمشد  اهباتک ) رد  دانسا  طبـض  تبث و 

تیاضر وا  زا  مه  هناخ  نورد  يو  ناسک  نیرتکیدزن  دـندوب ، دونـشخان  یلع  زا  هناـخ  نوریب  رد  اـهنت  هن  مدرم  دـهد  ناـشن  اـت  دـننک  لـعج 
رسب فلتخم  ياهتلاح  رد  ناسناره  دناناسنا و  مه  اهنآ  مینیبیمن . نآ  رد  یتصقنم ، اهثیدح  نیا  ندوب  تسرد  ضرف  رب  دنچ  ره  تشادن .

لقتنم یناسک  ياهباتک  هب  اهباتک  نآ  زا  دوشیم و  هتـشون  لدهداس  ناثدـحم  باتک  رد  میتشون  هکنانچ  یگتخاس  ياهثیدـح  نیا  دربیم .
« ماگنمرود لیما   » باتک رد  هک  تسا  یعیبط  نیاربانب  دنـسیونب  یملع  هاگدـید  زا  ار  مالـسا  خـیرات  دـنهاوخیم  دوخ  نامگ  هب  هک  دوشیم 

زردنا ار  وا  تفریم . وا  تقو  رس  هب  شیومع  رـسپ  دیباوخیم . اجنآ  رد  دربیم و  دجـسم  هب  هانپ  همطاف  اب  يهرجاشم  زا  سپ  یلع  میناوخب :
میتشون هکنانچ  تسا و  هدش  ناسیونخیرات  هنوگنیا  زیواتسد  هک  تسا  یئاهدنـس  اهنیا  لاحرهب  [ . 180  ] دادیم یتشآ  شنز  اب  تفگیم و 

تسا و یمدآ  یعیبـط  رهوش  نز و  رذـگ  دوز  راـقن  مه  زاـب  اـهتیاور  نیا  ضعب  ندوب  تسرد  ضرف  رب  دـنچ  ره  درادـن . راوتـسا  ياهیاـپ 
هحفص 93] دناشفایمن [ . ناراوگرزب  نآ  قالخا  مراکم  نماد  رب  يدرگ 

ربمغیپ رتخد  تدابع 

هنومن زین  راگدرورپ  تعاطا  رد  دوب ، هنومن  یئوشاـنز  یگدـنز  رد  هکناـنچمه  ربمغیپ  رتخد  [ . 181 « ] ًاماِیق َو  ًادَّجُـس  ْمِهِّبَِرل  َنُوتِیبَی  َنیذَّلاَو  »
، راگدرورپ تعاط  زا  مدوصقم  تسادـخ . تعاط  دوخ  دـشاب  شزاس  يراگزیهرپ و  ساسارب  نوچ  یئوشاـنز  یناگدـنز  هک  دـنچ  ره  دوب .

اعد و  عرضت ، زامن ، هب  تخادرپیم ، تدابع  هب  تفاییم  تغارف  هناخ  ياهراک  زا  هک  یماگنه  تسندروآ . ادخ  هاگردب  يور  ندرب و  زامن 
ات ار  هعمج  ياهبـش  مردام  دـنک : تیاور  یلع  نب  نسح  زا  شیوخ  ناردـپ  زا  قداص  ماما  دوخ . يارب  هن  نارگید  يارب  اعد  ادـخ ، هاگردـب 

يزیچ دوخ  يهرابرد  اما  درکیم ، اعد  ار  نامیا  اـب  ناـنز  نادرم و  تشادیمرب  اعدـب  تسد  نوچ  داتـسیایم و  تداـبع  بارحم  رد  دادـماب 
تـسا مدـقم  هیاـسمه  مدـنزرف  تفگ -: ینکیمن ؟ ریخ  ياـعد  نارگید  دـننام  زین  دوـخ  يارب  ارچ  رداـم ! متفگ - : ودـب  يزور  تفگیمن .
تیاور دانسا  رگید  ینـس و  هعیـش و  ربتعم  ياهباتک  رد  هتفای و  ترهـش  ع )  ) همطاف تاحیبست  مانب  هک  یئاهحیبست  هحفص 94 ] [ . ] 182]

راهچ یـس و  : » دنناوخیم زامن  ره  زا  سپ  ار  اهحیبست  نیا  دننادیم ، تنـس  هب  مزلم  ار  دوخ  هکنانآ  و  تسا . فورعم  همه  دزن  [ 183  ] هدش
هک تسا  هدرک  تیاور  وا  زا  یئاهاعد  لابقا  رد  سواط  نب  دیس  زین  [ . 184 « ] هللادمحلا راب  هس  یس و  هللاناحبس و  راب  هس  یس و  ربکاهللا ، راب 
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تسا هدش  لقن  وا  زا  زین  يرگید  ياهاعد  نینچمه  تسا . هدناوخیم  بترم  روطب  دادماب  زامن  اشع و  برغم ، رصع ، رهظ ، ياهزامن  زا  سپ 
اهاعد نیدب  دننادیم ، تابحتـسم  يادا  هیعدا و  ندناوخ  هب  فظوم  ار  دوخ  هک  یناسک  دوشیم . هدـناوخ  اهيراتفرگ  ياهراپ  دروم  رد  هک 

هحفص 95] دنراد [ . یئانشآ 

ارهز هب  نآ  يراذگاو  ربمغیپ و  رایتخا  رد  كدف 

هراشا

اب نایفـسوبا  دوـب . مالـسا  تموـکح  ادـخ و  نید  ربارب  هنیدـم و  ربارب  هکم  شـالت  نـیرخآ  بازحا  گـنج  [ « 185  ] هــقح یبرقلااذ  تآ  «و 
رامـش تفرگارف . ار  هنیدم  درگ  یهاپـس  نت  رازه  هد  دزاس . هارمه  دوخ  اب  ار  نایدوهی  یتح  هدـنکارپ و  ياههلیبق  تسناوت  ناوارف  شـشوک 
نودب نامجاهم  تخیرگ . دهاوخ  ناطیـش  رکـشل  دور ، راکب  نامیا  تردق  هک  اجنآ  اما  تسا ، هدوب  كدـنا  نمـشد  يورین  ربارب  ناناملـسم 

اما تسین ، یندـش  دوبان  مالـسا  يورین  هک  دـش  ملـسم  شیرق  يارب  ًاـبیرقت  دـندرک . ینیـشنبقع  هکم  يوس  هب  دـنبای  یقیفوت  كدـنا  هکنآ 
ار تسکـش  نیا  هک  دندادیم  هدـعو  دوخب  دـندیدیم  یگتـسکشرو  يهناتـسآ  رد  ار  شیوخ  هک  رگید  ناگرزاب  نت  ود  کی  نایفـسوبا و 
مه نانآ  هَْظیَُرقینب - نایدوهی  تفر - نانکشدهع  تقو  رس  هب  ربمغیپ  دندرک  اهر  ار  هنیدم  نامجاهم  هکنآ  زا  سپ  دننک . ناربج  رگید  لاس 

مزاع ناناملـسم  زا  نت  دـصناپ  رازه و  اب  ص )  ) ربمغیپ دـعب  لاس  [ . 186  ] دـندید ار  شیرق  اب  يراکمه  ناناملـسم و  اب  ینکـش  نامیپ  رفیک 
رد وگتفگ  دنتشادزاب . هکم  هب  نتفر  زا  ار  وا  دنتفرگ و  يو  رب  ار  هار  رس  مرح  هحفص 96 ] هب [  کیدزن  ياهنیمزرس  رد  شیرق  تشگ . هکم 
رد زور  هس  ار  هکم  رهـش  رگید  لاس  نکیل  دورن ، هکمب  لاس  نیا  ص )  ) ربمغیپ هک  دش . هتـسب  فرط  ود  نیب  ياهدـهاعم  ماجنارـس  تفرگ و 
رب دـندش و  هدرزآ  دـندیدیم ، ار  راک  رهاظ  اهنت  هک  ربمغیپ  نارای  زا  دـنچ  ینت  دـنک . ترایز  ار  هناخ  ات  دـنهد  رارق  وا  ناوریپ  وا و  راـیتخا 
اما دوـب . هدیـشوپ  ناـنآ  رظن  زا  اـهزورنآ  رد  تـسا  هدـناوخ  اراکــشآ  حـتف  ارنآ  مـیرک  نآرق  هـک  هماندـهع  نـیا  تـیمها  نوـچ  دنتفــشآ ،

دنناوتن ینایز  نآ  ربمیپ  مالـساب و  شیرق  و  تفرگ . دهاوخ  تسدب  ار  برع  تدایـس  هنیدـم  سپ  نیا  زا  هک  دنتـسناد  شیرق  نارادمتـسایس 
هکم ناکرـشم  نوچ  دندش . ناملـسم  دندناسر و  هنیدم  هب  ار  دوخ  هکم  حتف  زا  شیپ  دیلو  نب  دلاخ  صاع و  نب  ورمع  تهج  نیدب  دناسر ،

هَّیْبیَدُـح حلـص  ماـنب  یتشآ  نیا  دـش ، هتـسب  اـجنآ  رد  یتـشآ  ناـمیپ  دـنتفرگ و  ربـمغیپ  رب  ار  هار  رـس  تشاد ، ماـن  هَّیْبیَدُـح  هک  یعـضوم  رد 
نیا مدرم  رفـس  نیا  رد  دنتفر  هبعک  يهناخ  ترایز  يارب  ناناملـسم  زا  یهورگ  اب  ربمغیپ  هیبیدـح ، حلـص  نامیپ  زا  سپ  لاسکی  تسفورعم .
رگید شیرق  دنتسناد  اههلیبق  نارس  هک  دوب  نامیپ  نیا  زا  سپ  دندید . کیدزن  زا  ناناملـسم  هدید  رد  ار  وا  تمرح  ربمغیپ و  تمـشح  رهش ،
هزور دـنچ  يهرـصاحم  زا  سپ  مه  ربیخ )  ) نایدوهی تمواقم  هاگیاپ  نیرخآ  دندینـش  هک  صوصخب  تسین . ياهناسفا  تردـق  نانچ  ياراد 
یلاس مالـسا  یماظن  خیرات  رد  متفه  لاس  تسا . هدیدرگ  میـسقت  نایوج  گنج  نایم  مالـسا  نوناق  قبط  نانآ  ياهنیمز  دـناهدش و  میلـست 

یکیدزن رد  دومنیم . رتمهم  يزوریپ  دوخ  زا  دندوبن  ناملـسم  هک  نانآ  يهدـیدب  ربیخ  دربن  رد  ناناملـسم  يزوریپ  رثا  تسا . زاستشونرس 
هحفـص 97] ربمغیپ [  اب  دندید ، ار  ربیخ  ياههعلق  راک  نایاپ  هکنیمه  هدکهد  نیا  مدرم  تشاد . مان  كَدَف »  » هک دوب  نادابآ  ياهدکهد  ربیخ 

تفرگ ماجنا  تروص  نیدـب  هحلاصم  دـننامب . یقاب  دوخ  ياـههعرزم  رد  ناـنآ  و  دـشاب ، وا  نآ  زا  هدـکهد  نیا  زا  یمین  هک  دـندرک  یتشآ 
ادخ لوسر  دیدرگ . ربمغیپ  يهصلاخ  كدـف  [ 188  ] نآرق مکحب  دنتشادن  تکرـش  هدکهد  نیا  حتف  رد  ناملـسم  نازابرـس  نوچ  و  [ 187]

نارـسفم ناثدحم و  زا  یهورگ  دیـشخب . ع )  ) همطاف دوخ  رتخد  هب  ارنآ  سپـس  دادیم  مشاهینب  نادنمتـسم  هب  ار  نیمز  نیا  دمآ  رد  (ص )
[ . 190  ] دیشخب همطاف  هب  ار  كدف  ربمغیپ  هدش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  دناهتشون  [ 189 « ] هَّقَح َیبْرُقْلااَذ  تآ  و   » هیآ لیذ 

شیرق بناج  زا  هیبیدح  همانیتشآ  ضقن 
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ره اعبط  و  هکم . اب  ای  دنشاب  هنیدم  اب  دندوب  دازآ  اههلیبق  زا  کی  ره  دش ، هتـشون  هیبیدح  رد  شیرق  ربمغیپ و  نایم  هک  یتشآ  نامیپ  بجومب 
قحلم ربـمغیپ  هب  ار  دوخ  هعازُخ  شیرق و  هب  ار  دوخ  رَْکب  يهلیبـق  دـننک . تیاـمح  دوخ  ياـهنامیپ  مه  زا  دـندوب  دـهعتم  دادرارق  فرط  ود 

رب رکب  ینب  زا  ياهریت  هک  دیـسر  ربخ  ماگنه  نیا  رد  دـنام . هنیدـم  رد  ار  بجر  یلوالا و  يدامج  هام  ربمغیپ  هَتْؤُم  گـنج  زا  سپ  تخاـس .
نایفـسوبا درکیم . ضقن  ار  هیبیدح  داد  رارق  المع  دـمآ  شیپ  نیا  دـناهدرک . يرای  ار  دوخ  نانامیپ  مه  شیرق  و  تسا ، هدرب  هلمح  هَعازُخ 

یتدم يارب  ار  نامیپ  دناوتب  دیاش  دناسر ، هنیدم  هب  ار  دوخ  ور  نیدب  تسا ، هدش  بکترم  ار  یگرزب  هابتشا  رکب  ونب  يرای  اب  شیرق  تسناد 
دنیـشنب وا  شرف  يور  ربتساوخ  نوچ  تفر و  ربمغیپ  نز  هبِیبَحُّما  دوخ  رتخد  هناـخ  هب  تسخن  دـمآ  هنیدـم  هب  نوچ  دـنک . دـیدجت  رتزارد 

[ ؟ ینیـشنب ربـمغیپ  شرف  يور  دـیابن  یکاـپان و  رفاـک  وت  يدرک - ؟ يراـک  نینچ  هچ  يارب  تفگ - : نایفـسوبا  دـیچ . رب  ار  شرف  هبیبـحما 
خـساپ زین  ناشیا  زا  نکیل  دنوش ، يو  یجنایم  نانآ  ات  تفر  رمع ، رکبوبا و  دزن  سپـس  ياهدش ! وخدـب  نم  ندوبن  رد  مرتخد  هحفص 98 - ]

. دـیمارخیم وا  شیپ  هک  دوـب  یکدوـک  ع )  ) نسح تشاد و  روـضح  هناـخ  رد  ع )  ) همطاـف تفر . ع )  ) یلع يهناـخ  هب  ماجنارـس  دینـش . در 
مناوـتیمن نم  تسا و  هتفرگ  ار  یمیمـصت  ربـمغیپ  تفگ  یلع  دـیوگ . نخـس  وا  يهراـبرد  دور و  ربـمغیپ  دزن  اـت  تساوـخ  یلع  زا  تسخن 

نایم هک  یئوگب  ترـسپ  نیاب  یناوتیم  دـمحم ! رتخد  تفگ - : درک و  همطاف  هب  ور  نایفـسوبا  میوگب . ینخـس  يو  اـب  وا  يهدارا  فـالخب 
، اهراک نینچ  رد  هک  تسا  هدیسرن  دح  نادب  نم  رسپ  ادخب  داد - : خساپ  ارهز  ددرگ - ؟. برع  دیس  راگزور  نایاپ  ات  دوش و  یجنایم  مدرم 
هن تسادـخ ، مکح  دـیوگیم  دـنکیم و  هچنآ  مردـپ  هک  دوب  نیا  نخـس  نیا  ینعم  [ . 191  ] دـنک هلخادـم  ربمغیپ  ياضر  فالخ  رب  مهنآ 

نایفـسوبا دشاب . هتـشاد  یتلاخد  دـیابن  يدـنزرف  ردـپ و  يهفطاع  دـیآ ، نایم  رد  ادـخ  مکح  هک  اجنآ  شیوخ و  يهدارا  سفن و  شهاوخب 
[ . 192 « ] لطابلا قهز  قحلا و  ءاج  لقو  [ » هحفص 99 تشگزاب [ . هکمب  سویأم 

هکم حتف 

رگا دندوب . تریصباب  هدیدراک و  ینادرم  شیرق  دننیبب . ار  مالسا  تمشح  هکم  شیرق و  هک  دیـسر  نآ  تقو  تشذگ . ربیخ  حتف  زا  لاسکی 
متـشه لاس  ناضمر  هام  رد  ربمغیپ  دـندوب . یتدـعو  هیام  مالـسا  يهدـنیآ  يارب  دـنتفریذپیم  ار  یناملـسم  دـندشیم و  میلـست  تمواـقمیب 
دـصقم دـنهدن ، ربخ  شیرق  هب  ناسوساج  هکنآ  يارب  اما  دـیدرگ ، هکم  يهناور  دناهتـشون  نت  رازه  هد  ار  نآ  رامـش  هک  یهاپـس  اب  ترجه 
ربمغیپ تشادـنپ  دوخ  شیپ  دوریم . هکم  تقو  رـس  هب  هاپـس  نیا  هک  تسناد  ربمغیپ  يومع  سابع  نارْهَّظلاُّرَم ، رد  تشاد . هدیـشوپ  ار  دوخ 

. دش دهاوخ  ربز  ریز و  رهش  نیا  هکم ، هب  هوبنا  هاپـس  نینچ  ندمآرد  اب  تسا و  ماقتنا  یپ  رد  نونکا  دید ، رازآ  شیرق  زا  همه  نآ  هک  (ص )
هدمآ نوریب  یئوجربخ  يارب  هک  ار  نایفسوبا  دسرپب . وا  زا  ار  رهش  مدرم  لاح  هک  دمآرب  یسک  يوجتسج  رد  دوخ  همیخ  نورب  ماگنه  بش 
هکم دراو  مالـسا  رکـشل  زور  نآ  يادرف  دربیم . ربمغیپ  دزن  دریگیم و  دوخ  هانپ  رد  ار  وا  دـیوگیم . ودـب  ار  لاح  تقیقح  دـنیبیم و  دوب 

يزورفاگنج و هحفـص 100 ] لاس [  تسیب  زا  سپ  تخـسرس  هکم  دوشیم . مالعا  اج  هاـنپ  نایفـسوبا  يهناـخ  مارحلادجـسم و  دوشیم .
زا نکیل  دید ، دنهاوخ  هنوگچ  ار  ناناملسم  راتشک  رازآ و  همه  نآ  رفیک  هک  دننازرل  دوخ  رب  میب  زا  موق  نارس  ددرگیم . میلست  يزوتهنیک 

ءاـقَلُط نیبدوـخ  ناـهاوخدوخ  نآ  زور  نآ  زا  مدرک . دازآ  ار  ناـتيهمه  دـیورب ! تشاد ؟ ناوـت  يراـظتنا  هچ  تمحرم  زج  تمحر  ربـمغیپ 
مهرد دوب  هدرک  هریخ  ار  اههلیبق  يهدـید  اهلاس  هک  هکم  یماـظن  يورین  یلاـم و  تردـق  دـش ، راوخ  شیرق  دـنتفرگ . بقل  ناگدـشدازآ ) )

هب ار  دوخ  رتدوز  دیـشوک  هلیبق  ره  رتهم  هک  دوب  حتف  نیا  زا  سپ  دنامن . ياج  رب  ینوسفا  هناسفا و  زج  هوکـش  تبیه و  همه  نآ  زا  تسکش .
، دناهدیمان [ 193 « ] دوفولاۀنـس  » ار يرجه  مهن  لاس  مالـسا  خیرات  رد  دراد . مالعا  ص )  ) دمحم هب  ار  شیوخ  يرادربنامرف  دناسر و  هنیدـم 
یعامتجا و یسایس و  یئازج ، ماکحا  رادقم  نآ  تدم  نیا  رد  دندمآ . ربمغیپ  دزن  مالـسا  نتفریذپ  يارب  اههلیبق  ناگدنیامن  هک  یلاس  ینعی 

دیاب زین  دـنیبب ، ار  ناناملـسم  يورین  تردـق  شیرق  رگید  رابکی  دـیاب  لاـح  دوب . هدـش  حیرـشت  دـندوب ، دـنمزاین  نادـب  مدرم  هک  يداـصتقا 
هکنآ رتـمهم  دورب و  ناـیم  زا  تسا  هداد  دوـخ  هب  مالـسا  زا  شیپ  شیرق  هک  یئاـهزایتما  نیرخآ  دوـش و  هتخوـمآ  مدرم  هب  جـح  يهـضیرف 
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هحفص 101] ددرگ [ . نشور  مالسا  يهدنیآ  فیلکت 

عادولا ۀجح 

ات دون  نیب  ار  نانآ  رامـش  هک  ناناملـسم  زا  یهوبنا  اب  ص )  ) ربمغیپ دـسریمارف . ترجه  مهد  لاس  [ . 194 « ] َکبَر َنِم  َْکَیِلا  َلِْزنُا  اـم  ْغََّلب  »
ینابرق و فاوط و  زا  ناتسرپتب  ار  هچنآ  تخومآ . مدرم  هب  ار  جح  بادآ  ترایز  نیا  رد  دش . هکم  هناور  دناهتـشون  رازه  تسیب  دصکی و 

میلعت ناناملـسم  هب  تشادرب . دوب  هتخاس  دوخ  صاخ  تدابع  نیا  رد  شیرق  هک  ار  یئاهزایتما  دومرف . خـسن  دـندادیم  ماـجنا  اـهراک  رگید 
هبطخ نمـض  درادن . يرترب  يرگید  رب  یـسک  دـنناسکی و  ادـخ  ربارب  مدرم  يهمه  دـننک و  تدابع  ار  ادـخ  دـیاب  اهنت  ادـخ  يهناخ  رد  داد 

يرگید رب  کیچیه  سپ  تسا . كاخ  زا  مدآ  دیمدآ و  نادـنزرف  یگمه  دـیتسرپم ! ار  ادـخ  زج  مدرم ! تفگ : نینچ  مدرم  هب  دوخ  فورعم 
. دینک تاقالم  ار  دوخ  يادخ  هک  يزور  ات  تسمارح  رگیدکی  رب  هشیمه  يارب  امـش  لام  نوخ و  مدرم ! شیرق ، زج  شیرق و  درادـن  یتیزم 

زیچ ود  نم  مدرم ! داد - : ماجناار  دوخ  تیرومأم  نیرخآ  دوشیم ، ادج  مه  زا  اهناوراک  هک  اجنآ  [ 195  ] هَفْجُح لزنم  رد  تشگزاب  ماگنه 
تیب لها  ادخ و  باتک  زیچ  ود  نیا  دش . دیهاوخن  هارمگ  هاگچیه  دیهدن ، تسد  هحفص 102 ] زا [  ار  ود  نیا  رگا  مراذگیم . امش  نایم  ار 

زا رگید  اهدـص  ربمغیپ و  يهباحـص  زا  نت  دـص  زا  شیب  ار  ناتـساد  نیا  تسوا . يالوم  یلع  مراد  تیـالو  سک  ره  رب  نم  مدرم ! . تسا نم 
دلجم رد  لیـصفت  هب  نآ  دانـسا  دناهدروآ . دوخ  ياهباتک  رد  تایاور و  رد  یمالـسا  فلتخم  بهاذم  گرزب  ياملع  ناثدحم و  نیعبات و 

نیا هلـسلس  رد  زین  تسا . دوجوم  اهباتک  رگید  و  نیـسح ، دـماحریم  يهتـشون  راونأـْلا ، ُتاـقبع  مود  جـهنم  زا  تسخن  ءزج  ریدـغلا و  لوا 
: - دهدیم شرتخدب  راوگان  يربخ  هک  درذگیمن  يرید  ددرگیم . زاب  رفـس  زا  ربمغیپ  تفر . دـهاوخ  نخـس  نآ  زا  دوخ ، ياج  رد  اهباتک 

لاسما مرادنپ  تسیچ - ؟ نیا  ینعم  ردـپ ! دـناوخ - . نم  رب  راب  ود  ارنآ  لاسما  دـناوخیم و  نم  رب  ار  نآرق  رابکی  لاس  ره  لیئربج  مرتخد !
دوخراتفگ شردپ  ددنبیم و  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  دوشیم ، هدرسفا  دروخیم ، تخس  یناکت  ارهز  تسا . نم  یناگدنز  لاس  نیرخآ 

ارهز نابل  رب  يدنخبل  و  تسویپ . یهاوخ  تردـپ  هب  هک  یتسه  نم  نادـناخ  زا  سک  نیتسخن  مرتخد ! وت  و  دـنکیم - : مامت  هلمج  نیا  اب  ار 
سپ یناگدنز  [ . 196 . ] دهدیم ارنآ  خساپ  زورنآزا  سپ  يدنچ  ارهز  یلو  دنسرپیم  ار  دنخبل  کشا و  نآ  ببس  نارضاح  ددنبیم . شقن 

تقاـط ارهز  يرآ ! دز ؟ دـنخبل  هک  تشگ  ناـمداش  ناـنچ  نآ  دوخ  گرم  ربـخ  ندینـش  زا  هک  دوب  راوـشد  وا  رب  هزادـنا  هچ  ردـپ  گرم  زا 
مه ناـمدرم  رگید  يریمیم  هحفـص 103 ] وت [  : » تسا هدیـسر  ودـب  یئادـخ  مایپ  هک  تساهزور  نیمه  رد  اـیوگ  درادـن . ار  ردـپ  یئادـج 
زا ناگدرم  يارب  دوریم  عیقب  ناتـسروگ  هب  . » دنتفر دندمآ و  وا  زا  شیپ  هک  تسناربمیپ  رگید  دـننام  زین  دـمحم  مدرم  [ . » 197 « ] دنریمیم

يهعجاف و  دسریمارف ، موش  زور  نآ  ماجنارـس  دهدیم . ربخ  راوگان  ياهثداح  زا  هک  تسا  یئاههناشن  اهنیا  همه  دهاوخیم . شزرمآ  ادـخ 
یمطالت رپ  يایرد  ددرگ . يرامیب  میلـست  هک  تسین  يدرم  وا  دلانیم ! رـس  درد  زا  دوریم . هشیاع  يهناخب  ربمغیپ  دوشیم . عقاو  كاندرد 

هکیلاح رد  دـناهتخوماین . ارنآ  مدرم  هک  تسا  هدـنام  یئاهسرد  زونه  دتـسیاب ؟ شبنج  زا  هنوگچ  تسا  هتـشادن  مارآ  لاس  هس  تسیب و  هک 
دحا نادیهش  يارب  دناسریم . دجسم  هب  ار  دوخ  ناشک  ياپ  دراد ، ع )  ) بلاطیبا نب - یلع  ندرگب  یتسد  سابع و  نب  لضف  ندرگب  یتسد 

ار ترخآ  وا  درک و  ریخم  ترخآ  اـیند و  ناـیم  ار  شیوـخ  ناگدـنب  زا  یکی  ادـخ  دـیوگیم : نـینچ  سپـس  دـهاوخیم . شزرمآ  ادـخ  زا 
رگا دریگب . دراد  نم  رب  یقح  سک  ره  هک  تسا  یتقو  نونکا  مدرم ! دورب ! دراد  هک  یتیرومأم  هب  رتدوز  هچ  ره  دیاب  هماسا  رکـشل  دیزگرب .

امش نیرتتسود  دینادب  ماهتفرگن . وخ  يزوتهنیک  ینمشد و  اب  نم  دنزب . هنایزات  ارم  تشپ  دزیخرب و  ماهدز  امش  زا  یکی  تشپ  رب  ياهنایزات 
منیبیم دـشاب . هدوسآ  مرطاخ  منک  رادـید  ار  ادـخ  نوچ  ات  دـنک ، لالح  ارم  اـی  دریگب  ارنآ  دراد  نم  رب  یقح  رگا  هک  تسا  یـسک  نم  دزن 

ربنم هب  هرابود  درازگیم  مدرم  اب  ار  رهظ  زامن  دیآیم  دورف  ربنم  زا  منک . تساوخرد  راب  دـنچ  دـیاب  تسین . یفاک  ندرک  تساوخرد  رابکی 
هـس لضف ! هحفـص 104 - ] مراـکبلط [ . وت  زا  مهرد  هس  نم  ادـخ  ربـمغیپ  يا  دزیخیمرب : يدرم  دـنکیم . ررکم  ار  اـضاقت  ناـمه  دوریم .

رتناسآ ناهج  نیایئاوسر  تسا . یئاوسر  نم  يارب  نیا  دیوگن  دهدب . ارنآ  تسا  یسک  شیپ  یسک  قح  رگا  مدرم  هدب - . درم  نیاب  مهرد 
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. يدرک نینچ  ارچ  ماهدرک - . تنایخ  ادخ  لام  رد  مهرد  هس  نم  ادـخ  ربمغیپ  يا  تفگ - : تساخرب و  يدرم  تسا . ناهج  نآ  یئاوسر  زا 
. - دـیوگب دزیخرب و  تسوا  ندرگ  رب  یقح  دراد  ناـمگ  سک  ره  مدرم ! ریگب ! وا  زا  مـهرد  هـس  زیخرب و  لـضف ! مدوـب - . دـنمزاین  نآـب  - 
نک وا  بیصن  نامیا  یئوگتسار و  اراگدرورپ . متسه - . باوخ  رایسب  نابز ، دب  وگغورد ، نم  ادخ . ربمغیپ  يا  تفگ - : تساخرب و  يدرم 

هک هدـنامن  یتشز  راک  متـسه . قفاـنم  وگغورد و  يدرم  نم  ادـخ  ربمغیپ  يا  دزیخیمرب - : رگید  يدرم  راذـگب ! وا  راـیتخاب  ار  وا  باوخ  و 
ترخآ یئاوسر  زا  رتناسآ  ایند  یئاوسر  باطخ  رـسپ  دـیوگیم - : رمع  هب  ربمغیپ  و  يدرک ، اوسر  ار  دوخ  دـیوگیم : ودـب  رمع  ماهدرکن .
همطاف باوخ .؟ رتسب  و  ص )  ) دـمحم تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دـتفایم . رتسب  رد  ددرگیم  زاـب  هناـخب  دجـسم  زا  [ . 198  ] تسا

. ًالیلق الا  َْلیَّللا  ُِمق  دوب . هتـساوخ  وا  زا  ادـخ  ار  زاین  زار و  يرادـیب و  بش  نیا  تسا . هدـید  اـپ  رب  راـگدرورپ  روضح  رد  اـهبش  ار  شردـپ 
نادرم وا . يارب  هـن  تـسا ، شیاـسآ  يهیاـم  یلوـمعم  مدرم  يارب  بـش  دتــسیاب . رتـشیب  دــباوخب و  رتـمک  دــیاب  هحفـــص 105 ] [ . ] 199]

یف اولع  نودـیری  نیذـلل ال  اهلعجن  ةرخالا  رادـلا  کلت  : » تسین ناهج  نیا  اهنآ  شیاسآ  يهناخ  دنتـسیاب . اپرب  هشیمه  دـیاب  زاـستشونرس 
ار تضایر  نیا  دشاب . تکرح  رد  جوم  نوچمه  دیاب  زور  بش و  ص )  ) دمحم نوچ  يدرم  [ . 200 .« ] نیقتملل ۀبقاعلا  ًاداسف و  ضرالا و ال 

قشمرس هک  درم  نیا  ارچ  [ . 201 . ] یقـشتل نآرقلا  کیلع  انلزنا  ام  تفاتـش . شیرادلد  هب  ادخ  مالک  راب  رگید  هک  درک  راب  دوخ  رب  اجنآ  ات 
هب هشیمه  دننام  نانآ  بوبحم  ربمغیپ  دنهاوخیم  همه  دننارگن . همه  دتفیب ؟ رتسب  رد  نینچ  دیاب  تسا  شبنج  كرحت و  يهنومن  ششوک و 

دوب وا  دناهتفرگ . وخ  ربمغیپ  نیا  اب  تسا  لاسهد  نآ  مدرم  هنیدم و  دزومایب . دنپ  دـهد و  میلعت  ار  اهنآ  درازگ و  زامن  نانآ  اب  دـیآ . دجـسم 
رد ارناـنآ  هک  دوب  وا  تخاـس . ردارب  رگیدـکی  اـب  ارناـنآ  هک  دوب  وا  دـنک . رب  رهـش  نیا  زا  ار  يزوتهنیک  ینمـشد و  يزیرنوـخ ، يهشیر  هک 
رـس رب  ار  دوخ  ینابرهم  تسد  نانچمه  دزیخرب و  دیاب  وا  تخاس . دنمجرا  هکم  نانکاس  شیرق و  مشچ  رد  همه  زا  رتمهم  برع و  يهدـید 

هحفص 106] دشکب [ . رهش  نیا  كدوک  ناوج و  ریپ و 

ربمغیپ گرم 

هراشا

! تفر ادخ  رادیدب  ادخ  ربمغیپ  دزیخیمرب . ینویش  هشیاع  هناخ  نورد  زا  ناهگان  [ . 202 « ] لسرلا هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الإ  دمحم  ام  «و 
سوسفا هآ و  هیرگ و  جوم  نایم  رد  بارطـضارپ و  ياههظحل  نآ  رد  تسا . هدرم  ربمغیپ  دیآیم . دورف  مدرم  رـس  رب  هقعاص  نوچ  ربخ  نیا 

نینچ هکنآ  دریمیمن ! وا  تسا ! هدرمن  دـمحم  دـنیوگیم ! غورد  تسا ! غورد  زگره ! هن ! دـسریم - : شوـگب  نیگمهـس  يداـیرف  ناـهگان 
تسا نارمع  نب  یسوم  نوچ  وا  درک ! جورع  نامسآب  هک  تسا  حیـسم  یـسیع  نوچ  وا  تفر ! ادخ  رادیدب  وا  تسا ! قفانم  دیوگیم  ینخس 

نیا یئوگیم ؟ هچ  رمع  [ . - 203  ] مربیم ار  وا  ياپ  تسد و  هدرم ، دمحم  دیوگب  یـسک  ره  ادخب  درب ! رـسب  روط  هوک  رد  بش  لهچ  هک 
باطخ هک  ياهدرک  شومارف  ار  راگدرورپ  مالک  رگم  هدرم ! وا  يرآ  هدرم - ؟ دمحم  یئوگب  یهاوخیم  مه  وت  رکبوبا ! تسیچ - ؟ اهفرح 

. مونـشیم ار  هیآ  نیا  تسراب  نیتسخن  يارب  هکنیا  لـثم  هحفص 107 - ] [ . ] 204 « ] دنریمیم مه  نارگید  يریمیم و  وت  . » دـیامرفیم ودـب 
ار ربمغیپ  نیـشناج  ات  دناهتفر  هفیقـس  هب  دوخ  ناسک  اب  هدابع  نب  دعـس  دنیوگیم  هدعاس  نب  ِمیَوُع  يدع و  نب  نعم  درک - ؟ دـیاب  هچ  الاح 

نم يهلیـسوب  ارنآ  ادخ  دیاش  هدش و  زاغآ  ياهنتف  دـیوگیم  نعم  دـنتفیب . شیپ  ام  زا  دـننک و  تعیب  دعـس  اب  راصنا  تسا  نکمم  دـننیزگب .
سک ره  دش ! دهاوخن  هدنز  رگید  درم و  وا  دنادب  دتـسرپیم  ار  دمحم  سک  ره  مدرم ! میورب . هفیقـس  هب  دیاب  هدشن  رید  ات  [ 205  ] دناباوخب

! درم دهاوخن  هاگچیه  تسا و  هدنز  وا  دنادب  دتسرپیم  ار  دمحم  يادخ 

هدعاس ینب  يهفیقس  فرط  هب 
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هک تسا  یناتـساد  تفر . دهاوخ  نخـس  نآ  زا  ع )  ) یلع یناگدـنز  باتک  رد  هک  تسا  یناتـساد  تشذـگ ،؟ هچ  هدـعاسینب  يهفیقـس  رد 
همه دندینـش ، هچ  دـنتفگ و  هچ  دـندمآ  مهارف  فقـس  نآ  ریز  رد  هک  یمدرم  زیگناتفگـش ! یناتـساد  دیاهدینـش . اـی  دـیاهدناوخ و  ناوارف 
نینچ ارچ  تسا . یقاب  مالـسا  ناهج  رد  نآ  راثآ  زونه  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  سپ  هک  تسا  ياهثداح  دننادیم . مالـسا  خیراتب  نایانـشآ 

نکمم هدـش و  زاغآ  ياهنتف  هک  دوب  نیا  ناتـساد  نامرهق  نخـس  تفریم . ناناملـسم  هقرفت  میب  دیاهدینـش : ای  دـیاهدناوخ و  اهراب  دـندرک ؟
نادب دنتـسیرگیم ، هشیاع  يهناخ  رد  هک  مه  ارنانآ  دندیئاپیم و  دنچ  یتعاس  ای  يزور  رگا  اما  دناباوخب . ار  هنتف  نیا  وا  تسدب  ادخ  تسا 
تـسا نکمم  دنادیم . ادخ  درک ؟ ربص  مه  زور  کی  تسیابیمن  هک  دوب  هدش  کیدزن  دح  نآ  ات  هنتف  ایآ  دشیم ؟ هچ  دـندناوخیم  عمج 

هحفص 108] دنادب [ . مه  خیرات 

ربمغیپ يهناخ  هب  موجه 

، ریبز سابع ، همطاف ، ع ،)  ) یلع تسا . هدـک  متام  هشیاـع  يهناـخ  مالـسلاهیلع  یلع  « ) یحرلا نم  بطقلا  لـحم  اـهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  «و 
يوش تسـش و  لوغـشم  سیمع  تنب  ءامـسا  يراکمهب  یلع  دـنزیریم . کشا  موثلکما  بنیز و  وا  نارتخد  نیـسح  ، نسح همطاف  نادـنزرف 

ای هدش  مامت  ربمغیپ  ندب  يوشتـسش  راک  دنادیم . ادخ  تسا ؟ هتـشذگ  هچ  کچوک  عمج  نآ  رب  كاندرد  ياههظحل  نآ  رد  تسا . ربمغیپ 
دـش دوشب  دـیابن  هچنآ  هک  تسنیا  نآ  ینعم  تسیچ - ؟ ریبکت  نیا  ینعم  ومع . سابع - : هب  یلع  ربکاهللا . دـسریم : شوگب  یگناـب  هدـشن ،

! دـیئایب نوریب  دوشیم - : رتاسر  هظحل  ره  دایرف  دـسریم . شوگب  يدایرف  همهمه و  هشیاـع  يهرجح  نوریب  هک  درذـگیمن  يرید  [ . 206]
تـسد رد  یـشتآ  هک  دوشیم  وربور  رمع  اـب  اـجنآ  رد  دوریم . هرجح  ردـب  ربمغیپ  رتخد  مینزیم ! شتآ  ار  ناـتهمه  هنرگو  دـیئایب ! نوریب 

! دننک تعیب  ربمغیپ  يهفیلخ  اب  دنیایب و  دجـسم  هب  دیاب  مشاهینب  سابع و  یلع ، تسا - ؟ ربخ  هچ  هدش ؟ هچ  رمع ! هحفص 109 - ] دراد [ .
رکبوبا ناناملـسم  ماما  هظحل  نیا  زا  تسا - . هتـسشن  ربمغیپ  دـسج  يالاب  هشیاع  يهناخ  نورد  نونکا  مه  ناناملـسم  ماـما  هفیلخ ؟ مادـک  - 

وا رد  هک  ره  اب  ار  هناخ  دـنیاین .؟ رگا  و  دـننک - . تعیب  وا  اب  دـیاب  مه  مشاهینب  دـندرک . تعیب  وا  اـب  هدـعاسینب  يهفیقـس  رد  مدرم  تسا .
يرآ ینزب - ؟ شتآ  ار  اـم  هناـخ  یهاوخیم  رمع . دـیریذپهب - . دـناهتفریذپ  ناناملـسم  هچنآ  مه  امـش  هکنآ  رگم  دز  مهاوخ  شتآ  تسه 
ادـخ هن  ای  تسا ؟ هتفرگ  تروص  مالـسا  رد  قباـس  رجاـهم و  گرزب و  یباحـص  ربمغیپ و  رتخد  نیب  تروص  نیمهب  وگتفگ  نیا  [ . - 207]
مشچ شیپ  ار  يرذالب  فارشالا  باسنا  )و  دیرفلادقع  ) یسلدنا هبر  دبع  نبا  باتک  متسه ، ناتساد  نیا  نتشون  لوغـشم  هک  نونکا  دنادیم .

تروص نیدب  ار  یناتـساد  نینچ  دیامنیم  نکممان  هکلب  دیعب و  رایـسب  منکیم . لقن  باتک  ود  نآ  زا  دـش  هتـشون  هکنانچ  ار  ناتـساد  مراد 
رد هتشادن و  یئورین  مالسا  نیتسخن  ياههدس  رد  هعیش  نارادتسود  هچ  دنشاب ، هتخاس  نانآ  قفاوم  یـسایس  ياههتـسد  ای  هعیـش  ناهاوخاوه 
رد لعج  لامتحا  بیترت  نیدب  تسا ، هدش  سکعنم  مه  یمالسا  برغم  ياهدنس  رد  شرازگ  نیا  مینیبیم  هکنانچ  دناهدربیم . رـسب  تیلقا 
اب زج  ام  دـنتفگ  راصنا  دـسیون : يربط  دوشیم . هدـید  رتتخـس ، ای  رتمیالم  تسد ، نیمه  زا  یبلاـطم  زین  رگید  ياـهباتک  رد  دوریمن . نآ 

. دـندوب اـجنآ  رد  نارجاـهم  زا  یهورگ  ریبز و  هحلط و  تـفر ، ع )  ) یلع هحفـص 110 ] يهناـخ [  هب  باـطخ  نب  رمع  مینکیمن . تعیب  یلع 
ورب دیزغل و  شیاپ  دمآ  نوریب  هدیـشک  ریـشمش  اب  ریبز  دز . مهاوخ  شتآ  ار  امـش  دییاین  نوریب  رکبوبا  اب  تعیب  يارب  رگا  مسق  ادـخب  تفگ 

نانیا تفرگ ؟ رد  ربمغیپ  ناراـی  نیب  یئاـهوگتفگ  نینچ  ارچ  زور  نآ  رد  یتسار  [ . 208 . ] دنتفرگ ار  وا  دـنتخیر و  وا  رـس  رب  مدرم  داتفا  رد 
يدوزب هک  دش  هچ  دنتفر . نمـشد  ماکب  هداهن  فک  رب  ار  دوخ  ناج  اهراب  دندمآ . ادخ  نید  يرایب  تخـس  ياهزور  رد  هک  دـندوب  یناسک 
تـسرد ریدغ  ناتـساد  هک  ضرف  رب  دز . شتآ  ارنانآ  دیاب  هک  دـندوب  هدرک  یهانگ  هچ  ربمغیپ  يهداوناخ  یلع و  دـنداتفا .؟ مه  ناجب  نینچ 

یچیپ رس  دنریگن ، يداریا  هفیقس  باختنا  تامدقم  رب  هک  ضرف  رب  تسا ، هدرامگن  ینیشناجب  ار  یـسک  ربمغیپ  میئوگب  هک  ضرف  رب  دشابن ،
؟ تسا هدوب  هچ  مکح  نیا  دنس  دهاوخیم . دنس  یهقف  مکح  تسین . هریبک  هانگ  هفیلخ  اب  ندرکن  تعیب  تشاد - هقباس  مالـسا  رد  تعیب  زا 

مهتویب نفرح  الوا  ۀعامجلا  كرت  نع  لاجر  نیهتنیل  دندوب . هداد  رارق  دوخ  داهتجا  كردـم  تسا  هدیـسر  هماسا  زا  هک  ار  ثیدـح  نیا  ایآ 
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رد ناثدحم  ار  ثیدح  نیا  تسا ؟ قابطنا  لباق  عمج  نآ  رب  ثیدـح  نیا  ایآ  دنـس ، نتم و  تهج  زا  تیاور  ندوب  تسرد  ضرف  رب  [ . 209]
زا و  دوب ؟ هچ  يارب  هفیلخ  ندیزگرب  رد  باتـش  همهنآ  هتـشذگ  اهنیا  زا  تسا . تعامج  زامن  زا  فلخت  دوصقم  سپ  دناهدروآ . ةولـص  باب 

؟ دـنتفریذپیمن ای  دنتـسنادیمن  ار  هفحج  يهعقاو  راصنا  ایآ  ارچ ؟ تفرگ  رد  راصنا  رجاهم و  ناـیم  هک  زیتس  وگتفگ و  نآ  رتتفگـش ، نآ 
مدرم زا  کیچیه  دندینش  ار  هحفـص 111 ] ریدغ [  ثیدح  دندمآ و  درگ  هفحج  رد  هک  رتشیب  ای  مدرم  نت  رازه  دـص  زا  تفگ  ناوتیم  ایآ 

وا ناسک  دوخ و  هک  جرزخ  يهریت  سیئر  تشذگیمن . هام  هس  هفحج  عامتجا  زا  دیسرن .؟ جرزخ  سوا و  يهریت  هب  ربخ  نیا  و  دوبن ، هنیدم 
دـنداد و رد  نت  شیرق  اب  هحلاصم  هب  ارچ  و  دـندش ؟ تسایر  ناهاوخ  زور  نآ  رد  ارچ  دـندرک ، يرای  ار  مالـسا  ربمغیپ  مالـسا و  هناـمیمص 
، نید تما و  راوخمغ  ناناملسم  نیا  ارچ  دنتـسنادیم .؟ هلیبق  تسایر  نوچ  ار  ناناملـسم  تراما  رگم  يریما ؟ امـش  زا  يریما و  ام  زا  دنتفگ 
زا ارچ  یلو  . دوب نیمک  رد  نایفسوبا  دزیخرب . هنتف  دندیسرتیم  میتفگ  هکنانچ  دیاش  دنتخادرپن ؟ ربمغیپ  ندرپس  كاخ  وشتـسش و  هب  تسخن 
زا دیابن  مه  تعاس  دنچ  هک  دوب  كانرطخ  هزادـنا  نآ  مالـسا  يارب  وا  هئطوت  نایفـسوبا و  ایآ  دـندناوخن ؟ عمج  نآ  رد  ار  یـسک  مشاهینب 

یمـشاه و ياههریت  نارجاـهم و  جرزخ  سوأ ، رگا  نارجن ؟ کـچوک  يهدـکهد  مکاـح  دوب ؟ هک  زور  نآ  رد  نایفـسوبا  درک ؟ تلفغ  نآ 
دنتـسناوتیم هچ  و  دندربیم ؟ شیپ  زا  يراکچ  هیما  هریت  نایفـسوبا و  دندشیم ، تسدـکی  مه  اب  رگید  ياههتـسد  يدـعینب و  میمتینب و 

نرق هدراهچ  لوط  رد  داد ؟ دهاوخ  خر  يراوگان  دمآ  شیپ  دوشن  باختنا  يدوزب  ناناملسم  ریما  رگا  هک  تفریم  نآ  میب  ایآ  چیه ! ؟ دننکب
هیاپ رب  رتشیب  اهخساپ  نیا  ماهتـشون  رگید  ياج  رد  هکنانچ  دناهداد  اهخساپ  نادب  هدش و  حرطم  اهشـسرپ  نیا  راب  اهدـص  رتمک  یکدـنا  ای 

هـشیدنا نیا  رد  رتشیب  یناسک  زورنآ  رد  دـسریم  رظنب  تقیقح . نتخاس  نشور  يارب  هن  تسا ، هرظاـنم  نادـیم  رد  فیرح  نتخاـس  بولغم 
هب و  [ 210  ] دوش هرادا  دیاب  هنوگچ  تموکح  هک  دندیـشیدنایم  نیدب  رتمک  دـننیزگرب و  ار  مکاح  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  هنوگچ  هک  دـندوب 
 ] شیپ ناـنآ  اـیوگ  دنتـشاد . هیکت  تموکح  يهیاـپ  هب  رتشیب  تموکح ) نید و   ) تسا راوتـسا  نآ  رب  مالـسا  هک  ياهیاـپ  ود  زا  رگید  ریبـعت 

اهراک رگید  تفرگ  تسدب  ار  تردق  مکاح  دـش و  نیعم  يزکرم  تموکح  فیلکت  نوچ  دـندرکیم : لالدتـسا  نینچ  دوخ  هحفص 112 ]
ارنانآ و  داتـسیا . نادترم  لباقم  رد  دنک ، نیمأت  ار  دوخ  تدحو  تسناوت  هنیدـم  نوچ  مینیبیم  ام  تسا و  تسرد  دـش . دـهاوخ  تسرد  زین 

ار رادمامز  باختنا  تموکح و  لصا  ایآ  یلو  دیدرگ . یئاشگروشک  يهدامآ  یلخاد  بوشآ  ندـناشنورف  زا  سپ  و  دـناشن . دوخ  ياج  رس 
نیا رب  نرق  هدراهچ  هب  کیدزن  لاح  رهب  دشاب ؟ هدرک  تیبثت  ار  لصا  نیا  دوخ  مالـسا  عراش  هک  صوصخب  تخاس ؟ ادـج  نید  زا  ناوتیم 

ار تموـکح  نتخیرورف  میب  اـی  دنتـشاد  نید  مـغ  دـنداهن ، ناناملـسم  ياـپ  شیپ  ار  یهار  ناـنچ  زور  نآ  رد  هـک  ناـنآ  درذـگیم . هثداـح 
نادناخ زا  و  راگزیهرپ ، ملاع  هتـسجرب ، یتیـصخش  رگا  هک  دندیـشیدنایم  نینچ  دوخ  شیپ  دیاش  دنتـشاد و  ار  ود  ره  مغ  دـیاش  منادیمن .

هک هاتوک  تراشا  نیا  دیآ . دیدپ  یلزلزت  مکاح  تردق  رد  تسا ، نکمم  درادهاگن  یـضار  ار  یهورگ  هک  دبای  نکمت  هزادـنا  نآ  ربمغیپ ،
اب دندنادرگ ، يور  وا  زا  مدرم  دـید  ع )  ) یلع نوچ  ربمغیپ  رتخد  تلحر  زا  سپ  : » تسا یتقیقح  نینچ  هدـنیوگزاب  هدـمآ  يربط  خـیرات  رد 

دنهاوخ كدنا  نارادـنید  دـنوش ، شیامزآ  نوچ  دـنیایند ... هدـنب  مدرم   » تسا هتفگ  یلع  دـنزرف  هکنانچ  يرآ  [ 211 « ] درک تعیب  رکبوـبا 
يراـک رد  ار  دوخ  مهاوخیمن  دوش ، رادهحیرج  ناناملـسم  زا  یهورگ  يهفطاـع  مهاوخیمن  نم  ماهتـشون ، رگید  ياـج  رد  هکناـنچ  دوب ».

و دـناهتفر ، شیوخ  راگدرورپ  دزن  نانآ  [ 212 . ] دـندروآرد نآ  رد  ار  دوخ  ایند  ای  نید  رطاخ  يارب  ناناملـسم  زا  ياهتـسد  هک  منک  لـخاد 
نخـس اما  تسرواد . نیرتهب  راگدرورپ  دناهتـساوخیم ، ار  ادـخ  اهراتفر  اهرادرک و  نآ  زا  دناهتـشاد و  نید  مغ  رگا  تسوا . اـب  ناـشباسح 
تماما رطاخب  هک  يریـشمش  نوچ  يریـشمش  چیه  نامز  چـیه  رد  مالـسا  رد  [ » هحفص 113 هک [  تسا  ینعم  رپ  رایـسب  ینخـس  یناتـسرهش 

صـالخا و رد  رگید ، ياـهلسن  دـعب و  لـسن  رگا  هـک  ماهتـشون  رگید  ياـج  رد  زاـب  [ 213 .« ] دـیدرگن هتخیهآ  نید  داـینب  رب  دـش  هدیـشک 
هحفص 114] دشیم [ . هتشون  يرگید  هنوگب  ناناملسم  خیرات  زورما  دندوب  راصنا  نارجاهم و  هیاپمه  يراکادف 

تموکح بناج  زا  كدف  فرصت 
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.: داد خر  يرگید  يهثداـح  هک  دوب  هتـشذگن  ارجاـم  نیا  زا  دـنچ  يزور  [ . 214 « ] ءامـسلا هتلظا  ام  لک  نم  كدـف  انیدـیا  یف  تناک  یلب  »
: دهدیم رظن  دوخ  داهتجا  يار و  ياضتقمب  ناناملسم  مکاح  دنامب ! ربمغیپ  رتخد  تسد  رد  دیابن  تسین و  یصخش  کلم  كدف  يهدکهد 

نالماع تهج  نیدـب  دـشاب . هفیلخ  تسد  رد  دـیاب  نونکا  تسا و  ناناملـسم  لاـملاتیب  ءزج  دوب ، ربمغیپ  فرـصت  رد  ءِْیَف )  ) ناونعب هچنآ 
یتشآ ربمغیپ  اب  نآ  مدرم  و  دشن ، هتفرگ  یماظن  يورین  اب  نوچ  میتشون ، هکنانچ  كدف  دناهدنار . نوریب  كدـف  يهدـکهد  زا  ار  ع )  ) همطاف

داماد نارتخد ، نداد  يوش  مشاهینب ، نادنمتـسم  فرـصمب  ار  لغتـسم  نیا  دـمآرد  تسخن  يو  دـمآیم . باـسحب  وا  يهصلاـخ  دـندرک ،
هک تسا  هداد  صیخشت  نینچ  هفیلخ  نونکا  [ 215  ] داد همطاف  شرتخدب  ارنآ  سپس  دیناسریم . رگید  ياهفرصم  و  نانآ ، نارـسپ  ندرک 
اب نآ  رد  فرصت  قح  مه  الاح  هحفص 115 ] سپ [  کلام . ناونعب  هن  تسا ، هدرکیم  فرصت  لام  نآ  رد  ناناملـسم  سیئر  ناونعب  ربمغیپ 

ثرا يریمب  وت  یتقو  رکبوبا ! داد - : خر  نانآ  نایم  نینچ  یئوگتفگ  تفر و  رکبوبا  دزن  راچان  ع )  ) همطاف ربمغیپ . رتخد  اب  هن  تسا ، مکاـح 
مهرد و تردـپ  ربمغیپ ! رتـخد  اـم - ؟ هن  يربـمغیپ  ثراو  وت  ـالاح  هک  تسا  هدـش  هچ  منادـنزرف - ! ناـنز و  دـسریم - ؟ یـسک  هچ  هب  وت 
رد متسه  هدنز  ات  نم   » هک مدینش  تردپ  زا  دوشیم - ؟ هچ  كدف  زا  ام  يهقدص  ربیخ و  زا  ام  مهس  اما  هتشاذگن - ! اجب  میس  رز و  يرانید 
هب ار  هعرزم  نیا  دوخ  یناگدنز  رد  ربمغیپ  یلو  [ . - 216 « ] دوب دهاوخ  ناناملسم  يهمه  لام  مدُرم  نوچ  درک و  مهاوخ  فرصت  نیمز  نیا 
نز نمیاما  هک  ینادیم  ربمغیپ  رتخد  دنهدیم - . یهاوگ  نَْمیَاُّما  و  [ 217 ( ] ع  ) یلع مرهوش  يرآ . يراد - ؟ یهاوگ  تسا - ! هدیشخب  نم 
رد تموکح  فرـصتب  كدف  بیترت  نیدب  و  يروایب . هاوگ  ار  يدرم  ای  دهد . یهاوگ  مه  رگید  ینز  دیاب  تسین . لماک  وا  یهاوگ  تسا و 

نایـسابع و هیما و  ینب  رـصع  نایوار  ایآ  تسا ؟ هدیـشخبن  شرتخدـب  ار  كدـف  ربمغیپ  ایآ  هتفاـی ؟ ناـیاپ  تروص  نیمهب  وگتفگ  اـیآ  دـمآ .
مک نوزف و  ار  ثیدـح  ياهترابع  هتخاـسن و  اهثیدـح  دـناهدادن . گرب  خاـش و  ار  ناتـساد  دناهتـسناوت ، هک  اـجنآ  اـت  رگید  ياـههورگ 

هحفـص تسا [ . هدوبجـیار  يراک  اههرود  نآ  رد  اهتیاور  نتم  نتخاس  نوگرگد  ای  يزاستیاور و  ماهتـشون  اـهراب  هکناـنچ  دـناهدرکن ؟
دیاب تقیقح  تفایرد  يارب  هک  تساجنیا  [ 218  ] دناهتشون رازه  دصراهچ  زا  نوزفا  ار  هدش  هتخاس  ياهتیاور  رامش  ثیدح  ناداقن  [ 116

. تسا هتـشگ  تسدـب  تسد  راب  دـنچ  كدـف  هعقاو ، نیا  زا  سپ  لاس  تسیود  لوط  رد  مینادیم  ام  تفرگ . کمک  یجراـخ  ياـههنیرق  زا 
نیا نایوما  تموکح  نایاپ  ات  ناـنچمه  و  [ 220  ] تخاس ناورم  لویت  ارنآ  هیواـعم  یلوقب  و  [ 219  ] درک مکح  نب  ناورم  لویت  ارنآ  ناـمثع 

نآ زا  زاـین  ردـق  هب  دوـخ  دوـب . ربـمغیپ  نآ  زا  كدـف  تفگ : دیـسر  تفـالخ  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع  نوـچ  دوـبیم . ناـنآ  تسد  رد  هعرزم 
رکبوبا زا  همطاـف  ربـمغیپ  گرم  زا  سپ  درکیم . ناـنآ  یـسورع  هنیزه  اـی  و  دیـشخبیم ، مشاـهینب  نادنمتـسم  هب  ار  هدـنام  تشادیمرب و 

تسا هتشاد  هک  یفرصم  هب  ار  كدف  دمآرد  نم  دیـشاب . هاوگ  درک . راتفر  رکبوبا  نوچ  زین  رمع  تفریذپن . يو  دهد  ودب  ار  كدف  تساوخ 
نب ِمَثَق  هب  وا  بناجزا  هک  یناـمرف  دـنادرگرب . ع )  ) همطاـف نادـنزرف  هب  ار  كدـف  نومأـم  يرجه  هد  تسیود و  لاـس  رد  [ . 221  ] مناسریم
ادخ لوسر  اب  يدنواشیوخ  رطاخب  و  تفالخ ، بصنم  مکحب  و  تناید ، يور  زا  نینمؤملاریما  تسا : نینچ  هدش  هتـشون  هنیدـم  لماع  رفعج 

ناقحتـسم و هب  يراج  تاقدـص  و  اـیاطع ، تخادرپ  و  وا ، رما  يارجا  و  ربمغیپ ، تنـس  يوریپ  هب  ناناملـسم  رگید  زا  ملـس ، هیلع و  هللا  یلص 
تبرق بجوم  هک  يراـکب  ار  وا  و  درادزاـب . شزغل  زا  دـهد و  قیفوت  ار  نینمؤـملاریما  ادـخ  تسرتراوازـس . هحفـص 117 ] نآ [  ناگدنریگ 

و دوب ، هتخانش  راکشآ و  يرما  ربمغیپ  نامز  رد  يراذگاو  نیا  داد . هقدص  دوخ  رتخد  همطاف  هب  ار  كدف  ص )  ) ادخ لوسر  دراداو . تسوا 
يهثرو هب  ار  كدـف  دـید  مزال  نینمؤملاریما  درکیم . هبلاطم  ار  دوخ  قح  دوب  هدـنز  اـت  همطاـف  دنتـشادن . یفـالتخا  نآ  رد  ربمغیپ  نادـناخ 
برقت ربمغیپ  هب  وا  يهقدص  يارجا  ادخ و  لوسر  رما  ذیفنت  اب  و  تلادع ، قح و  تماقا  اب  و  دیامن ، میلـست  ناشیاب  ارنآ  و  دـنادرگرب ، همطاف 
لوسر هکنآ  زا  سپ  هاگ  ره  دنـسیونب . اهرهـش  رد  يو  نالماع  هب  دننک و  تبث  اهناوید  رد  ار  نامرف  نیا  داد  روتـسد  نینمؤملاریما  دـیوج .

ای ياهنّیب  ای  ياهقدص  سک  ره  دناهدرکیم : مالعا  ناناملسم  عمج  رد  جح ) مایا   ) مسوم رد  هک  تسا  هدوب  نینچ  مسر  تفر ، ناهج  زا  ادخ 
هداد رارق  وا  يارب  ربمغیپ  هچنآ  يهرابرد  وا  يهتفگ  هک  تسا  رتراوازس  اهنعهللایضر  همطاف  دیریذپ ، هب  دیونشب و  ار  وا  نخس  دراد  ياهدع 

بوسنم نادب  هک  یقوقح  يهمه  اب  تسه و  هچ  ره  ار  كدف  دـسیونیم ، يربط  كرابم  دوخ  يالوم  هب  نینمؤملاریما  دوش . قیدـصت  تسا 
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رتخد همطاف  يهثرو  هب  نآ  تاقلعتم  رگید  زین  و  دشابیم ، نآ  دمآرد  هک  هلغ  رادقم  ره  و  دنکیم ، راک  نآ  رد  هک  هدرب  دـنچ  ره  و  تسا ،
دمحم بلاطیبا و  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دیز  نب  نیـسح  نب  ییحی  نب  دمحم  هب  ار  كدف  تیلوت  نینمؤملاریما  دنادرگرب . ربمغیپ 

زا رفعج ! نب  مثقوت  دـنناسرب . نآ  ناقحتـسم  هب  ارنآ  دـمآ  رد  اـت  دـهدیم ، بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نسح  نب  هللادـبع  نب 
شاب و هاگآ  دومرف ، وا  بیصن  دوخ  ربمغیپ  دوخ و  برقت  رد  هک  یقیفوت  و  تخاس ، مزلم  نادب  اریو  ادخ  هک  یتعاط  نینمؤملاریما و  روتسد 

ندرک نوزفا  راک  رد  ارنانآ  و  رامگب . يربط  كرابم  ياجب  ار  هللادبع  نب  دـمحم  ییحی و  نب  دـمحم  و  زاس . هاگآ  نآ  زا  زین  ار  دوخ  ناسک 
هحفص 118] [ . ] 222 . ] هد تسیود و  لاس  هدـعقلاوذ  مود  هبنـش  راهچ  زور  هللا . ءاش  نا  نک  يرای  نآ  ندومن  ینادابآ  كدـف و  لوصحم 

نومام درب  اکحـض  دـق  نامزلا  هجو  حبـصا  تسا : هتفگ  هراب  نیا  رد  موس  نرق  لوا  يهمین  مود و  نرق  روهـشم  یعیـش  رعاش  یعازخ  لـبعد 
يرما ربمغیپ  نامز  رد  ع )  ) همطاف هب  كدـف  يراذـگاو  : » دراد ناوارف  یتیمها  هک  مینیبیم  ياهلمج  نومأم  ناـمرف  رد  [ . 223  ] اکدف مشاه 

زا شیپ  لاس  دـصکی  يرجه  موس  نرق  زاغآ  رد  نامرف  نیا  دناهتـشادن » یفـالتخا  نآ  رد  ربمغیپ  نادـناخ  و  تسا . هدوب  هتخانـش  راکـشآ و 
یمـسر و ینامرف  ینعی  دوخ ، رومأـم  هب  تسا  ياهفیلخ  ناـمرف  هدـش . هتـشون  يرذـالب  گرم  زا  شیپ  لاـس  یـس  دـصکی و  يربط و  گرم 

گرم زا  سپ  نیتسخن  ياهزور  رد  هچنآ  هک  دوشیم  هدیمهف  نینچ  تسا ، هدمآ  نامرف  رد  هک  هلمج  نآ  نومـضم  زا  تسا . یتلود  يدنس 
اهنت نومأـم  ضرغ  رگا  تـسا . هداد  رییغت  ار  يراـج  تنـس  ینیبتحلـصم  نـیا  و  هدوـب . یـسایس  ياهینیبتحلـصم  داد ، خر  ادـخ  لوـسر 
اهنت و  دهد . ماجنا  درک  زیزعلادبع  نب  رمع  هچنآ  ریظن  يراک  تسیابیم  دوب ، نانآ  نایعیـش  فطاوع  بلج  و  ع )  ) یلع نادـناخ  زا  یئوجلد 
رگا هتـشذگ  نیا  زا  دـشکب . ناگتـشذگ  رادرک  رب  نالطب  طخ  هک  دوبیمن  يزاین  و  دراذـگاو ، ع )  ) همطاـف نادـنزرف  هب  ار  كدـف  دـمآرد 

زا سپ  نرق  عبر  يهلـصافب  هنوگچ  تسا ، هدرکیم  تلاخد  نآ  رد  ناناملـسم  تراـما  نوئـش  بجوم  هب  ربمغیپ  هک  هدوب  ياهقدـص  كدـف 
تـسا هتـشون  يرذـالب  هچنآ  رگا   ) زیزعلادـبع نب  رمع  صیخـشت  هب  هک  ضرف  رب  دـنکیم . دوخ  دـنواشیوخ  لویت  ارنآ  ياهفیلخ  يو  گرم 
هکنانچ دسرب  وا  نادنزرف  هب  وا  زا  سپ  واب و  دیاب  هک  تسا  هدوب  ياهقدص  دشابن ، ملـسم  هعرزم  نیا  رب  ربمغیپ  رتخد  تیکلم  دشاب ) تسرد 

رد هک  یئوگتفگ  میتشون  باتک  زاغآ  رد  هکنانچ  يراب  هحفص 119 ] تشون [ . نانچ  درک  رداص  هراب  نیا  رد  هک  ینامرف  رد  مه  يو  دوخ 
نیا هک  تسین  نیا  رطاخب  هتفای ، صاصتخا  نادب  هریـس  خیرات و  یمالک ، ياهباتک  زا  یلـصف  و  هتفرگ ، رد  هلأسم  نیا  رـس  رب  خـیرات  لوط 

وا زا  تفر و  تقو  يهفیلخ  دزن  ع )  ) همطاف رگا  و  تقو . تموکح  تسد  رد  اـی  دـشاب  وا  نادـنزرف  ربمغیپ و  رتخد  تسد  رد  دـیاب  هدـکهد 
لباقم داهتجا  نیا  هک  دوب  نیا  وا  لکـشم  تساوخیم . شنادـنزرف  دوخ و  يارب  شروخنان  هک  دوب  تهجنآ  زا  هن  درک ، هبلاطم  ار  دوخ  قح 

يهفیلخ هک  درک  دهاوخ  تنامض  یسک  هچ  هاگنآ  نینچمه ... دیآیم و  شیپ  رگید  يداهتجا  ادرف  تسین . داهتجا  نیرخآ  نیتسخن و  صن 
اعدا بجومب  رگا  هک  دنداد ، صیخشت  نینچ  زین  وا  نایعدم  هکنانچ  درواین ؟ دیدپ  نید  رد  یساسا  ياهینوگرگد  دوخ  داهتجا  اب  يرگید 

ینیبشیپ درک . دـهاوخ  ار  دوخ  قوقح  رگید  يهبلاـطم  ادرف  دـننادرگرب ، ودـب  دـنکیم  هبلاـطم  هک  ار  ياهعرزم  زورما  هاوـگ  ندـنارذگ  و 
مه ربمغیپ و  تنـس  فلاخم  مه  هک  دـمآ  دـیدپ  تموکح  رد  يداینب  یتارییغت  هثداح  نیا  زا  سپ  لاس  لـهچ  دـمآرد . تسرد  ع )  ) همطاـف

اب ار  ياهتکن  یلزتعم  دیدحلایبا  نبا  ص ،)  ) ربمغیپ رتخد  نایعدم  راتفر  زا  يریگهجیتن  هرابرد  دوب . نیدشار  رصع  يراج  تریـس  فالخرب 
رگا يرآ ! تفگیم - ؟ تسار  همطاف  مدیـسرپ : دادـغب  یبرغ  هسردـم  سردـم  یقراـف  نب  یلع  زا  دـسیونیم : نینچ  دوخ  زیمآزنط  تفارظ 
دوخ رهوش  تفالخ  ادرف  دادیم  ودب  ار  كدف  زورنآ  رگا  داد - : خساپ  يدنخبل  اب  يو  دندنادرگنرب ؟ ودـب  ار  كدـف  ارچ  تفگیم  تسار 

تسار دیوگیم  هچ  ره  ربمغیپ  رتخد  هحفـص 120 ] هک [  دوب  هدرک  لوبق  هچ  دریذپن . ار  يو  نخـس  تسناوتیمن  مه  وا  درکیم و  اعدا  ار 
دـش ممـصم  درادیم ، مدقم  يراج  تنـس  رب  ارنآ  و  درذـگیمن ، دوخ  داهتجا  يأر و  زا  هفیلخ  هک  تسناد  ربمغیپ  رتخد  نوچ  يراب  تسا .

هحفص 121] دنک [ . حرطم  ناناملسم  یمومع  عمجم  رد  ار  دوخ  تیاکش  هک 

ناهاوخداد زکرم 
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ردص و  ص )  ) ربمغیپ رـصع  رد  ربمغیپ ) رتخد  هبطخ  زا  [ ) 224 « ] نیبیجتـسم هئاعدل  مکدجوف  مکلاخ  راص  هزرغم  نم  هسار  ناطیـشلا  علطا  »
زا سک  ره  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  یقح  سک  ره  تشاد ، یتیاکش  یتردق  بحاص  زا  سک  ره  دوب . یهاوخداد  زکرم  اهنت  دجـسم  مالـسا ،
هک اجنآ  ات  دندوب  فَّلکم  نانآ  و  درکیم ، هضرع  ناناملسم  رب  ار  دوخ  يهوکـش  دیدیم ، ربمغیپ  تنـس  زا  رود  يراتفر  رادمامز ، ای  مکاح 

دیدیم وا  دندوب . هتـسکش  ار  یتنـس  قح  نیا  نتفرگ  اب  هتفرگ و  ار  یقح  ربمغیپ  رتخد  زا  دنناتـسب . ار  وا  قح  دـننک و  يرای  ار  وا  دـنناوتیم 
يهریت زا  هک  نارجاهم  تفرگ ) تروص  دـعب  لاس  یـس  هک  يراک  .) دریگب دوخب  ار  هلیبق  داژن و  گنر  مالـسا ، رد  تموکح  تسا  کـیدزن 

. دنتـشگ يرادـمامز  ناهاوخ  يو  زا  سپ  دـندوب ، ربمغیپ  ناروای  دوخ  هک  راصنا  دـندنار . نوریب  تسایـس  يهنحـص  زا  ار  راصنا  دـناشیرق 
زا اهزایتما  نآ  مالسا  ندمآ  اب  دروآ . دیدپ  شیوخ  يارب  یتازایتما  تسنادیم و  زاتمم  يرصنع  ار  دوخ  مالـسا  زا  شیپ  يهرود  رد  شیرق 

ساسا رب  هن  مهنآ  دـننادیم ، دوخ  قح  ار  ناناملـسم  تساـیر  دناهتـشارفا و  هحفـص 122 ] ندرگ [  رگید  راـب  مدرم  نیا  نونکا  تفر . ناـیم 
ای اهداهتجا  نیا  ربارب  تسناوتیم  ع )  ) ربمغیپ رتخد  دـناشیرق . زا  هک  تهج  نیدـب  اهنت  هکلب  تلادـع  يوقت و  ملع ، نوچ  يونعم  تازایتما 
هن رگا  رتهب و  هچ  دنتفریذپ  رگا  دراد ، رذحرب  اهینکـشتنس  نیا  زا  ارناناملـسم  دـیاب  دنیـشنب . شوماخ  ای  مارآ و  اهيروآون ، میئوگب  رتهب 

ناـنز زا  یعمج  هکیلاـح  رد  تخاـس . هداـمآ  یمومع  عمجم  رد  تیاکـش  حرط  يارب  ار  دوخ  هک  دوـب  نیا  دوـب . دـهاوخ  روذـعم  ادـخ  دزن 
ربـمغیپ شردـپ  نتفر  هارب  وا  نتفر  هار  تفریم  دجـسمب  نوچ  دناهتـشون : دـش . دجـسم  يهناور  دـندوب ، هتفرگ  ار  يو  درگ  شدـنواشیوخ 

ربمغیپ رتخد  دـنتخیوآ . يرداچ  نارـضاح  و  ع )  ) همطاف ناـیم  دوب . هتـسشن  دجـسم  رد  راـصنا  نارجاـهم و  زا  یهورگ  اـب  رکبوبا  دـنامیم .
اهشورخ دـنتفرگ و  مارآ  مدرم  اـت  دـنام  شوماـخ  یتخل  سپـس  دـنداتفا ، هیرگ  هب  نارـضاح  دـنازرل و  ار  سلجم  هک  درک  ياهلاـن  تسخن 

دنس نیرتمیدق  تسا . نیشتآ  هدنناسرت و  زیمآهلگ ، غیلب ، اویش ، یخیرات ، ینارنخـس ، نیا  [ . 225  ] درک زاغآ  ار  دوخ  نانخس  هاگنآ  دیباوخ 
رهاطیبا نب  دمحا  لضفلاوبا  هدروآدرگ  ءاسنلا  تاغالب  باتک  هدش  طبـض  نآ  رد  هبطخ  نیا  و  دراد ، تسد  رد  باتک  نیا  يهدنـسیون  هک 
ياهرعـش اههتفگ و  اههبطخ ، زا  ياهعومجم  تسادـیپ  شمان  زا  هکنانچ  وا  باتک  تسا . يرمق  يرجه  يافوتم 280  دلوتم 204 و  يزورم 

راتفگ نآ  زا  هبطخ  نیمود  و  دوشیم ، زاغآ  رکبیبا  رتخد  هشیاع  زا  زیمآشهوکن  ياهبطخ  اب  باتک  تسا . یمالـسا  دـهع  رد  برع  ناـنز 
هرقف ود  ره  وا  زا  رخأتم  ياهدنـس  رد  اما  تسا ، هدرک  طبـض  تیاور  ود  اب  تروص و  ودب  ار  هبطخ  نیا  رهاطیبا  نب  دمحا  تسا . ع )  ) ارهز

وا تاملک  تیاعر  رد  هدنسیون  هحفـص 123 ] دوشیم [ . هدـید  تسا  تمـسق  ود  ره  لماش  هک  تروص  کیب  هبطخ  تسا و  هتخیمآ  مهرد 
يوریپ يرمق  يرجه  يافوتم 693  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  يهتـشون  همغلافشک  زا  نتم ، بیترت  تیاعر  رد  رهاطیبا و  نب  دـمحا  يهتـشون 

: دیوگ رهاطیبا  نب  دمحا  تساهتفر . اهوگتفگ  ( رهاطیبا نب  دمحا  زا  شیپ  اهلاس   ) زاب رید  زا  هبطخ  نیا  نتم  دنـس و  يهرابرد  تسا . هدرک 
رب تسین و  همطاف  نآ  زا  تغالب  نینچ  اب  هبطخ  نیا  دنراد  نامگ  مدرم  متفگ : بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نسحلاوبا  هب 
هب ،و  دندرکیم تیاور  دوخ  ناردپ  زا  ار  هبطخ  نیا  هک  مدید  ار  بلاطوبالآ  نادرم  ریپ  نم  تفگ : خساپ  رد  يو  تسا . ءانیعلاوبا  يهتخاس 
دج هکنآ  زا  شیپ  هعیـش  ناـگرزب  تسا . هدرک  تیاور  ربمغیپ  رتـخد  زا  ار  هبطخ  نیا  مدـج  زا  نم  ردـپ  دـندادیم . میلعت  شیوخ  نادـنزرف 

دننکیم و راکنا  ار  همطاف  يهبطخ  نانآ  هنوگچ  تفگ : سپـس  دندادیم . سرد  رگیدکیب  دندرکیم و  تیاور  ارنآ  دوش ، دـلوتم  ءانیعلاوبا 
زا وا  یـضترم و  دیـس  زا  تروص  نیمهب  ار  وـگتفگ  نیا  زین  دـیدحلایبا  نبا  [ . 226 . ] دـنریذپیم شردـپ  گرم  ماگنهب  ار  هشیاع  يهبطخ 
ره رد   ) ءاسنلا تاغالب  فلؤم  لقن  هب  میدـید  هکنانچ  [ . 227  ] تسا هدروآ  رهاطیبا  نب  دمحا  رـسپ  هللادیبع  زا  دوخ  دانـساب  وا  ینابزرم و 
خر بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نسحلاوبا  وا و  نیب  وگتفگ  نیا  [ 228 ( ] تسا هدنسیون  تسد  رد  هک  باتک  هخسن  هس 
لاس هب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  تسا . لوبق  لباق  ریغ  هحفص 124 ] هکلب [  دیامنیم ، راوشد  دنس ، نیا  اب  تیاور  نیا  نتفریذپ  نکیل  هداد .

وا تفگ  ناوتیمن  سپ  هدـمآ  ایندـب  يرمق  يرجه  لاس 204  هب  متـشون  هکنانچ  رهاطیبا  نب  دـمحا  هدـش و  دیهـش  ود  تسیب و  دـصکی و 
ات تسا . هداد  تسد  يوهس  دنـس  طبـض  رد  ار  ثیدح  ناگدنـسیون  ًاملـسم  تسا . هدرک  ع )  ) نیـسح نب  یلع  نب  دیز  زا  ار  یـشسرپ  نینچ 

نیب وگتفگ  نیا  تسا  هتـشون  هتفایرد و  ار  هابتـشا  نیا  يرتشوش  یقت  دـمحم  خیـش  ياقآ  رـصاعم  یلاجر  ملاع  اـهنت  ماهدرک  عبتت  هک  اـجنآ 
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رگید ياج  رد  ءاسنلا  تاـغالب  فلؤم  هک  تسا  نیا  رظن  نیا  دـیؤم  و  [ 229  ] تسا دیز  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  رهاطیبا و  نب  دـمحا 
نینچ هک  تسا  تفگـش  و  [ . 230  ] تسا یکی  دـیز  ود  ره  نیا  هدروآ و  يولعلادـیز  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـیز  زا  یثیدـح  دوخ  باتک 

نیا لاح  رهب  تسا . هتفای  هار  زین  دـیدحلایبا  نبا  هغالبلاجـهن  حرـشرد  هکنیا  رتتفگـش  هدـنام و  یقاب  ءاسنلا  تاغالب  پاچ  ود  رد  هابتـشا 
تریس ناگدنسیون  ضعب  مراد  نامگ  تسا . طبض  تعامج  تنس و  هعیش و  ياملع  ربتعم  ياهباتک  رد  یمیدق  دنس  نیا  زا  هتشذگ  هبطخ 

هک دناهتسناد ، هتخاس  رب  ار  ياهبطخ  نینچ  تهجنآ  زا  دناهدشن ) سفن  ياوه  شوختسد  هتساوخن  يادخ  رگا   ) تعامج تنس و  ناثدحم  و 
مدرم عمج  رد  ینارنخـس  هاگ  ره  دـنرادنپیم  ناـنیا  تسا . رادروخرب  عجـس  تعنـص  اـصوصخم  يونعم و  یظفل و  ياـهشیارآ  زا  ناوارف 
مهوت بجوم  رگا  دـشاب . یهاوخداد  تیاکـش و  حرط  ماـقم  رد  هدـنیوگ  هک  صوصخب  دوب . دـهاوخ  لـسرم  رثن  وا  راـتفگ  دـناوخب ، هبطخ 
ربمغیپ رتخد  يهبطخ  رد  تسا . نینچ  هن  تقیقح  تفگ  دیاب  تسا ، نیک  هحفص 125 ] دسح و [  هار  زا  هن  نانیا  يریگهدرخ  تسا و  نیمه 

ردص رد  زاجح  مدرم  هباحص و  هاتوک  ياهراتفگ  رد  ار  يونعم  یظفل و  ياهتعنـص  نینچ  ریظن  تسا . هتفر  راکب  هیانک  هراعتـسا و  هیبشت ،
نیا رد  عجـس  همه  زا  رتـشیب  داـضت و  عیـصرت ، هنزاوـم ، یظفل ، ياهتعنـص  زا  ربـمغیپ . يهداوناـخ  هب  دـسر  هـچ  مـینیبیم ، ناوارف  مالـسا ،

رد نتفگ  عجس  هب  نخس  مالسا  زا  شیپ  مینادیم  ام  تسا . هدوب  یعیبط  يرما  ربمغیپ  نادناخ  رد  یئوگ  عجـس  رنه  تسا . دوجوم  ینارنخس 
نب یلع  وا  يوـش  ربـمغیپ و  رتـخد  تسا . رادوـخرب  تعنـص  نیا  زا  ناوارف  میرک  نآرق  یکم  تاـیآ  زا  هتـسد  نیتـسخن  تشاد . جاور  هـکم 

مالـسلاهیلع یلع  ياههبطخ  رد  دندوب . هتفرگ  وخ  یئوگ  عجـس  هب  نآرق  ياههیآ  ریثأت  تحت  زین  و  تثارو ، مکحب  وا  نادـنزرف  بلاطیبا و 
وا یئوگتشز  هب  دایز  رـسپ  سلجم  رد  ع )  ) بنیز هک  یماگنه  دناهدوب . نینچ  زین  وا  نادنزرف  دشابن . عَّجـسُم  هک  مینیبیم  ار  یترابع  رتمک 

نیا وت  نامرد  رگا  یتسسگ ! مه  زا  ار  ام  هشیر  یتسکش ! ار  ام  لاهن  یتشهن ! یـسک  مناشیوخ  زا  یتشک ! ار  ام  رتهم  : - » تفگ دادیم  خساپ 
نادناخ زا  هتـشذگ  تفگیم  عَّجـسُم  ياهنخـس  زین  شردپ  دـیوگیم  عجـس  هب  نخـس  تفگ  دایزنبا  [ . 231 «!. ] تسا نینچ  يرآ  تـسا 
دزماـن ار  دـیزی  شدـنزرف  تساوخیم  هیواـعم  هک  يزور  دـندوب . رادروخرب  رنه  نیا  زا  زین  فاـنم  دـبع  يهریت  ناـنز  نادرم و  رتشیب  مشاـه 

زا شیپ  نادب . تردارب  دیوگ  تسار  هک  ارنآ  ناهن . رد  هن  میوگیم  شاف  دادخساپ - : یئوگیم ؟ هچ  دیسرپ  ریبز  رسپ  هللادبع  زا  دنک  تفالخ 
زا شیپ  و  دـیاب ، نتـسیرگن  نداهن  مدـق  زا  شیپ  هچ  شیپارف ! هن  مدـق  هاـگنآ  رگنب  کـین  و  شیدـنیب ! يوش  نامیـشپ  هکنآ  هحفص 126 ] ] 

تـسین زارد  عجـس  نیدب  يزاین  ياهتخومآ  نتفگ  عجـس  يریپ  رد  يراکم  هابور  تفگ  دیدنخ و  هیواعم  دیاش . ندیـشیدنا  ندـش  نامیـشپ 
. درادـهاگن ار  يونعم  یظفل و  ياهرنه  دـناوتیم  هک  اجنآ  ات  یـسراف  رثن  هب  هبطخ  نیا  نادرگرب  رد  تسا  هدیـشوک  هدنـسیون  يراب  [ . 232]

نیا تیاعر  رطاخب  هدـش  فرـصنم  ظفل  هب  ظفل  همجرت  زا  یئاههرقف  رد  رگا  تسا و  هدرک  تیاعر  نکمم  دـح  ات  ار  عجـس  رنه  ًاـصوصخم 
رب ساپـس  تشاـگن . لد  رد  هـک  وـکین  يهشیدـنا  رب  ار  وا  ساپــس  و  تـشاد . ینازرا  هـچنآ  رب  ار  يادـخ  شیاتــس  تـسا : هدوـب  اـهتفارظ 

رامش زا  هک  ییاهتمعن  دیشاپ . یپایپ  هک  ناسحا  راثن  و  دیشخب . هک  ناوارف  ياهاطع  و  دیشوج . شفطل  يهمشچ  زا  هک  ریگارف  ياهتمعن 
شیاتس و  دومن . تمعن  ینوزف  يهیام  ار  ساپـس  نوزومان . يهشیدنا  دح  رد  هن  شتیاهن  كرد  و  نوریب . ناوت  زا  نآ  شاداپ  و  تسا . نوزفا 

وا زج  و  تسا . یکی  ناـهج  يادـخ  هک  مهدیم  یهاوگ  دوزفیب . دوـخ  ياـطع  رب  یپاـیپ  تساوخردـب  و  دوـمرف . شاداـپ  یناوارف  ببـس  ار 
غارچ نادـب ، ندیـسر  يامنهار  و  شنیب . اب  ياهلد  داـقتعا ، نیا  نادـنیاپ  و  تسا . شیـالآیب  یتسود  یهاوگ  نیا  ناـمجرت  تسین . یئادـخ 

 ] و دروآ . دیدپ  چـیه  زا  ار  زیچ  همه  [ 233 . ] دننادن ار  وا  یگنوگچ  ینوچ و  اهنامگ  و  دنناوتن ، ندـید  ار  وا  ناگدـید  هک  ییادـخ  شناد .
ار شتردـق  تساوخ  هکنآ  زج  تشادرب . يدوس  تقلخ  نآ  زا  هن  و  تشاد . يزاین  اـهنآ  شنیرفآـب  هن  درک . اـشنا  ياهنومنیب  هحفص 127 ]
ار نانامرفان  و  داهن . يرادربنامرف  ورگ  رد  ار  شاداپ  دزادنا . ناهج  رد  ار  شتوعد  گناب  و  دزاونب . راوهدنب  ار  ناگدـیرفآ  و  دزاس . راکـشآ 
. تسوا يهداتـسرف  وا و  يهدنب  دمحم  مردـپ  هک  مهدیم  یهاوگ  دـناشک . تشهب  هب  و  دـناهرب ، تبوقع  زا  ار  ناگدـنب  ات  داد . میب  رفیک  هب 
هک دوب  یماگنه  نیا  و  دیزـسیم . هک  دیمان  شیمان  هب  دیـشخب و  باختنا  فیرـشت  يربمیپ  زا  شیپ  و  دیزگرب . دنیرفایب  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ 

اهراک يهمه  نایاپ  گرزب  راگدرورپ  نادرگرـس . مدع  نابایب  يهنهپ  رد  و  نارگن . میب  يهدرپ  سپ  رد  و  دندوب . ناهن  هدید  زا  ناگدـیرفآ 
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مامتا و هب  ار  دوخ  راک  ات  تخیگنارب  ار  ص )  ) دـمحم انـشآ . زیچ  ره  تشونرـس  هب  و  انیب . طیحم  راگزور  ياهینوگرگد  رب  و  دوب . اناد  ار 
ياهلعـش یئانـشور  رد  هورگ  ره  و  هدـیزگ . ینید  ياهقرف  ره  دـید : داب  وا  رب  ادـخ  دورد  هک  ربمغیپ  دـناسر . ماجناب  هتخاـس  ردـقم  ار  هچنآ 
گرزب يادــخ  سپ  [ . 234  ] دـناهدرتس رطاـخ  زا  دنـسانشیم  هک  ار  یئادـخ  داـی  ناـگمه  و  هدرب . زاـمن  یتـب  هـب  ياهتـسد  ره  و  هدـیزخ .

. تخادـنا وسکیب  دوب  هداتفا  اههدـید  رب  هک  یئاههدرپ  و  تخادرپب . رفک  یگریت  زا  ار  اهلد  و  تخاس . نشور  دـمحم  رون  هب  ار  اـهیکیرات 
وا و  تشادرب . وا  لد  زا  تشادیمن ، شوخ  هک  ناهج  نیا  جـنر  و  تشاد . ینازرا  ودـب  ار  شیوخ  راوج  ینابرهم  شنیزگ و  يور  زا  سپس 

مانب ار  ناوضر  ترفغم و  يارغط  و  تشارفا . دوخ  یگیاسمه  رد  ار  شتلود  رتچ  و  تشامگ . برقم  ناگتشرف  ناهج  رد  هحفص 128 ] ار [ 
هب سپـس  داب . تَّما  ناگدـیرفآ و  زا  هدـیزگ  تلاسر و  یحو و  نیما  تمحر ، ربمیپ  ص )  ) دـمحم رب  وا  تاکرب  ادـخ و  دورد  تشاـگن . وا 

قـح و ناراد  تناـما  و  ماـکحا ، نید و  نـالماح  و  مارح ، لـالح و  ناـنابهاگن  ادـخ ! ناگدـنب  امـش  دوـمرف : نـینچ  تـسیرگن و  نایـسلجم 
تفالخب امـش  نایم  رد  ار  نادناخ  ام  راتفرذـپ . دیاهتـسب  وا  اب  هک  ار  يدـهع  و  دـیراد . هدـهع  ادـخ  زا  ار  یقح  دـیقلخ . هب  نآ  ناگدـنناسر 

. نشور نآ  ناهرب  و  رادیدپ . تسام  يهرابرد  هچنآ  و  تسا ، راکشآ  نآ  ياهتجح  تشاذگ . ام  يهدهعب  ار  هللا  ُباتک  لیوأت  و  تشامگ .
نآ يهدنونش  و  راگدرورپ . تمحر  يهضور  ياشگهار  شیوریپ  و  رارق . مارآ و  يهیام  شوگ  رد  نآ  ياوآ  و  رانکب . نامگ  یکیرات  زا  و 
نآ نومـضم  زا  ار  وا  بجاو  ماکحا  ریـسفت  و  دـید . ناوت  نآ  ياهتیآ  وترپ  رد  ار  یهلا  نشور  ياـهلیلد  [ . 235 . ] راگتسر ناهج  ود  رد 

و هدنیاشگهار . ار  تعیرش  و  هدنیامن . ار  تابحتـسم  و  هدنهد . تصخر  ار  وا  ياهلالح  و  تسا . هدنراد  نایب  ار  ادخ  ياهمارح  دینـش . دیاب 
كرش هحفـص 129 ] گنز [  نادب  و  دومرف . بجاو  ار  نامیا  سپـس  هدنناسر . نایب  نیرتنشور  اب  و  هدنیوگ . ریبعت  نیرتاسر  اب  ار  همه  نیا 

ار تاکز  و  تخاـس . غیمآیب  یتسود  يهدـنهد  ناـشن  ار  هزور  دومن . رود  امـش  زا  ار  یتسرپدوخ  زاـمن  اـب  و  [ . 236  ] دودز ناـتاهلد  زا  ار 
و قاـفو . يهیاـم  ار  اـم  يوریپ  و  نیقی . يهبترم  رادومن  ار  تلادـع  و  نید . تجرد  يهدـنیامزآ  ار  جـح  و  غیردیب . يزور  شیازفا  يهیاـم 

ببس ار  [ 239  ] صاصق و  تاـجن ، بجوم  ار  [ 238  ] سفن نتـشادزاب  و  یناملـسم . تزع  ار  ام  [ 237  ] یتسود و  قارتفا . عنام  ار  ام  تماـما 
یم دومرف  شهاک . یـشورف و  مک  زا  عنام  ار  نزو  هنامیپ و  نتخادرپ  ماـمت  و  درک . شزرمآ  بجوم  ار  رذـن  هب  ءاـفو  [ 240 . ] یناگدنز ءاقب 

ار يدزد  دنزاسن . [ 241  ] تنعل راوازـس  ار  نتـشیوخ  ات  دننزن ، تمهت  ار  اسراپ  نانز  دنزاس و  كاپ  يدیلپ  زا  ناج  نت و  ات  دننکن  یگراوخ 
هـشیپ ار  ادـخ  زا  سرت  دـیاب ، هکنانچ  سپ   » دـنیوج یتسرپاتکی  قیرط  صالخاب  اـت  دومرف  مارح  ار  كرـش  و  دـنیوپ . تفع  هار  اـت  درک  عنم 

« دنـسرتیم ادخ  زا  نایاناد  اهنت   » هک دیرادزاب  هدرک  یهن  هچنآزا  ار  دوخ  دیرآ و  اجب  تسا  هدومرف  هچنآ  ! » دیریمم ناملـسم  زج  دـیریگ و 
نایم زا  يربمیپ  انامه   » تسا ص )  ) دمحم مردپ  ماهمطاف و  نم  متفگ : نخس  زاغآ  رد  هکنانچ  مدرم . هحفص 130 ] تفگ [ : سپس  [ . 242]

دینیبیم دیسانشب  ار  وا  رگا  راوخمغ .» نابرهم و  نانمؤم  رب  راودیما و  ناتندیورگب  و  دوب ، راوشد  وا  رب  امـش  جنر  هک  دمآ  امـش  يوسب  امش 
زا ارنانآ  و  دـناسر . مدرم  شوگب  ار  دوخ  تلاسر  وا  امـش . نادرم  هن  تسا  نم  يومع  رـسپ  ردارب  و  امـش . ناـنز  ردـپ  هن  تسا ، نم  ردـپ  وا 

عمج ات  [ . 243  ] تسکـش مهرد  ار  ناتـسرپتب  تب و  تکوش  و  تسخ . دیحوت  يهنایزاتب  ار  ناکرـشم  تشپ  قرف و  دناسرت . یهلا  باذع 
رونخـس نیطایـش  و  دش . لاقم  رد  نید  ياوشیپ  نابز  دیـشکورف . تقیقح  يهرهچ  زا  باقن  و  دیمد . نامیا  حبـص  تخیـسگ . مه  زا  نارفاک 

ره راکـش  و  هدـنروخ . ره  يهمقل  رادـقمیب . ناگمه  يهدـید  رد  و  راوخ . دـیدوب  شتآ  زا  یکاغم  رانک  رب  مدرم  امـش  ماـگنه  نآ  رد  لـال .
موجه زا  ناسرت  زیچان و  تسپ و  رادرم . روناج و  تسوپ  ناتیندروخ  راوگان . هدیدنگ و  بآ  ناتیندیـشون  هدنور . ره  بوک  دگل  و  هدـنرد .

زا سپ  تشارفا . تعفر  جواب  ار  ناترـس  و  تشادرب . تلذ  كاخ  زا  ار  امـش  دوخ ، ربمغیپ  نداتـسرف  اـب  ادـخ  هکنآ  اـت  راوجمه . هیاـسمه و 
تقیقح نایاسرت  و  شورف ، ایندب  نید  نادوهج  و  وخهدنرد . ناشکرس  و  وجارجام ، ناروآ  مزر  دیشک . هک  یتخـس  دید و  هک  اهجنر  همهنآ 
شوماـخ ارنآ  دـنتخورفا ، هنیک  شتآ  هاـگ  ره  هحفـص 131 ] [ . ] 244  ] دـنتخاب تفلاـخم  درن  وا  اـب  و  دـنتخات . يو  رب  وـس  ره  زا  شویناـن ،

داتسیانزاب ع)  ) یلع تخادنا . نانآ  ماک  رد  ار  یلع  شردارب  تشابنا ، ژاژ  هب  ناهد  یکرشم  ای  تشادرب ، رـس  یهارمگ  هک  یهاگ  و  تخاس .
راگدرورپ و يدونشخ  نآ  رد  و  دیشکیم . ادخ  يارب  ار  جنر  نیا  وا  تخاسب . ریـشمش  مد  اب  نانآ  راک  و  تخاون . نافلاخم  زغم  رـس و  رب  ات 
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نمأ و رتـسب  رد  هدوسآ و  تحار  یناگدـنز  رد  امـش  اـهزور ، نآ  رد  اـما  دـیرخیم . ار  قح  ياـیلوا  يرتـهم  و  دـیدیم . ار  ربـمغیپ  ياـضر 
نید يالاک  و  دش ، راکشآ  یئور  ود  دیزگ ، شیوخ  لوسر  يارب  ار  ناربمیپ  یگیاسمه  یلاعت  يادخ  نوچ  [ . 245  ] دیدوب هدونغ  شیاسآ 
دوخ هاگنیمک  زا  ناطیـش  رازاب . یمرگ  یپ  رد  نزرب  يوک و  رد  یئوگ  هوای  ره  و  رالاس . یمانمگ  ره  رادیوعد و  یهارمگ  ره  رادـیرخیب .

و دیدیزخ . شبیرف  ماد  رد  دـیدیود و  وا  یپ  رد  کبـس  دیدینـش و  ار  شنخـس  دوز  هچ  دـید  و  درک . توعد  دوخب  ار  امـش  دروآ و  رب  رس 
زا هچنآ  و  دـیدرگ . تسیابن ، هچنآ  هتـشگن ، شوماخ  ام  يهنیـس  زوس  هتـشذگن و  ناتربمغیپ  گرم  زا  يزور  ود  زونه  دیدیـصقر . وا  زاوآـب 

. دیداتف هنتف  شتآ  رد  اما  دزیرن ، ینوخ  و  دزیخنرب ، هنتف  دیتساوخ  دوخ  نامگ  هب  [ . 246  ] دیدروآ دیدپ  گرزب  یتعدب  و  دیدرب . دوبن  ناتنآ 
غورد اجک ؟ ندـناباوخ  هنتف  و  اجک ؟ امـش  ناراکدـب . هاگلزنم  هحفـص 132 ] و [  تسنارفاک . ياج  خزود  هک  دـیداد . داـبب  دـیتشک  هچنآ  و 

نآ یهن  رما و  و  ادـیوه . تساک  مکیب و  شیاههناشن  امـش ! نایم  تسادـخ  باتک  نیا  هنرگو  دـییوپیم ! قح  هار  زج  یهار  و  دـیئوگیم !
يور دریذپ ، ینید  مالسا  زج  هکیـسک  « ؟ دیریذپیم ار  ناطیـش  يهتفگ  هناراکمتـس  ای  دیریگیم ؟ نآرق  زج  يرواد  ایآ  اراکـشآ . نشور و 

نیتسخن راک  مار و  شکرس  روتـس  نیا  هک  دیدرکن  گنرد  نادنچ  [ . 247 « ] دنیـشن ناراکنایز  اب  ناهج  نآ  رد  و  دنیبن . راگدرورپ  ياضر 
زین متـس  نیا  لمحت  رد  میرادـن . یثاریم  اـم  دـیرادنپیم  دـیدرگ ! زاـغآ  دـیراد  لد  رد  هچنآ  زج  ینخـس  زاـس و  رگید  یئاون  ددرگ . ماـمت 

هچ نامیا  اب  مدرم  يارب  « ؟ دـییامیپیم یهارمگ  هار  و  دـییارگیم ؟ تیلهاج  شور  هب  رگم  میرادـیاپ . تحارج  نیا  یتخـس  رب  و  میراـبدرب .
زا وت  هتفگ  ادخ  هفاحقوبا ! رسپ  دنیاپن ؟ ار  متمرح  دنیابرب و  ارم  ثاریم  هک  تسادخ  مکح  نیا  نارجاهم ! يا  ناهج ؟» يادخ  زا  رتهب  يرواد 
[ . 248  ] دـیرادن ربخ  زیخاتـسَر  زور  رواد  زا  رگم  دـیراذگیم ! نید  رد  تسا  یتعدـب  هچ  نیا  يُربـَب ؟. نم  زا  ارم  ثاریم  يرب و  ثرا  ردـپ 

دمحم ناهاوخ  زیخاتـسر ! زور  هاگهدعو ، هحفـص 133 ] ینازرا [ ! ارت  [ 249  ] هداهنرب نیز  هدامآ و  روتـس  نیا  ناهج  نآ  رادـید  اـت  نونکا 
ار يربخ  ره  هک  دید  دـیهاوخ  يدوزب  دـش ! دـهاوخ  رارقرب  هدیدمتـس  قح  راکنایز و  اوسر و  راکمتـس  زورنآ  زیزع ! يادـخ  رواد  و  (ص )

راکشآ هتفهن  ياهنیک  دش  اپ  رب  هنتف  وت  زا  سپ  یتفر و  تفگ : تسیرگن و  ردپ  يهضور  هب  سپ  یهانپ . ار  یمولظم  ره  تسا و  یهاگیاج 
! مالـسا نانابیتشپ  يا  نید ! ناروای  يا  نینمؤم ! هورگ  يا  [ . 250  ] دـش اهنت  داتف و  مهب  عمج  نیو  تشگربیب  تفرگ و  نازخ  غاب  نیا  دـش 

ردپ تمرح  دنزرف  مارتحا  دومرف  مردـپ  هن  رگم  دـیریذپیم ؟ دوریم  نمب  هک  ار  یمتـس  هداهن و  مهب  هدـید  ارچ  دـیریگیمن ؟ ارم  قح  ارچ 
! درپس ادـخب  ناج  درم و  يرآ  درم ، ص )  ) دـمحم دـیئوگیم  دوخ  شیپ  دـیتفخ . تلفغ  رد  گنردیب  و  دـیتفریذپ . گـنر  دوز  هچ  تسا ؟

تملظ ساـبل  ار  نیمز  وا  نادـقف  دـیاین . مهب  زگره  و  دـیاشگ . مد  ره  هک  تسا  یفاکـش  گرتـس . تسا  یهودـنا  گرزب و  تسا  یتبیـصم 
تسنانچن اما  دنام . هانپیب  اهمیرح  هابت و  اهتمرح  دش . ربز  ریز و  اههوک  ربیب و  دیما  خاش  دناشن . كوس  هب  ار  ادخ  ناگدیزگ  دناشوپ و 

 ] ارنآ ینعم  هنوگچ  ارچ و  دـیناوخیم . زور  بش و  تساـم  سرتسد  رد  نآرق  دـینام . ربخیب  نآ  زا  دـینادن و  ار  یهلا  ریدـقت  نیا  امـش  هک 
وا زا  شیپ  یناربمغیپ  دوبن . يربمغیپ  زج  دـمحم  [ . 251  ] دندرپس ادخب  ناج  دندرم و  زین  وا  زا  شیپ  ناربمیپ  هک  دـینادیمن ؟ هحفص 134 ]
ادخ و  دناسریمن . ینایز  ار  ادـخ  دـنک  نینچ  هکیـسک  دـیدرگیم ؟ زاب  دوخ  هتـشذگب  امـش  دریمب  ای  دوش  هتـشک  وا  رگا  دـنتفر . دـندمآ و 

نوچمه امـش  و  دنرگنن ! ار  متمرح  و  دـنربب ! مردـپ  ثاریم  امـش  مشچ  شیپ  [ 252  ] هلیق نارـسپ  هوآ ! داد . دـهاوخ  شاداپ  ار  نارازگـساپس 
ناگدیزگ امـش  زورما  [ . 253  ] نادابآ ياههناخ  ثاثا و  ناوارف و  گرب  زاس و  اب  دـیراد  نازابرـس  هکیلاح  ناـشوینان ؟ ارم  داـیرف  ناـشوهیب 

ربارب و  دـیداتفا ! رد  برع  ناتـسرپتب  اـب  هک  دیئامـش  دـینیرهاط ! تیب  لـها  ناـیماح  و  نینمؤـم ، ربـمغیپ و  نارواـی  و  نـید ، ناـبیتشپ  ادـخ ،
ناکرشم و  دنمجرا ، ار  ناناملسم  و  دنلب ، ار  مالـسا  مان  دیدوب ، رادیاپ  قح  هار  رد  و  رادربنامرف ، ام  زا  هک  دنچ  دیداتـسیا ! نارگ  ياهرکـشل 

يروآ نابز  همهنآ  زا  سپ  نونکا  دیدرک . شوگ  رد  یگدنب  هقلح  ار  نارفاک  و  شوماخ ، ار  گنج  شتآ  و  رارقرب ، ار  مظن  و  رام ، رات و  ار 
ار ادخ  مکح  و  دنتـسسگ . ار  دوخ  نامیپ  هک  یمدرم  ربارب  مهنآ  [ 254  ] دیتسشن سپاو  يور  شیپ  زا  سپ  هحفص 135 ] و [  دیتسبورف ، مد 
هب و  دیاهدرک . وخ  یناسآ  نت  هب  هک  تسین  نیا  زج  اما  دـیتسرپ »! قح  رگا  دیـسرتب  ادـخ  زا  دـیتسه . ات  دـیرادم ، میب  نانیا  زا  . » دنتـسبن راک 
رگ هک : دینادب  [ 255  ] هتسبن راک  هدینش  ار  هچنآ  هتـسشن و  ادخ  هار  رد  داهج  زا  دیاهتـسخ و  نید  زا  دیاهدرب . تخر  یـشوخ  نما و  يهیاس 
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رد دیراوخ و  منادیم  اما  متفگ . امـش  اب  تسا  غالب  طرـش  هچنآ  نم  [ . 256  ] درگ دنیـشنن  شایربک  نماد  رب  دندرگ  رفاک  تانیاک  يهلمج 
امـش رب  تجح  مامتا  يارب  میوگیم  زین  و  نورب ! تقاط  زا  تیاکـش ، نابز  نتـشادزاب  و  تسنوخ ؟ ملد  هک  منکچ  راـتفرگ . ینوبز  لاـگنچ 

هدوسآ ار  امـش  اما  داب . ینادواج  امـش  رب  یـشوپتقیقح  ینکـشقح و  گـنن و  و  ینازرا ، امـش  هب  ریگولگ  همقل  نیا  دـیریگب ! نود ! مدرم 
يدوزب راکمتـس  و  دنیبیم . ادخ  دینکیم  هچنآ  دزوسب . ار  ناج  لد و  دزورف و  مد  ره  هک  یـشتآ  درازایب ! ادـخ  هتخورفا  شتآب  ات  دراذـگن 

ار یتخرد  يهویم  ات  دینیـشن  هب  راظتناب  مناسرتیم . ادخ  باذع  زا  ار  امـش  مردپ  نوچ  منارگن و  ار  راک  نایاپ  نم  دنیـشن . اجک  رد  هک  دناد 
هحفص 136] [ . ] 257  ] دینیب هب  دیدرک  هک  ار  يراک  رفیک  دینیچب و  دیتشک  هک 

ربمغیپ رتخد  هب  رکبوبا  خساپ 

هراشا

زا هک  نیشتآ  نانخـس  نیا  دندوب ، بوعرم  یمین  بوذجم و  یمین  هک  عامتجا  نآ  رد  [ . 258 « ] ائیش هللارـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  «و 
. تسا هدرکن  تبث  يزیچ  مهبم  ياهتراشا  زج  لوا  تسد  ياهدنـس  خیرات و  دنادیم . ادخ  تسا ؟ هداهن  يرثا  هچ  هتـساخرب  رادـغاد  یلد 

نانچ رد  وا  يومع  رسپ  رسمه  و  ربمغیپ ، رتخد  ياههتفگ  ًاملسم  تسا . هدیسرن  امب  ناوارف  ياهيراکتسد  رثا  رد  هتشاد ، طبـض  رد  مه  رگا 
هدرم و زورید  هک  يردـپ  دوب ، وا  ردـپ  تکرب  زا  دنتـشاد  زورنآ  رد  مدرم  نآ  هچ  ره  هک  يرتـخد  تسا . هدوبن  لـمعلاسکع  نودـب  عمجم 

نانچ راصنا  دنشاب ، شوماخ  هک  دناهدید  نآ  رد  ار  شیوخ  تحلص  نارجاهم  عمج  نانچ  رد  رگا  دناهتفرگ . يو  زا  ار  شدنزرف  قح  زورما 
هچ و  دـناهتفگ ، هچ  نانآ  اما  تسا . هدوب  یبوخ  كِّرحم  يریگهدرخ  نیا  و  دـنداد ، ناـشن  هفیقـس  رد  ار  دوخ  يدنـسرخان  ناـنآ  دـناهدوبن .

دناهتفگ دیاش  دنادیم . ادخ  دناهدرک ، هدنـسب  غیرد  سوسفا و  هب  اهنت  ایآ  مینادیمن . دناهتـساخرب ؟ ضارتعاب  دناهدش ؟ نابزمه  دـناهدینش ،
رگا هک  هحفـص 137 ] تسا [  نیا  رد  ناناملـسم  تحلـصم  و  درک ، تیوقت  ار  وا  دـیاب  تسراـک و  يور  یتـموکح  هتـشذگ . تسا  يراـک 

رد رکبوبا  [ 259  ] دناهتشون هکنانچ  اما  دسریم . غامد  هب  یشکرس  يوب  اج  همه  زا  هنیدم  رهش  زج  هچ  دنشاب ، نابزکی  يراب  دنتـسین  لدکی 
رهق رهظم  نارفاک و  نمشد  و  نابرهم ، نانآ  رب  نانمؤم و  راوخمغ  تردپ  ربمغیپ ! رتخد  [ : - 260  ] داد نینچ  ار  ربمغیپ  رتخد  خساپ  عمج  نآ 

وا يهدید  رد  نادرم . رگید  هن  تسا  وت  يومع  رسپ  ردارب  نانز . رگید  ردپ  هن  تسا  وت  ردپ  وا  میئوجب ، ار  وا  بسن  رگا  دوب . ناشیارب  نادزی 
رد ارناتینمشد  مخت  داژنتسپ  زج  درادن و  تسود  ار  امـش  دنمتداعـس  زج  دوب . روای  ار  وا  گرزب  ياهراک  رد  و  رترب ، نادنواشیوخ  همه  زا 

كدف اما  مرادزاب ! تفالخ  زا  ار  تمع  رسپ  هک  مراد  قح  هچ  نم  دییاشگهر . تشهب  يوس  هب  اوشیپ و  ار  ام  ناهج  نآ  رد  امـش  دراکن . لد 
ثاریم ناربمیپ  اـم  : » تسا هتفگ  تردـپ  ینادـیم  ثاریم ، اـما  مراکمتـس . ماهتفرگ  وت  زا  نم  تسا و  وت  قح  رگا  هداد  وت  هب  تردـپ  هچنآ  و 

و [ 261 « ] دربیم ثاریم  بوقعیلآ  زا  نم و  زا  : » دیوگ ناربمیپ  زا  نت  ود  هرابرد  ادخ  اما  «. - تساهقدـص دـنامب  ام  زا  هچنآ  میراذـگیمن .
لام و هن  تسا  يربمیپ  دسریمن  ثراب  هچنآ  دندرب . ثرا  دـنداهن و  ثرا  دـنربمیپ و  ود  نیا  [ 262 « ] درب ثرا  دواد  زا  نامیلـس  : » دیوگ زین 

ياهیآ نینچ  رگا  تسا ؟ هدش  نوریب  مکح  نیا  زا  ص )  ) دمحم رتخد  همطاف  ادخ  باتک  رد  ایآ  دنریگیم . نم  زا  ار  مردـپ  ثرا  ارچ  لانم .
ار وت  نخـس  هک  دـسر  هچ  ار  هحفـص 138 ] یـسک [  تّوبن . نابز  وت  قطنم  تسا و  تَنِّیب  وت  راـتفگ  ربمغیپ  رتخد  . - مریذـپ هب  اـت  وگب  تسا 

دیدـحلایبا نبا  اـما  [ . 263  ] درک دــهاوخ  يرواد  وـت  نـم و  ناـیم  ترهوـش  دریگ ؟ هدرخ  وـت  رب  دــناوت  هنوـگچ  ینم  نوـچ  و  دریذــپن ؟
کیچیه ادخب  ربمغیپ ! رتخد  تفگ : ع )  ) ارهز نانخـس  خساپ  رد  رکبوبا  دـسیون  يو  تسا . هتـشون  رگید  یتروص  هب  ار  هبطخ  لمعلاسکع 
تـسود ادخب  دیآ . دورف  نیمز  رب  نامـسآ  متـشاد  تسود  درم  تردپ  هک  يزور  مرادیمن ! تسود  تردپ  زا  رتشیب  ار  ادخ  ناگدـیرفآ  زا 

نیا يربمغیپ ! رتخد  وت  منک . متـس  وت  يهرابرد  مهدب و  ار  همه  قح  نم  تسا  نکمم  هنوگچ  یـشابن . دنمتـسم  وت  دوش و  اونیب  هشیاع  مراد 
زا سپ  تخاسیم . فرطرب  نآـب  ار  ناـمدرم  زاـین  و  دادیم ! ادـخ  هار  رد  ارنآ  تردـپ  دوب . ناناملـسم  يهمه  لاـم  دوبن  ربمغیپ  نآ  زا  لاـم 
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مهاوخنرب تسد  وت  زا  دنگوس  ادخب  تفگ - . مهاوخن  نخـس  وت  اب  هاگچیه  دنگوس  ادخب  درک - . مهاوخ  راتفر  وا  دـننام  زین  نم  وا  گرم 
ایرکز نب  دـمحم  زا  دـیدحلایبا  نبا  زین  و  [ . 264  ] منکیمن اعد  وت  قح  رد  دنگوس  ادـخب  منکیم - . نیرفن  ارت  دـنگوس  ادـخب  تشاد - .
شوگ ینخـس  رهب  ارچ  مدرم  تفگ : تفر و  ربـنم  هب  سپ  دـمآ . نارگ  وا  رب  دینـش  ار  ربـمغیپ  رتـخد  هبطخ  رکبوبا  نوـچ  هک  دـنک  ثیدـح 

. دهد یهاوگ  هدید  سک  ره  دـیوگب . هدینـش  يزیچ  هلوقم  نیا  زا  سک  ره  !؟ دوبن یئاهتساوخ  نینچ  ربمغیپ  راگزور  رد  ارچ  دـیهدیم !؟

. دنریگیم کمک  نانز  زا  دنهاوخیم . يرای  ناگدنامرد  زا  دنک . رادیب  ار  هتفخ  يهنتف  دهاوخیم  تسوا  مد  وا  هاوگ  هک  دـنام  ار  یهابور 
راکشآ میوگب  رگا  میوگیم و  مهاوخب  رگا  نم  تشاد . تسود  رتشیب  هحفص 139 ] زیچ [  همه  زا  ار  يراکدب  هک  دننام  ار  [ 265  ] لاحطّما
نارگید زا  رتشیب  امـش  مدینـش ! ار  امـش  نادرخبان  نخـس  راصنا ! هورگ  امـش  دوب . مهاوخ  شوماخ  دنراذگاو  ارم  هکنادنچ  نکیل  میوگیم !
راوازـس هک  یـسک  زا  ار  منابز  تسد و  نم  دیدرک . يرای  دیداد و  هانپ  ار  وا  هک  دـیدوب  امـش  هچ  دـینکب ! ار  ربمغیپ  يهدومرف  تیاعر  دـیاب 

رب ار  نانخـس  نیا  دیوگ : دیدحلایبا  نبا  تشگزاب . هناخب  ربمغیپ  رتخد  هک  دوب  نانخـس  نیا  زا  سپ  تشاد . مهاوخ  هاتوک  دـشابن  تازاجم 
رگا دیوگیم - . تحارـصب  دنزیمن  هیانک  دنزیم - ؟ هیانک  یـسک  هچ  هب  رکبوبا  متفگ - : مدناوخ و  يرـصب  دـیزوبا  نب  ییحیوبا ، بیقن 

! هلب تسا - ؟ یلع  هب  دـنت  نانخـس  نیا  همه  يور  تسا - . یلع  شدوصقم  تفگ - : دـیدنخ و  مدیـسرپیمن . وـت  زا  دوـب  حیرـص  وا  نخس 
یتسارب [ . 266 . ] درک یهن  ارنانآ  دزیخرب و  هنتف  دیـسرت  وا  اما  دندرک . يرادفرط  یلع  زا  دـنتفگ - ؟ هچ  راصنا  تسا - ! تموکح  مکرـسپ !

يومع رسپ  يو ، رهوش  هب  هک  تسا  هدینش  هدوب و  رـضاح  دجـسم  رد  ع )  ) همطاف ایآ  تسا ؟ هتفگ  ینانخـس  نینچ  تقو  يهفیلخ  زورنآ  رد 
رد هفیلخ  هک  تسا  هدادیم  تصخر  یشیدناتحلصم  ینادراک و  تیارد ، ایآ  دناهتشاد ؟ اور  یتمرحیب  نینچ  ناملـسم ، نیتسخن  ربمغیپ و 

؟ تسا هدوب  هچ  نارـضاح  رد  نآ  لمعلاسکع  هدـش  هتفگ  نانخـس  نیا  رگا  و  دـیوگب ؟ ینانخـس  ناـنچ  ناناملـسم  هحفـص 140 ] عمجم [ 
يرـصب بیقن  دیدحلایبا و  نبا  تسا . هتخاسرب  تاملک  نیا  تفگ  ناوتیم  ایآ  دناهتـسشن ؟ شوماخ  دناهتـساخرب ؟ ضارتعاب  دـناهتفریذپ ؟

هفیلخ هب  هتخاس و  ار  یناتـساد  نینچ  نایلزتعم  تفگ  ناوتیمن  ایآ  هدـشن . طبـض  هعیـش  قیرط  زا  اهنت  اـهوگتفگ  نیا  زا  سپ  دـندوبن ، هعیش 
هک تسین  دیعب  چیه  و  هدمآ ، نایم  رد  ضارتعاب  ینانخـس  زورنآ  رگا  اما  دناهتـشاد ؟ يدوس  هچ  راک  نیا  رد  نانآ  هن . هتبلا  دناهداد ؟ تبـسن 

دـشاب سک  ره  لباقم  يزکرم  تردـق  هک  تسا  هدوب  بجوم  يدـعب  ياهتفلاخم  ندـش  ادـیپ  زا  تعنامم  تفگ  دـیاب  دـشاب ، هدـش  هتفگ 
ربمغیپ گرم  هکنیا  نآ  تسا و  نشور  هتکن  کی  تفای  یعطق  یخساپ  اهشـسرپ  نیا  زا  کی  ره  يارب  ناوتن  رگا  دهد ؟ ناشن  لمع  تدش 

دوش هتـشک  ای  دریمب  دـمحم  رگا  هک : تخاس  هجوتم  شیامزآ  نیدـب  ار  ناناملـسم  شیپ ، زا  نآرق  دوب . گرزب  یـشیامزآ  ناناملـسم  يارب 
اهلیلد دناهدرک  هتفگ و  اهزورنآ  رد  هچنآ  يارب  نانآ  نارکفمه  تسایـس و  ناراکرد  تسد  دیدرگرب . دوخ  نیرید  يهتـشذگب  امـش  ادابم 

هب یئاههورگ  رگا  دوش . ظفح  دـیاب  هملک  تدـحو  : دـنزاس گـنهامه  ناناملـسم  تحلـصم  اـب  ار  اـهنآ  دـنهاوخیم  دنـسیونیم . هتـشون و 
ناناملـسم عمج  هب  ارنانآ  دیاب  تسا  نکمم  هک  تروص  رهب  درک . دـنهاوخ  ناوتان  ار  يزکرم  تردـق  دـنزیخرب ، هزات  تموکح  اب  تفلاخم 

. دوریم یلع  يهناخب  یهاگ  سابع و  يهناخب  یهاگ  هدرک . زاغآ  ار  هئطوت  تسا و  نیمک  رد  مالـسا  نیرید  نمـشد  نایفـسوبا  دـنادرگرب .
شیپ یگتسد  ود  زین  هنیدم  لخاد  رد  ددرگ و  قفوم  نایفـسوبا  رگا  دزیگنارب . هفیلخ  اب  تفلاخم  هب  ار  ربمغیپ  دنواشیوخ  ود  نیا  دهاوخیم 

. تسا هتخود  تفالخب  مشچ  جرزخ  هفئاط  سیئر  هدابع  نب  دعس  تساخ . دهاوخرب  گرزب  یبوشآ  دنتـسیاب ، نارجاهم  لباقم  راصنا  دیآ و 
هحفـص 141] راک [ ، زاـغآرد  رگا  دـننادیم . نارجاـهم  زا  رتراوازـس  ناناملـسم  يربهر  يارب  ار  دوخ  راـصنا  هدرکن . تعیب  هفیلخ  اـب  زونه 
ات نیتسخن  ياـهزور  ناـمه  زا  نآ  دـننام  اـههیجوت و  نیا  [ . 267  ] تساخرب دـهاوخ  یگناـب  ياهشوگ  زا  زور  ره  دریگن  تخـس  تموکح 

رییغت اب  دـناوتیم  یناـسنا  رتمک  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  تسا . یکی  ینعم  و  نوگاـنوگ ، اـهترابع  تسا . هدـش  ررکم  راـب  اهدـص  زورما 
ناوتیم [ 268  ] ماهتشون رگید  ياج  رد  هکنانچ  دزاسن . قبطنم  رضاح  عضو  اب  ارنآ  و  دهدن ، رییغت  ار  دوخ  قطنم  يداصتقا  یسایس و  طیارش 
حالـصب یـشیدناحالص  نیا  اما  دندید . نآ  رد  ار  ناناملـسم  حالـص  دوخ  معزب  دندرمـش ، اور  ار  اهراک  نینچ  هورگ  نآ  هک  زورنآ  تفگ 

نینچ ار  دوخ  رادرک  لقاال  ای  دزیخنرب و  هنتف  دوشن و  دـیدپ  فـالتخا  دنتـساوخیم ، دوخ  ناـمگب  تسا . یثحب  دوخ  هن ؟ اـی  دوب  ناناملـسم 
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يارب يزیواتـسد  دـش ، نوگرگد  دـشاب ) هک  تین  ضرغ و  رهب   ) ملـسم یلـصا  یعاـمتجا  رد  رگا  میتـشون ، هکناـنچ  اـما  دـندرکیم . هیجوت 
گنر یناملسم  خیرات  زورما  ًاملسم  دنتـشاد  رگا  و  دنرادن . ار  ناگتـشذگ  یگتـشذگدوخ  زا  هنافـسأتم  ناگدنیآ  نآ  و  دوشیم . ناگدنیآ 

. تشاد يرگید 

یلع اب  ربمغیپ  رتخد  يوگتفگ 

رـسپ تفگ : نینچ  دوخ  رهوش  هب  تفر و  هناـخب  كانمـشخ  هدرزآلد و  دینـش  دوخ  خـساپ  رد  ار  راـتفگ  نآ  ربمغیپ  رتخد  نوچ  دناهتـشون 
ارچ ياهجنپ ؟ رـس  رالاس  نامه  هن  وت  رگم  ياهتـسشن ؟ هناخ  يهشوگ  رد  ناگدزتمهت  نوچ  ياهتـسب و  ونازب  ار  اهتسد  یک  اـت  بلاـطوبا 
زا تساخرب و  نم  ینمشدب  اراکشآ  دیرب ! ار  میاههچب  شروخ  نان  دیرد و  ار  متمرح  هدرپ  هفاحقوبا  رـسپ  ياهجنر ؟ نانیا  گنچ  رد  زورما 
هن مراد  يرای  هن  دندیـشوپ . نم  زا  تیامح  يهدـید  و  دندیـشوکن ، نم  يرای  رد  راصنا  رجاهم و  رگید  هکنادـنچ  تساکن ! يزیچ  تجاجل 

مهرد ار  ناریـش  زورید  يدش ! نود  هب  الاب  هبترم  زا  هک  يدش  نوبز  زورنآ  هحفص 142 ] متـشگرب [ . راوخ  متفر و  راوخ  مشخ  يراکددم !
نیا زا  شیپ  یتخل  شاک  [ . 269  ] متـسناوتن نانآ  رب  ندش  هریچ  نکیل  متـسناد . هچنآ  متفگ  نم  یتسب ؟ دوخ  يورب  رد  زورما  ارچ  یتسکش 
ادـخ متفـشآ  رب  ینکیمن  يراـی  ارم  هکنیا  زا  اـی  متفگ ، يدـنت  هب  نخـس  رگا  مدروخیمن . غیرد  تفر  هک  یئاـطخ  رب  و  مدرمیم ، يراوخ 
ایادخ مهاوخیم ، تیامح  مردپ  زا  و  مربیم ، تیاکـش  ادخب  تسد ، زا  تفر  مروای  تسکـش و  متـشپ  هک  نم  رب  ياو  دشاب ! نم  هاوخرذع 
يارب هن  ياو  هک  روخم  مغ  ناربمیپ ! رتهم  راگدای  و  نایملاع ! توفـص  رتخد  تفگ - : وا  خـساپ  رد  ع )  ) یلع تساهتسد ! يالاب  وت  تسد 

شروخنان رگا  متـسب . راـکب  یتسردـب  متـسناوت  هچنآ  و  متـسشنن ، هناـخ  رد  یتسـس  يور  زا  نم  تسا ! وت  ياـخژاژ  نمـشد  يارب  تسا ، وت 
نبا ار  وگتفگ  نیا  [ . 270 ! ] متشاذگاو ادخب  ! - راذگاو ادخب  ! - نومأم هدرک  دهعت  ارنآ  هک  سکنآ  تسا و  نومـضم  وت  يزور  یهاوخیم 
رتخد نیب  یئوگتفگ  نینچ  ایآ  دوشیم . هدید  [ 272  ] راحب رد  رصتخم  یفالتخا  اب  و  [ 271  ] هدروآ بقانم  رد  دنس  رکذ  نودب  بوشآرهش 
لئاق تمصع  ماقم  راوگرزب  ود  نیا  يارب  هعیـش  تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  تسا ؟ هداد  خر  نینمؤملاریما  ربمغیپ و  هحفص 143 ] ] 

ناوتیم هک  تسا  یهیدـب  شناگچب ؟ شروخنان  يارب  مهنآ  دـنک ؟ شنزرـس  ار  شرهوش  نینچ  نیا  ربمغیپ  رتخد  تفریذـپ  ناوتیم  تسا .
رود ياهلالدتسا  یقطنم و  ياهثحب  هب  شسرپ  خساپ  هیجوت و  راک  رگا  اما  درک . هیجوت  ار  اههتفگ  و  تشون ، یخساپ  شـسرپ  نیا  يارب 

هب ار  تایاور  دناوتب  هنوگچ  ای  دشاب . رتشیب  فرط  ود  زا  کی  مادـک  قطنم  تردـق  هک  دوشیم  یهتنم  اجنیدـب  نآ  يهجیتن  دـشکب ، زارد  و 
راتفگ هک  تسنیا  منیبیم  هچنآ  تسنوریب . خـیرات  ناگدـنهوژپ  هفیظو  دودـح  زا  شور  نینچ  دـیامن . لیوأت  ای  ینعم و  شیوخ  قطنم  دوس 

اهشیارآ نینچ  زا  هبطخ  رگا  عجـس . قاـبط ، هیاـنک ، هیبـشت ، هراعتـسا ، زا  تسا ، یظفل  يوـنعم و  شیارآ  زا  رپ  ربـمغیپ  رتـخد  هـب  بوـسنم 
نیع رد  بیطخ  راتفگ  نینچ  رد  دنک . اج  هدنونـش  لد  رد  دیاب  دوشیم . هتفگ  عمج  يارب  هک  تسا  ینخـس  تسنآ ، رویز  دـشاب  رادروخرب 
نینچ دیاب  ارچ  يوش  نز و  زیمآهلگ  يوگتفگ  اما  دـشاب . هتـشاد  هجوت  دـیاب  ظفل  شیارآب  زین  و  نآ ، یئابیز  هب  دراد  هجوت  ینعمب  هک  لاح 
رگا نیا  رد  فورعم  لوقب  لاـح  رهب  دـهد ؟ ناـشن  شیوخ  يوش  هب  يرونخـس  رد  ار  دوخ  تردـق  تساوخیم  ربـمغیپ  رتـخد  رگم  دـشاب ؟

هحفص 144] دنادیم [ . ادخ  ار  تقیقح  دوریم و  يرگم 

؟ تسا هدوب  رامیب  ربمغیپ  گرم  زا  شیپ  همطاف  ایآ 

نتفر تسد  زا  رهوش ، ندش  مولظم  ردـپ ، گرم  ع )  ) همطاف هب  بوسنم  [ . 273 « ] ایلایل نرص  مایألا  یلع  تبص  اهناول  بئاصم  یلع  تبـص  »
مسج سپس  حور و  دیدرگ ، دیدپ  یناملـسم  تّنـس  رد  كدنا - ياهلـصافب  ادخ - لوسر  زا  سپ  هک  یئاهینوگرگد  همه  زا  رتالاب  و  قح ،

هتـشون تسا . هتـشادن  یمـسج  يرامیب  شردـپ  گرم  زا  شیپ  وا  دـهدیم ، ناشن  خـیرات  هکناـنچ  تخاـس . هدرزآ  تخـس  ار  ربمغیپ  رتخد 
يهتشون [ . 275  ] تسا هتـشاد  فیعـض  ینت  ًاساسا  همطاف  دناهتـشون  نارـصاعم  ضعب  [ ! 274  ] دوب راـمیب  تقونآ  رد  ع )  ) ارهز دـیوگیمن ،
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ارهز : » دسیون نینچ  دیاقع  تسین . تراشایب  نکل  درادن ، یتحارص  زور  نانچ  رد  وا  ندوب  رامیب  رد  دنچ  ره  ءارهزلاۀمطاف »  » باتک فلؤم 
[ . 276  ] ددنویپیم نم  هب  مناسک  همه  زارتدوز  وا  تفگ  دید و  ار  وا  گرم ، يرامیب  رد  شردپ  دوب . هدیرپ  گنر  نوگمدنگ و  مادنارغال ،

ار شرتخد  ص )  ) ربمغیپ نوچ  هک  تسا ، نیا  دـیاقع  ترابع  رهاظ  دـناهدرواین . ار  دوخ  دنـس  هدنـسیون  ود  نیا  زا  کیچیه  هحفص 145 ] ] 
هامکی ردقب  يزور  ره  رد  ع )  ) همطاف میوگب  میدق  ناگدنیوگ  ضعب  نوچ  مهاوخیمن  داد . يربخ  نینچ  ودب  دید  هینبمک  ای  تسردـنتان و 

هدیرپگنر هن  هینب و  فیعض  هن  دهدیم  ناشن  دانـسا  منادیم و  هک  اجنآ  ات  اما  [ 277  ] درکیم دشر  نارگید  لاسکی  ردـقب  یهام  ره  رد  و 
، روجنر تسیز ، ردـپ  گرم  زا  سپ  هک  ار  یئاـهزور  يو  دـش . زاـغآ  اـههثداح  نیا  زا  سپ  وا  يراـمیب  تسا . هدوب  يراـمیب  هب  ـالتبم  هن  و 

دنخبل دینـشردپ  زا  ار  دوخ  گرم  ربخ  نوچ  هک  دوب  نیمه  يارب  و  درکیمن . لمحت  ار  ردـپ  یئادـج  جـنر  زگره  وا  دوب . نایرگ  هدرمژپ و 
سک ره  اب  ار  هناخ  دنتـساوخیم  دندمآ و  وا  يهناخ  ردب  هک  ارنانآ  ناتـساد  تسنادیم . دوخ  يداش  ردپ  نودب  نتـسیز  رب  ار  ندرم  وا  دز .

یئاهنت هب  دمآ  شیپ  نیا  دوخ  تسا . هدرک  طبض  ار  ياهعقاو  نانچ  یمیدق  ياهدنس  میدید  هکنانچ  میتشون . دننز ، شتآ  تسنآ  نورد  هک 
هنایزات اب  ار  ربمغیپ  رتخد  يوزاب  هک  تسا  تسار  ایآ  دوش . هدوزفا  نادب  مه  رگید  ياهدادـیور  هک  دـسر  هچ  ات  تسا  سب  وا  ندرزآ  يارب 

تسا نکمم  اهراد  ریگ و  نآ  رد  هدید ؟ همدص  تسا ، هدوب  رد  تشپ  هک  وا  دنبای و  هار  هناخ  نوردب  روز  اب  دناهتـساوخیم  ایآ  دناهدرزآ ؟
ارناتساد نینچ  ناوتیم  هنوگچ  دناهتـشاد ؟ اور  ار  اهتنوشخ  نیا  هچ  يارب  ارچ و  یتسار  تسا  تسرد  رگا  دشاب . هداد  خر  اههثداح  نینچ 

لمحت ار  اههجنکش  نیرتتخـس  دوخ  تدیقع  ظفح  وا و  ياضر  يارب  ادخ و  هار  رد  هک  یناناملـسم  درک .؟ لیلحت  ارنآ  ناسچ  تفریذپ و 
روشک هب  ادخ  رطاخب  دندرک ، اهر  ار  نامناخ  دندیرب ، ناسک  نیرتزیزع  اب  ار  شیوخ  دنویپ  دنتـشذگ ، دوخ  لام  زا  هک  یناناملـسم  دندرک ،
هنوگچ دـنتخاس ، كاله  يهضرع  ار  دوخ  اهراب  رازراک  نادـیم  رد  سپـس  هحفـص 146 ] دـندومن [ ، ترجه  تسد  رود  رهـش  ای  هناگیب و 

نارادنید دیآ  شیپ  شیامزآ  هک  اجنآ  : » هک تسا  هدنزومآ  ینخـس  همطاف  دنزرف  راتفگ  یتسار  دنتـسشن . مارآ  دـندید و  ار  اههثداح  نینچ 
لاسهد اهزور  نیا  اـت  ترجه  خـیرات  زا  لاـس و  هس  تسیب و  خـیرات  نیا  اـت  ربمغیپ  توعد  زور  نیتسخن  زا  [ . 278 «. ] دوب دنهاوخ  كدـنا 

زا ياهتسد  دنداد . ياج  مالسا  هانپ  رد  ار  دوخ  دنتـشادن  یناملـسم  نتفریذپ  زج  ياهراچ  هک  تسرپایند  یهورگ  اهلاس  نیا  رد  تشذگیم .
نیا يارب  دندش  ناملـسم  رگا  تفریذپیمن . ار  نید  دنب  دیق و  نانآ  تعیبط  دـندوب . شنمفارـشا  وجتسایر و  ناسآ و  نت  ینامدرم  نانیا 

شیوـخ نآ  زا  ار  ناتـسبرع  هـکم و  تساـیر  هـک  شکرــس  هریت  نـیا  شیرق  دـندیدیمن . دوـخ  يور  شیپ  یهار  یناملــسم  زج  هـک  دوـب 
دیشوکیم دش ، ناملسم  هاج  دیماب  ای  ناج و  میب  زا  نوچ  و  تفرگ . رارق  مالسا  مانب  گرزب  یتردق  لباقم  رد  هکم ، حتف  زا  سپ  تسنادیم 

اب هسلج  ود  کی  نوچ  نانیا  میئوگب  هک  دـهاوخیم  يرواب  شوخ  اـی  یـشوپ و  تقیقح  رایـسب  دریگ . دوخ  راـصحنا  رد  ار  تردـق  نیا  اـت 
یمشچمه زا  دندوب . تسرد  یناملسم  زین  نداهن  يوه  رس  رب  اپ  يوقت و  رد  دناهتفرگ ، یباحص  بقل  ناثدحم  حالطصا  هب  هتسشن و  ربمغیپ 

مدرم ینیشن ، نابایب  يوخ  ياضتقمب  زاجح  مدرم  [ 279  ] میهاگآ مالسا  زا  شیپ  ياههدس  رد  یلامش  یبونج و  ياهبرع  ینمـشد  هکلب  و 
، برثی نکاس  یبونج  ياهبرع  ای  نایناطحق  دندرمـشیم . راوخ  دنتـشاد  لاغتـشا  يزرواشک  راکب  دندوب و  یناطحق  يهریت  زا  هک  ار  برثی 

ياههوزغ و  بازحا ، دُُحا ، ردب ، ياهدربن  رد  دنتـسب . نامیپ  يو  اب  دـندروآ ، نامیا  ودـب  دـندناوخ ، دوخ  رهـش  هب  هکم  زا  ار  مالـسا  ربمغیپ 
هتـشذگ نیا  زا  تفریذپیمن . ار  يراوخ  نیا  زگره  شیرق  دندوشگ . ار  نانآ  رهـش  ماجنارـس  و  دـنداتفارد ، شیرق  هحفـص 147 ] اب [  رگید 

. دنتسشن بقع  دنشاب » شیرق  زا  دیاب  ناماما   » تسا هتفگ  ربمغیپ  هک  رکبوبا  راکذت  اب  اهنت  دنتخود . تفالخ  هب  مشچ  هفیقس  رد  هنیدم  مدرم 
، دنامیم ظوفحم  نانچمه  هداوناخ  نیا  تمرح  میرح  رگا  دندشیم و  مهارف  وا  يهداوناخ  درگ  دنتفرگ  ار  ربمغیپ  درگ  هکنانچ  راصنا  رگا 

تـسایس ناراکرد  تسد  هک  دوب  یئاهتقیقح  اهنیا  دنلامن . كاخب  ار  نایناندـع  غامد  رگید  راب  نایناطحق  هک  درکیم  نیمـضت  یـسک  هچ 
زا هجرد  کی  رد  ربمغیپ  نارای  همه  میئوگب  مینزب و  يروابشوخ  هب  ار  دوخ  ای  میریذـپب  ار  تیعقاو  نیا  ام  دنتـسنادیم . یبوخب  ارنآ  زورنآ 

لامـش و نایم  ینمـشد  دزاسیمن . نوگرگد  ار  تقیقح  داد ، ناوتیمن  نانآ  يهرابرد  یلامتحا  نینچ  دـناهدوب و  يراکادـف  يراگزیهرپ و 
. دش هدید  نآ  هناشن  نیتسخن  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  دش و  شومارف  ًاتقوم  هنیدـم  رد  راصنا  رجاهم و  نیب  يردارب  نامیپ  دـقع  زا  سپ  بونج 
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ات یمالـسا  ورملق  رـسارس  رد  هریت  ود  نیب  يریگرد  نیا  دننادیم ، مالـسا  خیرات  هب  نایانـشآ  هکنانچ  و  دیدرگ . راکـشآ  دعب  ياهلاس  رد  و 
ای نایرـضم و  نیب  رد  دندیـشیدنایم . نینچ  نیا  ربمغیپ  نارای  يهمه  هتـساوخن  يادخ  میوگیمن  نم  دنام . ياج  رب  یـسابع  مصتعم  رـصع 

دنزرف ردارب و  زا  یهلامکح  تیاعر  يارب  هاگ  ار و  ایند  هن  دنتـشاد  رظن  رد  ار  ادخ  دوخ  رادرک  راتفگ و  رد  هک  دندوب  یناسک  زین  نایـشیرق 
نب دعس  نایفسوبا و  صاع ، نب  ورمع  ورمع ، نب  لیهس  هک  تفریذپ  یناسآب  ناوتیم  ایآ  دوب . كدنا  نانیا  رامش  اما  دنتشذگیم ، مه  دوخ 

ای هام  کی  ای  سلجم  دنچ  ای  زور  کی  هک  سکنآ  میئوگب  ام  هک  دـهاوخیم  یلدهداس  رایـسب  دنتـشاد ؟ نید  مغ  مه  حرـسیبا  نب  هللادـبع 
، دیتفر هک  کی  ره  لابندب  دنناگراتـس  نوچ  نم  نارای  » دناهدروآ ربمغیپ  زا  هک  تسا  یثیدح  لومـشم  تفایرد ، ار  ربمغیپ  تبحـص  لاسکی 
، مراذگیم ناثدحم  يهدهعب  ار  راک  نیا  هن ، ای  تسا  تسرد  دنـس  نتم و  تهج  زا  ثیدح  نیا  هک  مرادن  يراک  نیدب  نم  دیاهتفای » ار  هار 

ناوتیم هنوگچ  دنتفرگ . رارق  مه  يوربور  ربمغیپ  باحـصا  دـعب ، لاس  دـنچ  لقاال  ای  اهزورنآ  رد  هحفص 148 ] هکنیا [  تسا  ملـسم  هچنآ 
هفیلخ تفگ  دنهاوخ  دناهتفای . ار  تسار  هار  دنتفرگ  ار  هیواعم  ریبز و  هحلط و  یپ  هک  یناسک  مه  دنتفر و  یلع  لابندـب  هک  نانآ  مه  تفگ 
يهیاپ میرذگب  هک  رگید  نت  ود  کی  هفیلخ و  زا  اما  تسا . تسرد  دننارجاهم . لوا  يهقبط  زا  ناناملـسم و  يهتـسد  نیتسخن  زا  وا  نارای  و 

کی تردق  دیاب  تموکح  رارقتـسا  يارب  دـندوب ؟ هفیاط  مادـک  تموکح  نایرجم  و  درکیم ؟ راوتـسا  شیرق  زج  یهورگ  هچ  ار  تموکح 
مه قطنم  طیارـش ، ینوگرگد  اب  هک  تسا  یعیبط  رایـسب  ددرگ و  بوکرـس  یتفلاخم  هنوگ  ره  دیاب  تردـق  نیا  نیمأت  يارب  و  دوش . هچراپ 

هحفص 149] دوش [ . نوگرگد 

گرم رتسب  رد  همطاف  زیمآتربع  نانخس 

رد داتفا . رتسب  رد  نـالان  ربمغیپ  رتخد  ( 104 فهکلا : [ « ) 280  ] ًاعنص نونسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  ایندلا و  ةویحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذلا  »
نت دنچ  دوب ، وا  ردپ  تکرب  زا  دنتـشاد  هچ  ره  هک  نانآ  زا  فص ، رد  هدامآ  ناناملـسم  نآ  زا  ، فک رب  ناج  نادرم  نآ  زا  وا ، يرامیب  تدم 

دـشاب هچ  ره  اما  ناملـس . لالب و  نوچ  ناگدیدمتـس  نامورحم و  زا  نت  ود  کی  زج  سکچیه ! دنتفر ؟ شندیدب  ای  دنداد و  يرادلد  ار  وا 
تشذگیم هچنآ  رد  دندوب و  تسایس  هنحـص  نوریب  نانز  اهزور ، نآ  رد  هک  صوصخب  دنراد ، نادرم  زا  رتقیقر  یـساسحا  هفطاع و  نانز 

وا دزن  راصنا  رجاهم و  نانز  [ : 281  ] دسیون دسریم  ع )  ) یلع نب  نیسح  رتخد  همطاف  هب  هک  دوخ  دانساب  قودص  دنتشادن . میقتسم  تلاخد 
نارجاهم نانز  زا  مه  رگا  [ . 282  ] دربیمن یمان  راصنا  رجاهم و  زا  تسا  هدمآ  نانز )  ) اهنت رهاطیبا  نب  دمحا  ترابع  رد  اما  دندمآ . درگ 

تَّیعقوم راصنا  اما  تسا . هدوبن  تسایس  راک  رد  تسد  زاتمم و  هورگب  هتـسباو  ًاملـسم  هحفص 150 ] هتشاد [ ، تکرش  رادید  نیا  رد  یـسک 
رارقرب زین  وا  نادنواشیوخ  اب  ار  شیوخ  دنویپ  دندناوخ ، دوخ  رهش  هب  ار  ربمغیپ  هک  اهزور  نامه  زا  ینعی  زاغآ  زا  نانآ  دناهتـشاد . يرگید 

رهب دندرب . رـس  هب  وا  نادناخ  و  وا ، نادنزرف  یلع و  اب  ار  یتسود  نیا  نانآ  رتشیب  درک ، مهاوخ  تراشا  هکنانچ  و  دنتخاس . راوتـسا  سپـس  و 
رگید اب  هک  تسا ، نامز  نآ  مدرم  ریذـپ  گـنر  يهیحور  يهدـنهد  ناـشن  تسا ، هداد  ناـنآ  شـسرپ  هب  ربمغیپ  رتخد  هک  ار  یخـساپ  لاـح 

هک تسا  غیلب  ياهبطخ  تسین . یـسرپ  لاوحا  خـساپ  ع )  ) ارهز راتفگ  تسا . دـنمهلگ  نانآ  نادرم  راتفر  زا  ربمغیپ  رتخد  تسناسکی . اـهنامز 
هک ار  راتفگ  نیا  نتم  نیرتهنیرید  دـهدیم . ربخ  دـمآ  شیپ  نرق  عبر  کی  زا  سپ  هچنآ  زا  و  دزاـسیم ، نشور  ار  هنیدـم  زور  نآ  عاـضوا 

جاجتحا همغلافشک ، یـسوط  خیـش  یلاما  نوچ  ییاـهباتک  رد  راـتفگ  نیا  اـما  تسا . « ءاـسنلا تاـغالب   » باـتک دراد  تسد  رد  هدنـسیون 
راتفگ نیا  نوچ  ماهدنادرگرب و  یـسرافب  ار  رهاطیبا  نب  دمحا  ترابع  نم  تسا . هدـمآ  اهباتک  رگید  یـسلجم و  راونالاراحب  یـسربط و 

ياهزوک رد  ار  رحب  يزیرب  رگ  نکل : دـشابن . يراع  اهرویز  نآ  زا  زین  همجرت  ات  ماهدیـشوک  دراد  رب  رد  ار  يونعم  یظفل و  ياهتعنـص  زین 
مرادیمن و تسود  ار  امـش  يایند  ادخب  ینکیم - ؟ هچ  يرامیب  اب  ياهنوگچ ؟ ربمغیپ  رتخد  [ . - 283 . ] ياهزور کی  تمسق  دجنگ  دنچ 

يور شیپ  هاـگ  و  اُّرباـن ، هدروـخ  راـگنز  غـیت  نوـچ  مدونـشخان ! دـندرک  هـچنآ  زا  مدوـمزآ و  ار  ناـشنورب  نورد و  مرازیب ! امـش  نادرم  زا 
[ . 284  ] دندیواج خزود  شتآ  رد  دـندیرخ و  دوخب  ار  ادـخ  مشخ  دـنیاسران . هحفـص 151 ] هریت و [  ياهـشیدنا  نادنوادخ  و  ارگسپاو ،
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. ناراکمتس نیا  قح  تمحر  زا  ْدنَُوبرود  ناراّکم و  نیا  رب  نیرفن  مدرک  راب  ناشیارب  ار  یشک  تلادع  گنن  و  راذگاو ، اهنادب  ار  راک  راچان 
لیئربج هاگن  دـمآدورف  هک  اجنآ  دـنام ؟ راوتـسا  توبن  ياههیاپ  رب  تفالخ  و  دـبای ؟ رارق  دوخ  زکرم  رد  قح  دنتـشاذگن  ارچ  ناـنآ . رب  ياو 

هن ار  یلع  ادـخب  تسا . نیبـم  ینارـسخ  دـندرک  هک  يراـک  نیقی  هب  تـسا . نـید  اـیند و  روماـب  ملاـع  هـک  یلع  يهدـهع  رب  و  تـسا . نـیما 
دزاسیمن ادـخ  نانمـشد  اب  دزاتیم و  ناـنآ  رب  هنوگچ  هک  دـندید  دـندید . ار  وا  يرادـیاپ  دندیـشچ و  ار  وا  غیت  شزوس  نوچ  دندیدنـسپ ،

ار ناشیا  ناسآ  ناسآ  دندراذگیم ، داهن  وا  يهدهعب  ربمغیپ  هک  يراک  رب  ار  یلع  و  دـنداهنیم ، نایم  رد  ياپ  رگا  دـنگوس ، ادـخب  [ . 285]
ناگنـشت دـنیچب . تسا  هتـشک  هچنآ  يهویم  سک  ره  دـنیبن و  یناـیز  یـسک  هکناـنچ  درپسیم ، ودـب  ار  کـی  ره  قح  و  دربیم . تسار  هارب 

نامسآ نیمز و  زا  تمحر  ياهرد  دندرکیم  نینچ  رگا  دنتشگیم . ریلد  وا  تلوص  هانپ  رد  نانوبز  ریـس و  وا  تلدعم  يهمـشچ  زا  تلادع 
و دییایب ! هحفـص 152 ] [ . ] 286  ] دومرف دـهاوخ  باذـع  ارنانآ  دـندرک  هچنآ  رفیک  هب  ادـخ  يدوزب  دـندرکن و  اما  دوشگیم . ناـنآ  يورب 

ارچ امش  نادرم  یتسار  درآیم . نورب  يرگید  سپ  زا  یکی  اههچیزاب  هچ  دراد و  هدرپ  سپ  رد  اهبجعلاوبا  هچ  راگزور  اتفگش ! دیونشب :!
رس راتفرگ . شیوخ  يراکمتس  رفیک  هب  ماجنارس  راکمتس و  ناتـسود  قح  رد  راّدغ . ینایامن  تسود  دندروآ ؟ يرذع  هچ  و  دندرک ؟ نینچ 

يراکوکین ار  دوخ  يراک  هبت  و  دنراکهبت . هک  نادان  یمدرم  رب  نیرفن  دندیـسرپن . ملاع  زا  دنتفر و  یماع  یپ  دـندیبسچ . مُد  هب  هتـشاذگ  ار 
نیا رد  دـنادیمن ؟ ار  هار  دوخ  هکنآ  ای  تسا ، يوریپ  راوازـس  دـناوخیم ، تسار  هارب  ار  مدرم  هکنآ  ایآ  نانآ . رب  ياو  [ . 287  ] دنرادنپیم

دوخب ات  دنیاپب ! یتخل  لاح  دش . زاغآ  اههنتف  زاس و  اهاون  دـندرک . دـننکب  دـیابن  هچنآ  دـنگوس ، ناتیادـخب  دـینکیم .؟ يرواد  هنوگچ  هراب 
زورنآ ددرگ . گنت  ناگمه  رب  رواـنهپ  ناـهج  گنرـش و  اـهماک  رد  یگدـنز  دهـش  دزیرب ! اـهنوخ  هچ  دزیخ و  یبوشآ  هچ  دـننیبب  و  دـنیآ ،

دش و هتخیگنا  الب  درگ  هک  دیـشاب ! هدامآ  نونکا  [ . 288  ] تسب ياپ  راتفرگ و  ناگتفر  هانگب  ناگدـنیآ  تسا و  تسد  رد  داب  ار  ناراکنایز 
دنکارپب و ار  امـش  عمج  درادن . يدوس  غیرد  هاگنآ  درآ ، رب  ناتراگزور  زا  رامد  ات  دراذـگن  ار  امـش  هتخیهآ . ماقتنا  ماین  زا  ادـخ  مشخ  غیت 
. دیرادیم شوخان  ار  قح  نتشاد  هک  تسین  یناوات  مه  ام  رب  دیرادن . نیب  تقیقح  هحفص 153 ] يهدید [  هک  اغیرد  دنکرب . ار  ناتنب  خیب و 

يرطخ دوب . يرطخ  مالعا  تقیقحب  دومنیم ، هدیدمتس  هدیدغاد و  یئوناب  يهوکش  هلگ و  لد و  درد  زور  نآ  رد  هک  نانخس  نیا  [ . 289]
رد ربمغیپ  رتخد  هچنآ  هک  تشذـگن  يرید  درکیم . دـیدهت  ار  یمالـسا  ماظن  يهدـنیآ  تموکح و  میژر  هکلب  راصنا ، رجاهم و  اهنت  هن  هک 

يربمیپ و دنتفگ  زورنآ  تفای . ققحت  دناسرت  نآ  نایاپ  زا  ار  مدرم  و  داد ، ربخ  نآ  زا  ناناملـسم  عمج  رد  شیپ  ياهزور  زین  يرامیب و  رتسب 
ار راک  نایاپ  زورنآ  دـنک . يرتهم  نانچمه  دـیاب  وجيرترب ، هاوخدوخ و  يهریت  نیا  شیرق ، دـنتفگ  دـنامب . نادـناخ  کی  رد  دـیابن  يربهر 
، دـسریم نایناورم  صاع و  نب  مکح  يهریت  نایفـسوبا و  نادـنزرفب  سپـس  هَّیَُما و  نادـناخ  هب  شیرق  زا  يرتهم  هک  دنتـسنادن  دـندیدیمن .

وـسکی هب  تسا  هتـشابنا  یماش  یقارع و  يهنیرید  ینمـشد  نازوس  رگخا  يور  رب  هک  ار  يدرگ  هنالوجع  میمـصت  نیا  دابدـنت  هک  دنتـسنادن 
ار دوخ  ناج  یئاههفیلخ  داتسیا و  دنهاوخ  مه  ربارب  هورگ  ود  دوشیم ، زاغآ  ون  زا  یناندعو  یناطحق  یمـشچمه  هک  دنتـسنادن  دز . دهاوخ 
هللا ال نا   » هک دریگارف . ار  یمالسا  برغم  ماش و  زاجح و  سپس  قرش و  رسارس  هک  دنزیم  رس  یـشتآ  ماجنارـس  داد و  دنهاوخ  هار  نیا  رد 

یلـصف دـش  بترتـم  نآ  رب  هک  یئاـههجیتن  اـهینوگرگد و  نـیا  زا  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  [ . 290 « ] مهـسفنأب اـم  اوریغی  یتـح  موقب  اـم  ریغی 
هحفص 154] دروآ [ . میهاوخ  خیرات  تربع  يارب  ناونع  اب  هناگادج 

توکلم يهناتسآ  رد 

؟ هدرب رسب  يرامیب  رتسب  رد  ار  زور  دنچ  ربمغیپ  رتخد  ( 50 ص 49 - [ ) 291 « ] باوبالا مهل  ۀحتفم  ندـع  تانج  بآم  نسحل  نیقتملل  نإ  «و 
نیرتشیب و  [ 292  ] بش لهچ  ار  تدم  نیرتمک  تسین . نشور  هتفگ ،؟ دوردب  ار  یناگدنز  ردپ  تلحر  زا  سپ  هام  دـنچ  مینادیمن ، تسرد 

[296  ] هام هس  [ ، 295  ] زور جنپ  داتفه و  ات  [ 294  ] هام ود  زا  فلتخم  ياهتیاور  تدم  ود  نیا  نایم  و  [ 293  ] دناهتشون هام  تشه  ار  تدم 
خیرات اـهلاس ، ناـنچ  رد  هک  میتشون  شیپ  نیا  زا  ارچ ؟ نوگاـنوگ  ياـهتیاور  همه  نیا  و  فـالتخا ، همه  نیا  تسا . [ 297  ] هام شـش  و  ، 
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و دناهدوب . رانک  رب  هابتـشا  زا  نالقان  نیا  همه  هک  دنک  اعدا  دـناوتیم  یـسک  هچ  و  تفاییم . لاقتنا  يرگید  نهذـب  یکی  رطاخ  زا  اههثداح 
وــسکی زا  بوـشآرپ ، ياـهزور  نآ  رد  هـک  مـینادیم  اـما  دـشابن . راـک  رد  هحفــص 155 ] رگید [  تاـبجوم  هـک  تـسا  یتروـص  رد  نـیا 

دندوب مالسا  نیمزرس  لخاد  رد  گنج  مرگرس  ناناملسم  رگید  يوس  زا  و  دوب ، هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  تَُّوق  زونه  یسایس  ياهيدنبهتسد 
يور نیا  رد  یتلاخد  لماع  ود  نیا  زا  کیچیه  هک  ضرف  رب  تشاد ؟ ار  ثداوح  تسرد  خیرات  طبض  ياورپ  سک  مادک  طیارـش  نینچ  رد 

ار اههثداح  خـیرات  دناهتـسناوت  هک  اجنآ  ات  دـندمآ  راـک  يور  خـیرات  نیازا  سپ  هک  یـسایس  ياههتـسد  کـش  نودـب  دـشاب ، هتـشادن  داد 
رادید راتساوخ  رمع  رکبوبا و  ربمغیپ  یباحـص  نت  ود  هک  دوب  يرامیب  نیا  رد  همامالا  ُلئالَد  زا  یـسلجم  لقن  هب  يراب  دناهدرک . يراکتـسد 
تفگ همطاف  یهد . تاقالم  تزاجا  نانآب  وت  هک  ماهتفریذپ  نم  تفگ  ع )  ) یلع دادیمن . ار  رادید  نیا  تصخر  ربمغیپ  رتخد  اما  دـندش . وا 

ار وا  هک  تفگ  نخـس  ربمغیپ  رتخد  اب  نادـنچ  رکبوبا  تسا  هتـشون  دعـسنبا  دـنچ  ره  [ 298  ] تسا وت  يهناـخ  هناـخ  تسا  نینچ  هک  لاـح 
دومرف مردپ  هک  دیدینشن  تفگ  نانآب  ربمغیپ  رتخد  دماین . تسدب  دوب  رظن  رد  هک  ياهجیتن  تاقالم  نیا  زا  ًارهاظ  اما  [ 299  ] تخاس دونشخ 

امـش زا  نم  دـیدرزآ و  ارم  امـش  تفگ  همطاـف  تسا ! نینچ  دـنتفگ  تسا ؟ هدرزآ  ارم  درازاـیب  ار  وا  هـک  ره  تـسا  نـم  نـت  يهراـپ  همطاـف 
تساوخ هفیلخ  زا  ار  دوخ  ثاریم  ربمغیپ  رتخد  هکنآ  زا  سپ  دسیون : حیحـص  رد  يراخب  دنتفر . نوریب  وا  هناخ  زا  نانآ  و  [ 300  ] مدونشخان

ءامسا یگدنز ، ياهزور  نیسپاو  رد  [ . 301  ] درم ات  تفگن  نخس  وا  اب  رگید  ارهز  میراذگیمن  ثاریم  ام  هک  مدینش  ربمغیپ  زا  تفگ  وا  و 
بلاطیبا نب  رفعج  هحفص 156 ] نز [  تسخن  ءامسا  میتشون  هکنانچ  دیبلط . دوب  يو  ناکیدزن  زا  هشبح و  نارجاهم  زا  هک  ار  سیمع  رتخد 

رب مرادیمن  شوخ  نم  تفگ - : ءامـسا  هب  ربـمغیپ  رتـخد  درک . رهوش  هفاـحقیبا  نب  رکبوبا  هب  دـش  دیهـش  هتؤم  دربـن  رد  رفعج  نوچ  دوب ،
. مهدیم ناشن  وت  هب  ارنآ  تروص  نونکا  مدید ، يزیچ  هشبح  رد  نم  دـشاب - . نایامن  هماج  ریز  زا  وا  مادـنا  دـننکفیب و  ياهماج  نز  دـسج 
ار نز  شعن  تسایبوخ . زیچ  هچ  تفگ - : ربمغیپ  رتخد  دیـشک . نآ  يورب  ياهچراپ  درک . مخ  ار  اههخاش  تساوخ . رت  هخاش  دـنچ  سپس 

یناگدنز زور  نیرخآ  رد  [ . 302 . ] دیایب نم  يهزانج  دزن  یـسک  راذگن  و  يوشب ! ارم  وت  مدرم  نم  نوچ  دزاسیم . صخـشم  درم  شعن  زا 
ار وا  رتسب  ات  تفگ  ار  شیوخ  يهمداخ  تفر . دوخ  يهفرغ  هب  دیـشوپ و  ون  ياـههماج  داد  وش  تسـش و  وکین  ار  دوخ  ندـب  تساوخ . یبآ 
[303  ] درم مهاوخ  تعاس  نیمه  نم  تفگ  داـهن و  ياـههنوگ  رب  ار  اـهتسد  دیـشک  زارد  هلبق  هب  يور  سپـس  دـنارتسگب . هفرغ  طـسو  رد 

هکناـنچ نکیل  [ . 304  ] تسا هدرک  راـیتخا  ار  تیاور  نیمه  زین  دعـس  نبا  داد . وش  تسـش و  ار  وا  ع )  ) یلع شرهوش  ، هعیـش ياـملع  لـقنب 
اب ع )  ) همطاف يوش  تسش و  رد  ءامسا  ایوگ  و  دشاب . وا  يوش  تسش و  يدصتم  ات  تفگ  ار  ءامسا  ربمغیپ  رتخد  دیوگ  ّرَبلادبع  نبا  متـشون 

يهرجح هب  تساوخ  هشیاع  تفگ ، دوردب  ار  یناگدنز  ربمغیپ  رتخد  نوچ  تسا  هتشون  ربلادبع  نبا  تسا . هتشاد  يراکمه  مالسلاهیلع  یلع 
هدـمآرد ربمغیپ  رتخد  نم و  نایم  [ 305  ] هَّیِمَْعثَخ نز  نیا  هک - : درب  ردـپ  هب  تیاکـش  هشیاع  دادـن . هار  ار  وا  تیـصو  قبط  ءامـسا  دورب  وا 

ردـب رکبوبا  تسا . هتخاـس  ناـسورع  يهلجح  نوچ  ياهلجح  وا  يارب  هوـالعب  مورب . وا  دـسج  دزن  نم  دراذـگیمن  هحفـص 157 ] تسا و [ 
؟ ياهتخاس هلجح  ربمغیپ  رتخد  يارب  ارچ  دنورب ؟ وا  رتخد  دزن  ربمغیپ  نانز  يراذگیمن  ارچ  ءامـسا  تفگ - : دـمآ و  ربمغیپ  رتخد  يهرجح 

نمب مداد و  ناشن  واـب  دوب  هدـنز  یتقو  ماهتخاـس ، وا  شعن  يارب  هک  ار  يزیچ  دوشن - لـخاد  وا  رب  یـسک  تسا  هدرک  تیـصو  نمب  ارهز  - 
زا سک  نیتسخن  تسا  هتشون  ربلادبع  نبا  [ . 306  ] نک نانچ  هتفگ  وتب  هچ  ره  تسا  نینچ  هک  لاح  مزاسب - . شیارب  ارنآ  دننام  داد  روتسد 
نز  ) شحج تنب  بنیز  يارب  ارنآ  دننام  سپـس  دوب . ص )  ) ربمغیپ رتخد  ع )  ) همطاف دنتخاس  شعن  ناس  نیدـب  وا  يارب  مالـسا  رد  هک  نانز 

هحفص 158] دندرک [ . هدامآ  ربمغیپ )

ارهز ندرپس  كاخ  هب 

رتخد شعن  هک  دنقفتم  هعیش  ناسیونهرکذت  نادنمـشناد و  ( 56 هرقبلا : [ . ) 307 « ] نوعجار هیلا  انا  هللاانا و  اولاق  ۀبیـصم  مهتباصأ  اذا  نیذـلا  »
دیوگ تسا  نارگید  يرهز و  هشیاع ، هورع ، باهـش ، نبا  قیرط  زا  هک  دوخ  ياهتیاور  رد  زین  دعـسنبا  دـندرپس . كاخب  هنابـش  ار  ربمغیپ 
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[309  ] تسا هتـشون  ار  نیمه  دوـخ  تـیاور  ود  رد  زین  يرذـالب  [ . 308  ] درپس كاـخب  ار  وا  ع )  ) یلع دـندرک و  نفد  هنابـش  ار  ع )  ) همطاـف
زا هک  ینیلک  [ . 310 « ] دوش رـضاح  وا  يهزانج  رب  رکبوبا  ات  دادن  تصخر  درپس و  كاخب  ار  وا  هنابـش  وا  يوش  : » دـسیون نینچ  زین  يراخب 

هحفص هتشون و [  موس  نرق  مود  همین  رد  ار  دوخ  باتک  هتشذگ و  رد  يرجه  مراهچ  نرق  زاغآ  رد  تسا و  یعیش  ناثدحم  املع و  ناگرزب 
ناهنپ ار  وا  نینمؤملاریما  تشذگرد . ع )  ) همطاف نوچ  تسا : هتشون  نینچ  دوریم ، رامشب  هعیش  ياهدنس  نیرتهنیرید  زا  وا  يهتـشون  [ 159

وت نیدـب  هک  ترتخد  زا  نم و  زا  ادـخ  ربمغیپ  يا  تفگ - : درک و  ربمغیپ  رازم  هب  ور  سپـس  درب . ناـیم  زا  ار  وا  ربق  راـثآ  درپـس و  كاـخب 
وا زا  سپ  ددـنویپ . هب  وـتب  نارگید  زا  رتدوز  وا  هک  تساوـخ  نینچ  ادـخ  داـب ! دورد  وـت  رب  تسا ، هـتفخ  كاـخ  ریز  وـت  راـنک  رد  هدـمآ و 
زین ترتخد  گرم  رد  مدرک ، هشیپ  ار  ربص  وت  یئادـج  رد  هک  نانچنآ  اما  هتفر . تسد  زا  نم  يرادنتـشیوخ  هدیـسر و  نایاپب  نم  یئابیکش 
لد رد  دوخ  تسدب  ارت  يداد ! ناج  نم  يهنیـس  يور  رب  وت  ادـخ ! ربمغیپ  يا  تسا . تنـس  تبیـصم  رب  یئابیکـش  هک  مرادـن  هراچ  ربص  زج 

تـسد زا  ارهز  دیـسر ، شبحاص  هب  تناما  نونکا  تسادـخ . يوسب  تشگزاب  همه  یگدـنز  نایاپ  هک  تسا  هداد  ربخ  نآرق  مدرپس ! كاخ 
منامشچ [ . 311  ] دیاشگیمن ملد  هودنا  هاگچیه  و  دیامنیم ، تشز  نیمز  نامـسآ و  وا  زا  سپ  ادخ  ربمغیپ  يا  دـیمرآ . وت  دزن  تفر و  نم 

ار ماهصغ  هتـسخ و  ار  لد  هک  دوب  یتبرـض  ارهز  گرم  دنادرگ . نکاس  وت  راوج  رد  ارم  ادـخ  ات  تسا ، بابک  مغ  زوس  زا  لد  و  باوخیب ،
هک تفگ  دهاوخ  مراپسیم ! وت  هب  ار  ترتخد  مربیم و  ادخب  ار  دوخ  تیاکش  دیناشک . یناشیرپ  هب  ار  ام  عمج  دوز  هچ  و  دینادرگ . هتسویپ 

و دیاشگ ، وت  رب  لد  رـس  ات  وگب ! ودب  یهاوخ  هچ  ره  وجب و  وا  زا  یهاوخ  هچنآ  دندرک . اهمتـس  هچ  يو  هحفص 160 ] اب [  وت  زا  سپ  تتما 
مهدیم وتب  هک  یمالـس  [ . 312  ] دـیامن يرواد  ناراکمتـس  وا و  ناـیم  تسا  رواد  نیرتهب  هک  ادـخ  دـیآ و  نوریب  تسا  هدروخ  هک  ینوخ 

دب ادـخ  يهدـعوب  هن  منامیم  رگا  مناـج و  هتـسخ  لولم و  هن  موریم  رگا  تلاـسک . هن  تسا ، قوش  يور  زا  و  تلـالم ، زا  هن  تسا  دوردـب 
میب رگا  تسوکین . یئابیکـش  تسوا و  زا  تسه  هچ  ره  هک  منامیم  وا  شاداـپ  راـظتنا  رد  تسا  هداد  هدـعو  ار  نایابیکـش  نوچ  و  مناـمگ .

مناگدـید زا  کـشا  يوج  هدرم  دـنزرف  نوچ  گرزب ، تبیـصم  نیا  رد  مدـنامیم و  تربق  راـنک  رد  هشیمه  يارب  دوبن  ناراکمتـس  یگریچ 
ار وا  قح  هتفرن ، اهنابز  زا  وت  مان  و  هتـشذگن ، وت  گرم  زا  دنچ  يزور  زونه  دوریم . كاخب  یناهنپ  ترتخد  هک  تسهاوگ  ادخ  مدـناریم .
مالـس و داب و  وت  رب  ادخ  دورد  هک  مرادیم  شوخ  وت  دای  هبار  لد  مراذـگیم و  نایم  رد  وت  اب  ار  لد  درد  دـندروخ . ار  وا  ثاریم  دـندرب و 

راهچ وا  رب  دناوخ و  زامن  ربمغیپ  رتخد  رب  رکبوبا  هک  دراد  يرگید  تیاور  دعسنبا  ترهـش ، نیا  لباقم  رد  [ . 313  ] همطاف رب  ادخ  ناوضر 
يارب ارنآ  هک  تسین  رود  و  درادن ، یـشزرا  ترهـش  نآ  لباقم  رد  رگید ، ثیدح  ود  کی  تیاور و  نیا  هک  تسادیپ  [ . 314  ] تفگ ریبکت 

ینانخس زا  ار  یگدرزآ  نیا  يهنومن  تخاس . هدرزآ  تخس  ار  ع )  ) یلع ربمغیپ  رتخد  نادقف  هحفص 161 ] دنشاب [ . هتخاس  تقو  تحلصم 
يهدنهد ناشن  هک  دـناهداد  تبـسن  ودـب  زین  ار  ریز  تیب  ود  نیرید ، ياهدنـس  رد  میدـید . تفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  باطخ  وا  ربق  رانک  رب  هک 

تـسا تیب  هدزون  ترـضحنآ  هب  بوسنم  ناوید  رد  هکناـنچ  تسا  رتشیب  يدـعب  ياهذـخأم  رد  اـهتیب  نیا  رامـش  اـما  تسوا . ینورد  زوس 
نینچ دوریم  رامشب  یمیدق  رداصمزا  هتـشون و  موس  نرق  مود  يهمین  رد  ارنآ  هک  تاّیِقَّفَوُملاُرابْخَالَا  دوخ  باتک  رد  راکب  نب  ریبز  [ . 315]

ار تیب  ود  نیا  داتسیا و  وا  ربق  رس  رب  تفای  تغارف  همطاف  نفد  زا  هنعهللایضر  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نوچ  دیوگ  ینیادم  دسیون :
مودی نا ال  یلع  لیلد  دحاو  دـعب  ًادـحاو  يداقتفا  نا  و  [ . 316  ] لیلق تامملا  نود  يذـلا  لک  ۀـقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل  درک : ءاشنا 

نا لیلق و  قارفلا  نود  يذلا  لک  ۀقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل  هدش : طبـض  تروص  نیدـب  رداصم  ضعب  رد  تیب  ود  نیا  [ . 317  ] لیلخ
دص و يهحفـص  لیذ  رد  نارهط )  ) راونالاراحب ریخا  پاچ  لضاف  ححـصم  [ . 318  ] لیلخ مودیال  نا  یلع  لیلد  دـمحا  دـعب  امطاف  يداقتفا 
هدمآ و ٍدحاو » دعب  ًادحاو  يداقتفا  نا  و   » اههخـسن ضعب  رد  تسنیا : نآ  يهمجرت  هک  دراد  ار  یترابع  موس  لهچ و  دلجم  تفه  داتـشه و 

راکب نب  ریبز  تراـبع  نکیل  تسا . هدرک  هحفـص 162 ] ءاشنا [  ارنآ  هن  هتـسج  لُّثمَت  تیب  ود  نیدـب  مالـسلاهیلع  یلع  هچ  تسا  تسرد  نیا 
: دـسیون یـسلجم  تسا . هدـش  طبـض  ترـضح  نآب  بوسنم  ناوید  رد  دـش  هتـشون  هکنانچ  تیب  ود  نیا  هوالعب  لوقی » اشنأ  و  : » تسا نینچ 

هحفص 163] [ . ] 319  ] تسا هتشون  ار  تیب  راهچ  سپس  داد . خساپ  ار  وا  رعش  یفتاه  هک  تسا  هدش  تیاور 
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ربمغیپ رتخد  ربق 

وا گرم  يهرابرد  هچنآ  زا  تسین . نشور  زین  ربمغیپ  رتخد  ياج  رازم  هنافـسأتم  اهارث » یفعی  یفطـصملا و  ۀعـضب  الیل  نفدت  رومالا  يالو  »
ینارگن زا  یلاـخ  هراـب  نیا  رد  ربـمغیپ  يهداوناـخ  هک  تسمولعم  دـناهدرب ، راـکب  ربـخ  نیا  نتـشاد  ناـهنپ  رد  هک  یـششوک  و  دـش ، هتـشون 

. دـشاب ع )  ) ارهز تیـصو  يارجا  رطاـخب  تسا  نکمم  نآ  تمـسق  کـی  منادیمن . تسرد  تـسا ؟ هدوـب  هـچ  يارب  ینارگن  نـیا  دـناهدوبن .
نایم زا  ارچ  ار  ربق  راثآ  اما  دـنوش . رـضاح  وا  نفد  مسارم  زامن و  هزانج ، عییـشت  رد  دوب ، دونـشخان  ناـنآ  زا  هک  ار  یناـسک  تسا  هتـساوخن 

همهنیا ارچ  دـناهتخاس ؟ وا  يهناخ  رد  ای  عیقب و  ناتـسروگ  رد  ربق  لهچ  ای  ربق ، تفه  تروص  وا  ندرپس  كاخب  زا  سپ  ارچ  ای  و  دـناهدرب ؟
ناهنپ مدرم  يهدـید  زا  ار  شیوخ  ردـپ  ربق  همطاف  نادـنزرف  يرجه  ملهچ  لاس  رد  رگا  تسا ؟ هتفر  راکب  وا  رازم  نتـشاد  ناهنپ  رد  رارـصا 

رد هفوک  عضو  اب  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  هام  تشه  رثکادح  ای  زور  لهچ  رد  ار  هنیدم  عضو  اما  دندیسرتیم . نافلاخم  یتمرحیب  زا  دندرک ،
یناسک دنتـشاد ، شکمـشک  ع )  ) یلع اب  ماقم  زارحا  یـسایس و  لـئاسم  رـس  رب  هک  اـهنآ  تفرگ . ناوتیمن  ناـسکی  ترجه  زا  ملهچ  لاـس 

ع)  ) همطاف هحفص 164 ] زا [  ار  ع )  ) یلع باسح  دندوب ، رـضاح  هنیدم  رد  هکنانآ  و  دندوب . رـضاح  هنیدم  رد  مهدزای  لاس  رد  هک  دنتـسین 
زین دناهدرکیمن . یـضرعت  زین  وا  ربق  هب  ًاملـسم  و  دنداهنیم . تمرح  ربمغیپ  رتخدب  تسا  هدوب  هک  مه  رهاظ  تیاعر  يارب  دـندرکیم . ادـج 
رانک رد  ربمغیپ  یباحص  ود  ربق  لحم  هچ  تسارهز . رازم  عضوم  ندوبن  مولعم  بجوم  نایوار  یشومارف  ای  نامز و  رورم  میئوگب  میناوتیمن 

زیچ يراک  هدیـشوپ  نیا  بجوم  سپ  تخاس . نشور  ناوتیم  بیرقت  هب  تسا  هدیمرآ  عیقب  رد  هک  ار  ارهز  نادنزرف  ربق  تسا . نّیعم  وا  ربق 
دیاش هک  یئاههلمج  رد  وا  دوخ  هک  تسا  یببس  نامه  دش . تراشا  نادب  لامج  اب  هتـشذگ  لصف  رد  هک  تسا  یببـس  نامه  تسا . يرگید 

نادرم زا  مرادیمن و  تسود  ار  امش  يایند  : » تفگ هدننک  تدایع  نانزب  هک  نانخس  نامه  دروآ . نابز  رب  تسا  هدوب  وا  ياهراتفگ  نیرخآ 
نبا دـشاب . ناـنآ  مشچ  زا  رود  مه  وا  ناـشن  یتـح  دور و  كاـخب  ناسانـشان  قـح  ناساپـسان و  مـشچ  زا  رود  تساوـخیم  وا  مرازیب » اـمش 
يو دـنناوخب . زاـمن  ربمغیپ  رتخد  رب  اـت  دادـن  تصخر  ار  ناـنآ  ارچ  هک  دـنتفرگ  هدرخ  ع )  ) یلع رب  رمع  رکبوبا و  تسا  هتـشون  بوشآرهش 

زا رـصنیبا  نب  دـمحا  زا  ینیلک  هک  یتـیاور  قـبط  رب  يراـب  [ 320  ] دـنتفریذپ ناـنآ  دوب و  هدرک  تیـصو  نینچ  همطاـف  هک  دروخ  دـنگوس 
نوچ و  دندرپس . كاخب  شاهناخ  رد  ار  وا  تفگ : دیسرپ  ع )  ) همطاف ربق  لحم  زا  هک  دمحا  خساپ  رد  ماما  تسا : هدروآ  ع )  ) اضر ترـضح 

رتتسرد هچنآ  دـسیون : یـسوط  خیـش  يهتفگ  زا  بوشآرهـش  نـبا  [ 321  ] تفرگ رارق  دجـسم  رد  ربـق  دـنداد  تعـسو  ار  دجـسم  هیماینب 
رد موس  نرق  زاغآ  رد  هک  دعسنبا  تیاور ، نیا  لباقم  رد  [ . 322  ] دندرپس كاخب  ربمغیپ  يهضور  رد  ای  شاهناخ  رد  ار  وا  هکنیا  دیامنیم 

عیقب رد  هک  مدـید  یمرگ  زور  مین  رد  ار  ماـشه  نب  ثراـح  نب  نامحّرلادـبع  ِنب  ةِریغُم  دـنک : تیاور  نـسح  نـب  هللادـبع  زا  تـسا  هتـشذگ 
ع)  ) همطاف دناهتفگ  نمب  مدوب ! وت  راظتنا  رد  ياهداتسیا - ؟ اجنیا  تقو  نیا  رد  هچ  يارب  مشاهوبا  هحفص 165 - ] متفگ [ : ودب  دوب . هداتسیا 

اجنآ رد  ارم  ات  يرخب  ار  هناخ  نیا  مهاوخیم  وت  زا  دـناهدرپس . كاخب  تسا  نّییـشْحَج  يهناخ  يولهپ  هک  لیقع ) يهناخ   ) هناـخ نیا  رد  ار 
کش سکچیه  تفگ  رفعج  نب  هللادبع  دنتخورفن . ار  هناخ  نآ  لیقع  نادنزرف  اما  درک ! مهاوخ  ار  راک  نیا  دنگوس  ادخب  دنراپـس - ! روگب 
هعیـش ياملع  اما  دشیم . هتفریذپ  تشادن  ضراعم  يهنیرق  رـصنیبا  نب  دمحا  تیاور  رگا  [ . 323  ] تساجنآ رد  ع )  ) همطاف ربق  هک  درادـن 
يارب هک  تسا  هدـمآ  تایاور  نیا  نمـض  رد  هوالعب  دـناهدرپس . كاخب  عیقب  رد  ار  ربمغیپ  رتخد  دـهدیم  ناشن  هک  دـناهدروآ  یئاهتیاور 

، هدوبن هناخ  لخاد  رد  ربق  هک  تسا  ياهنیرق  نیا  و  دـنتخاس . ربق  لـهچ  یتیاورب  و  [ 324  ] ربق تفه  تروص  ربمغیپ  رتخد  ربق  نتـشاد  ناهنپ 
ناناملـسم هک  دوشیم  هدـید  راحب  رد  یتیاور  زین  و  تسا . هتـشادن  ار  ربق  تروص  همه  نیا  نتخاـس  ياـج  ربمغیپ  رتخد  رقحم  يهناـخ  اریز 

لیالد زا  یسلجم  [ . 325  ] دندید هزات  ربق  لهچ  تروص  اجنآ  رد  دـندمآ و  مهارف  عیقب  رد  تفر  قح  راوجب  ربمغیپ  رتخد  هک  یبش  دادـماب 
دنروآ نوریب  ربق  زا  ار  ربمغیپ  رتخد  يهزانج  دناهتساوخیم  زورنآ  دادماب  هک  تسا  هدروآ  قداص  ماما  زا  یتیاور  دوخ  دانـساب  وا  همامالا و 
ناهنپ لاحرهب  [ . 326  ] دناهدیـشوپ مشچ  راک  نیا  زا  دناهدش  وربور  ع )  ) یلع تخـس  دیدهت  تفلاخم و  اب  نوچ  دـنناوخب و  زامن  نآ  رب  و 
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يدونشخان نآ  راک  نیا  اب  تسا  هتساوخیم  وا  هک  تسادیپ  دهدیم و  ناشن  دنچ  یناسک  زا  ار  وا  ندوب  دونـشخان  ربمغیپ  رتخد  ربق  نتـشاد 
هحفص 167] دزاس [ . راکشآ  ار 

خیرات تربع  يارب 

هراشا

تـسار هارب  ارنانآ  ناسآ  ناسآ  دندراذگیم ، داهن  وا  يهدهعب  ربمغیپ  هک  يراک  رد  ار  یلع  و  دنداهنیم ، نایم  رد  ياپ  رگا  دنگوس ! ادـخب 
... دندرکن اما  دوشگیم . نانآ  يور  رب  نامـسآ  نیمز و  زا  تمحر  ياهرد  دندرکیم ، نینچ  رگا  درپسیم ... ودب  ار  کی  ره  قح  دربیم و 

رتسب رد  ربمغیپ  رتخد  نانخـس  زا  ...! ) دزیرب اـهنوخ  هچ  دزیخرب و  یبوشآ  هچ  دـننیبب  و  دـنیاپب ! یتـخل  نونکا  دـندرک . دـننکب  دـیابن  هچنآ  و 
هحفص 168] گرم [ .)

یناندع یناطحق و  ياهبرع 

ناتـسبرع هک  تشذگن  نرق  عبر  کی  زا  شیب  تفگ ، راصنا  نانزب  يرامیب  رتسب  رد  ار  زیمآهلگ  نانخـس  نیا  ع )  ) ربمغیپ رتخد  هک  يزور  زا 
شومارف رتشیب  لاستسیب و  تدم  هک  مالسا ، زا  شیپ  ناراگزور  ياهینمـشد  تشگ . لدبم  شروش  بوشآ و  نیمزرـس  هب  دحتم ، مارآ و 

دنچ هکلب  یگتسد و  ود  دیدرگ . دیدجت  يداژن  ياهلیبق و  ياهزایتما  نارود  دش . راکشآ  تفاییمن  ییامندوخ  يارب  یلاجم  ای  و  دوب ، هدش 
هک دـنداتفا  مهب  ناـنچ  و  دنداتـسیا ، مـه  يور  رد  يور  یناندَـعو  یناـطحق  راـب  رگید  تخاـس . ناـیامن  ار  دوـخ  تـشز  يهرهچ  یگتـسد 
زا و  هدـش ، ناملـسم  تمعن  تفایرد  اـی  تمحر و  دـیماب  هک  برع  داژن  زج  مدرم  اـما  تسا . هتـشگ  هدـنز  ون  زا  [ 327 « ] برعلا مایا  » یئوگ
ای ياهتـسد  ره  و  دندوب ، هدناسر  یلامـش  ياهنیمزرـس  ای  هرـصب و  هفوک و  نوچ  قارع  ياهرهـش  هب  ار  دوخ  هریزج  زا  جراخ  ياهنیمزرس 

مرگ و رازاب  زا  دندیدن ، دندوب ، هدیورگ  نادب  ار  هچنآ  ای  دندیسرن و  دنتـساوخیم  هچنادب  نوچ  دربیم ، رـسب  ياهلیبق  دُّهَعَت  رد  ياهداوناخ 
رد هحفص 169 ] دندیدیم [ . نانآ  رانک  رد  ار  دوخ  دوس  هک  دنداتفا  ییاههتسد  یپ  رد  ای  و  دنتخادرپ ، يدنبهتسدب  هدرک  هدافتسا  هتفشآ  ای 

يارب تسا . هدـش  هداد  یحیـضوت  نانآ  يهرابرد  راصتخاب  اج  ود  کی  رد  هدـمآ و  ناـیمب  یماـن  یناندـع  یناـطحق و  زا  اـهراب  باـتک  نیا 
هدنـسیون ضرغ  ناگدنناوخ  يهمه  تسا  نکمم  اما  تسا . نشور  نآ  زا  دوصقم  و  هژاو ، ود  ینعم  دنراد ، یعبتت  مالـسا  خیرات  رد  هکنانآ 

نخـس يرتشیب  لیـصفت  اب  هورگ  ود  نیا  زا  هک  تساجب  سپ  دـننام ، رد  ثحب  دروم  عوضوم  اب  هژاو  ود  نیا  هطبار  نتـسناد  رد  ای  دـننادن  ار 
علـض هک  دـینیبیم  ار  لکـش  ثلثم  ياهقطنم  هریزج ، هبـش  نیا  یبونج  هیلا  یهتنم  رد  دـینکفیب ، یهاـگن  ناتـسبرع  هشقن  هب  رگا  دوش . هتفگ 
رضح يداو  هب  برغ ) رد   ) نارهظ زا  یطخ  هاگ  ره  دهدیم  لیکشت  خرس  يایرد  لحاس  ار  یبرغ  علـض  برع و  يایرد  لحاس  ارنآ  یقرش 

ناتسبرع ارنآ  میدق  رد  هک  تفرگ  دهاوخ  رارق  ياهعطق  هدودحم  نیا  لخاد  رد  دشاب  ثلثم  نیا  موس  علض  هک  مینک  مسر  قرش ) رد   ) توم
رطاـخب هقطنم  نیا  مالـسا  نید  روهظ  زا  شیپ  اـهنرق  درادرب . رد  ار  یبونج  یلامـش و  نمی  ود  زورما  دـناهدیمانیم و  نمی  اـی  تخبشوـخ 

يزرواـشک و راـک  رد  نآ  مدرم  تسا . هدوب  زیخلـصاح  زبـس و  یمـسوم ، ناوارف  ياـهناراب  زا  يرادروخرب  یئاـیفارغج و  بساـنم  تیعقوم 
فورعم يهداج  زا  نتشذگ  زا  سپ  ردنک )  ) هقطنم نیا  فورعم  هراجتلا  لام  دناهتـشاد . ازـسب  یتراهم  نآ  لوصحم  نیمز و  زا  يرادربهرهب 

دمآرد هار  نیا  زا  و  دیـسریم ، فرـصمب  هقطنم  نآ  ياهدـبعم  رد  و  تفریم ، اـپورا  هب  هَبَقَع  جـیلخ  ادیـص و  روـص و  ردـنب  هار  زا  روُُـخب ،
اوه و تدـعاسم  و  بآ )  ) یگدـنز يهیاـم  ندوب  سرتسد  رد  هک  تسادـیپ  دـیدرگیم . ناتـسبرع  بونج  نکاـس  مدرم  بیـصن  يراـشرس 
ددرگیم و تیعمج  مکارت  بجوم  مدرم  بذـج  دـنکیم . بذـج  ار  مدرم  عونتم  ياهلوصحم  ندروآ  رابب  يارب  نیمز  نتـشاد  یگداـمآ 

يهمزال و  کچوک . گرزب و  ياهرهش  ناتـسهد و  هدکهد و  ات  هتفرگ  هناخ  زا  رقتـسم  یناگدنز  نامتخاس و  داجیا  ببـس  تیعمج  مکارت 
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نینچ نیا  رهاـظم  زا  هک  تسا  تلود  تموـکح و  نوناـق و  و  ندـمت ، هحفـص 170 ] ندـمآ [  دوجوب  شیاسآ و  هافر و  یگدـنز  نینچ  نیا 
مراهچ يهدـس  ات  حیـسم  دـالیم  زا  شیپ  مود  يهرازه  زا  مینیبیم  هک  تسا  نوگاـنوگ  ياـهلماع  نیا  دوجو  يهجیتن  رد  تسا . یناگدـنز 

تسدرود ياههقطنم  ات  ار  دوخ  تموکح  يهنماد  هاگ  هدش و  سیـسأت  هقطنم  نیا  رد  ریمح  ابـس و  نابتق ، نیعم ، نوچ  یئاهتلود  يدالیم 
ودب دنناوخب و  ندمتمان  ار  شودب  هناخ  نیـشنارحص  دننکیم ، یناگدنز  نینچ  نیا  هک  یمدرم  مینیب  هب  هک  تسا  یعیبط  زاب  و  دناهدرتسگ .
لباق ریغ  ینیمزرس  دراد ، رارق  نازوس  کشخ و  يارحص  ای  لامش  تخبشوخ ، ناتـسبرع  ای  بونج  لباقم  رد  دنـشاب . انتعایب  ای  انتعا و  مک 
راچان دناتکرح و  رد  یپ  رد  یپ  میتشون  هکنانچ  هقطنم  نینچ  مدرم  رگیدـکی ، زا  هدـیرب  ياهيداو  و  روانهپ ، نش  ياهایرد  اب  و  تعارز ،

رهش و هب  انتعایب  نیبدوخ ، هاوخدوخ و  ار  درگنابایب  رگید  هطقن  هب  ياهطقن  زا  تکرح  ارحـص و  رد  یناگدنز  ندنام . هدنز  يارب  شالت  زا 
دشاب راچان  دیایب و  رهش  هب  ارحص  زا  رابجا  مکحب  يزور  رگا  تسا و  نازیرگ  رهش  زا  یلکب  هک  اجنآ  ات  دروآیم . راب  ینیشنرهش  تاررقم 

یناگدنز مالـسا ، روهظ  زا  لبق  نرق  ودب  کیدزن  دریگیم . هرخـسم  دابب  ار  ینیـشنرهش  يرهـش و  دزاس ، دـیقم  نانیـشنرهش  بادآب  ار  دوخ 
هتـسد هتـسد  مدرم  ناگناگیب ، موجه  يرایبآ و  ياهدـس  یناریو  رطاخب  بونج  رد  دـید . دوخب  گرزب  یلوحت  هریزج  هبـش  مدرم  یعامتجا 

زا دندیدرگ . نکاس  دوب  بسانم  نانآ  یناگدنز  يارب  هک  یئاهاج  رد  دنداهن و  لامـش  هب  ور  ياهتـسد  دـنتفگ . كرت  ار  دوخ  ياههاگتماقا 
لوحت شوختسد  زین  نانیشنارحص  یناگدنز  دندیدنـسپ . اهتانق  اهزیراک و  نتـشاد  رطاخب  ار  برثی  رهـش  مه  ياهتـسد  نارجاهم  نیا  نایم 
هقردـب نتفرگ  هب  راچان  الاک  ندـناسر  تمالـس  يارب  ناناگرزاب  دـمآ ، دـیدپ  ور  ناوراـک  هار  اهردـنب و  رد  هک  یئاـهرییغت  رثا  رب  دـیدرگ .
يهطقن هب  ياهطقن  زا  ار  یتراجت  ياهلام  ندـناسر  دـندمآرد و  ناناگرزاب  نیا  تمدـخب  نانیـشنارحص  هحفـص 171 ] زا [  یهورگ  دندش .

نیا رثا  رب  دمآ . دـیدپ  ور  ناوراک  هار  رـس  رد  دومنیم  بسانم  ینکفاراب  يزادـناراب و  يارب  هک  یطاقن  هجیتن  رد  دنتـشگ . رادهدـهع  رگید 
رهش دومنیم  دعاسم  مدرم  نیا  راک  يارب  هک  یطاقن  زا  دنتخادرپ . دتس  داد و  یناگرزاب و  راکب  دوخ  مه  خویش  زا  ياهتسد  یعامتجا  رییغت 

يهناخ و  دوب . اراد  زین  ار  یبهذـم  تیعقوم  یئایفارغج  زایتما  رب  هوالع  هکم  تشاد . رارق  خرـس  ياـیرد  يرتمولیک  تصـش  رد  هک  دوب  هکم 
بیترت نیدب  دنوش . بذج  رهش  نیدب  اهنیشن  نابایب  هک  دش  ببـس  تیعقوم  ود  نیا  دیدرگیم . نارئاز  عامتجا  زکرم  رابکی  لاس  ره  هبعک 
انتعایب شکرس و  هاوخدوخ و  ياهبرع  نامه  دنداد ، لیکشت  یلامش  ياهبرع  ار  هکم  نانکاس  مالـسا ، روهظ  زا  شیپ  اهلاس  هک  مینیبیم 
ربـمغیپ ع )  ) میهاربا رـسپ  لیعامـسا  داژن  زا  ار  دوخ  یبوـنج  یلامـش و  برع  هتـسد  ود  ره  يزرواـشک . صوـصخب  و  رادـیاپ ، یناگدـنز  هب 

نیا دهدیم  ناشن  اههمانبسن  نیا  هکنانچنآ  تسا . هتخاس  ياهمانبسن  میئوگب  رتهب  ای  دراد  همانبسن  شیوخ  يارب  هتـسد  ره  دـننادیم و 
لباقم رد  یعامتجا  عضو  رظن  زا  هتـسد  ود  نیا  هکنانچنآ  سپ  دنوشیم . ادـج  رگیدـکی  زا  ناطحق - ناندـع و  گرزب - ياین  رد  هتـسد  ود 

دـیدیم و لیعامـسا  قـحب  ثراو  ار  دوـخ  هتـسد  ره  مه  يداژن  تهج  زا  درکیم ، ریقحت  ار  يرگید  یناگدـنز  کـی  ره  تشاد و  رارق  مه 
دنویپ هاگچیه  تسا ، هدش  میسقت  ددعتم  ياهنادناخ  اههریت و  اههلیبق و  هب  هتسد  ود  نیا  زا  کی  ره  هکنیا  اب  درمشیم . بصاغ  ار  يرگید 

هلمح رگیدـکیب  هتـشاد و  گنج  يریگرد و  دوخ  نورد  یناندـع  ای  یناطحق و  ياههلیبق  اههریت و  هک  اـسب  دـناهدرکن . شومارف  ار  شیوخ 
کچوـک ياـههورگ  تسا ، هتفرگیم  رارق  هناـگیب  هـلمح  دروـم  یناندـع  اـی  یناـطحق  گرزب  هورگ  ود  زا  یکی  هـکنیمه  اـما  دـناهدربیم 

اب اهلاس  هعاـضق  نادـمه و  تسا  هدوب  نکمم  ًـالثم  دـناهدشیم . دـحتم  هحفـص 172 ] مجاـهم [  هورگ  ربارب  هدرک  شوـمارف  ار  اهینمـشد 
مهب هدرک و  كرت  ار  رگیدـکی  اـب  گـنج  ناـنآ  دربیم ، هلمح  هلیبق  ود  نیا  زا  یکیب  هعیبر  يهریت  ناـهگان  رگا  اـما  دـننک ، دربـن  رگیدـکی 

میوـمع رـسپ  نـم و  ماهداتـسیا و  میوـمع  رـسپ  مردارب و  يوراـیور  نـم  : » تـسا یلثم  برع  رد  دـناهدیگنجیم . هـعیبر  اـب  دناهتـسویپیم و 
هتسویپ یگدنز  يهمادا  يارب  شالت  ترورض و  مکحب  لامـش  يهقطنم  ياهبرع  ای  یناندع  ياهبرع  میتشون  هکنانچ  هناگیب .» يورایور 

هکنآ اب  دـهدیم : سرد  ود  دوخ  دـنزرفب  ارحـص  هک  میتفگ  راتـشک . تراغ و  يریگرد و  زا  ریزگاـن  شدرگ  نیا  رد  دـندوب و  تکرح  رد 
نآ زا  هک  تسنامه  يوخ  نیا  نک . عافد  هدنروآ - هانپ  ای  دنواشیوخ  تسا - وتب  هتسباو  هکنآ  زا  و  گنجب . تسا  هداتسیا  وت  يور  رد  يور 
ره زا  ار  دوخ  نیشنارحص  تیبرت ، نیا  رثا  رب  دناوخیم  [ 328 « ] یلهاج تَّیِمَح   » ارنآ میرک  نآرق  دـناهدرک و  ریبعت  تیبصع  ای  بصعت و  هب 
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دوخ راعـش  نایئاتـسور  نانیـشنرهش و  هک  ار  شـشوک  راک و  دنزیم . دنخزوپ  يرهـش  یئاتـسور و  یگدـنزب  دـنادیم . دازآ  يدـنب  دـیق و 
مدرم سنج  نیا  زا  دـندمآ  درگ  اجنآ  رد  هکم  رهـش  تیعقوم  رطاخب  يدـالیم  مجنپ  نرق  زاـغآ  زا  هک  یمدرم  درامـشیم . گـنن  دـننادیم 

اـهنابایب و رد  هک  ار  شیرق )  ) دوخ يهریت  درک و  جراـخ  هعازخ )  ) یبونج نارجاـهم  تسد  زا  ار  رهـش  تساـیر  بـالک  نب  یـصق  دـندوب ،
یناگرزاب هکنآ  اب  نانآ  و  داتفا . یلامـش ) ياهبرع   ) نایناندع تسدب  هکم  هرادا  راک  دروآرد و  رهـش  هب  دنتـسیزیم  هکم  جراخ  ياههرد 

تباقر و یمشچ و  مه  اصوصخم  دندرکن . شومارف  ار  نیرید  تلصخ  يوخ و  دندش  رادهدهع  ار  اهناوراک  تیامح  ای  دنتخاس و  هشیپ  ار 
يهناـیم هنیدـم  مدرم  اـب  هکم  مدرم  هک  تسا  یعیبـط  سپ ، ار  یبونج  ياـهبرع  ینعی  هحفـص 173 ] نایناطحق [  يهتـسد  اب  ینمـشد  هکلب 

خویـش و تسد  رد  نآ  يهرادا  هک  يرهـش  دـش ، زاـغآ  هکم  رد  تسخن  مالـسا  نید  هب  توعد  دـینادیم  هکناـنچ  دنـشاب . هتـشادن  یـشوخ 
، ناگدیدمتـس دـندیورگ  ودـب  هک  یهورگ  اما  دـناوخ ، یتسرپادـخب  ار  مدرم  نیا  لاس  هدزیـس  مرکا  لوسر  دوب . یناندـع  يهتـسد  ياسؤر 

يوب قفاوم  يور  یـسک  اهنت  هن  رازآ  تسد  ریز  نارتهم  نآ  زا  زودـنا و  لام  ناشکندرگ  نآ  زا  دـندوب . تسدورف  تاـقبط  اـی  ناـمورحم و 
مدرم دیـسر ، برثی  هب  نید  نیا  يهزاوآ  هکنیمه  لباقم ، رد  دـندرکن . غیرد  شناوریپ  وا و  رازآ  زا  دنتـسناوت  هک  اجنآ  ات  هکلب  دادـن ، ناشن 

فیفخت هب  سپس  و  لوسرلا » ۀنیدم   » ادعب هک  رهش  نیا  مدرم  خیرات  نیا  زا  دندناوخ . دوخ  رهش  هب  ار  وا  دنتـسب و  نامیپ  ربمغیپ  اب  رهـش  نیا 
شومارف هتبلا  دـندش . هدـناوخ  رجاـهم  دـندمآ  برثـی  هب  دـندش و  ناملـسم  هکم  رد  هک  ناـنآ  دـنتفرگ و  بقل  راـصنا  دـش  هدـناوخ  هنیدـم 

رد ربمغیپ  دنتـسج ، تماـقا  برثـی  رد  نارجاـهم  هکنیمه  دـندوب . نایناندـع  تیاـمح  رد  اـی  نایناندـع و  نارجاـهم  نیا  رتـشیب  هک  میاهدرکن 
و دنویپ ، نیا  دندش . یمالـسا  ردارب  نایناندع  نایناطحق و  بیترت  نیدـب  تسب و  يردارب  دـقع  راصنا  نانآ و  نایم  ترجه  نیتسخن  ياههام 

متنک ذا  مکیلع  هللا  ۀمعن  اورکذا  و  : » هک میناوخیم  میرک  نآرق  رد  ام  درب و  نایم  زا  ًارهاظ  ار  هتسد  ود  يزوت  هنیک  تشاد  لابندب  هک  یتفلا 
هب یلسن  زا  لاس  دص  دنچ  لوط  رد  هک  یئاهینمـشد  دوب  نکمم  یتسارب  ایآ  اما  [ . 329 « ] اناوخا هتمعنب  متحبصأف  مکبولق  نیب  فلأف  ءادعا 

یمالـسا يوخ  هب  ار  دوخ  ردق  نآ  دنچ  ینت  رگا  و  دورب ؟ هحفص 174 ] نایم [  زا  یلکب  لاسهد  هلـصاف  رد  تسا  هدیـسر  ثراب  رگید  لسن 
نیا خساپ  هنافـساتم  .؟ دنـشاب رادروخرب  یتیبرت  نینچ  زا  هک  تسا  رـسیم  ناگمه  يارب  دنزاس ، نکهشیر  یلکب  ار  یلهاج  يوخ  هک  دنیارایب 

تحت راصنا  رجاهم و  هتسد  ود  ره  هکنآ  اب  ربمغیپ  یناگدنز  نارود  رد  یتح  هک  دهدیم  ناشن  مالـسا  خیرات  رد  عبتت  تسا . یفنم  شـسرپ 
هب شزان  زا  دادیم  تسد  بسانم  تصرف  نانآ  يارب  هک  یهاگ  دندینشیم ، شیوخ  شوگب  ار  وا  ياهتظعوم  دندوب و  وا  میقتـسم  تیبرت 

دندوب هریت  ود  زا  هک  یناطحق  ود  ای  یناندـع و  ود  زا  کـی  ره  هک  دـشیم  هاـگ  و  دـندرکیمن . غیرد  دوخ  مصخ  شهوکن  شیوخ و  راـبت 
صاع نب  ورمع  هبعش و  نب  ةریغم  نیب  يزور  دناهتشون  دنرامـشب . راوخ  ار  رگیدکی  بسن  مالـسا ، زا  شیپ  رـصع  تنـس  هب  هرجاشم  ماگنه 

انا هللا  » تفگ هللادبع  وا  رسپ  دناوخ ) مانب  ار  دوخ  ياین  ( ؟ تساجک صیصه »  » تفگ ورمع  داد  مانـشد  ار  ورمع  هریغم  تفرگ  رد  یئوگتفگ 
هدابع نب  دعـس  هکم  حتف  زور  رد  [ 330  ] درک دازآ  هدنب  یـس  راک  نیا  رطاخب  ورمع  دـنیوگ  و  یتفر ! تیلهاج  هارب  ردـپ  نوعجار » هیلا  انا  و 
زورما دوشیم ! هتخیر  اـهنوخ  زورما  هک  تشادرب  گـناب  رهـش ، هب  ندـمآرد  ماـگنه  تفریم  دوخ  مدرم  شیپاـشیپ  هک  جرزخ  هلیبق  سیئر 

ینعی راصنا  هوکـش  دـنک و  مالعا  هتفای  نایاپ  ار  نایناندـع  تسایر  يهرود  تساوخیم  دوخ  ناـمگب  وا  [ 331  ] دوشیم هتـسکش  اهتمرح 
مالـسلاهیلع یلع  هب  تفاتن و  رب  ار  هرخافم  نیا  لمحت  مرکا  لوسر  دریگب . ار  هلاس  نیدـنچ  ماـقتنا  و  دـشکب . ناـنآ  خرب  ار  یناـطحق  هفئاـط 

گنج زا  سپ  رگا  تسا .» تمحرم  زور  زورما   » هک دـیوگب  ار  تسرداـن  نانخـس  نیا  هک  راذـگم  و  ریگب ! دعـس  زا  ار  مچرپ  و  ورب ! دوـمرف 
نیا رـس  رب  ص )  ) ربمغیپ يهیاس  دنچ  ینایلاس  دوب ، ربمغیپ  دهع  رد  ناتـسبرع  هحفـص 175 ] هریزج [  هبـش  لخاد  رد  دربن  نیرخآ  هک  نیَنُح 

، رـضاح لسن  و  دـندشیم ، رادروخرب  وا  تیبرت  تکرب  زا  شیب  مک و  دـنتفریذپ  ار  یناناملـسم  هک  نانآ  يهمه  تفاـییم و  شرتسگ  مدرم 
نآ يهـشیر  یعاـمتجا  تلادـع  ینید و  يردارب  یمالــسا و  تاـمیلعت  هاـنپ  رد  املــسم  تخاـسیم ، لـقتنم  دــعب  لـسن  هـب  ار  تـیبرت  نـیا 
اما دنـشوکب . دـیحوت )  ) هملک کی  تفر  شیپ  يارب  دـیاب  دنتـسنادیم  هفئاـط  ود  ره  و  دـشیم . کـشخ  اهیـشورف  يرترب  اهیمـشچمه و 

ار رگیدکی  اب  گنج  دـیاب  نانآ  تسا و  هتفای  نایاپ  ياهلیبق  يرتهم  يهرود  دـندش ، هجوتم  هدـنکارپ  ياههلیبق  مومع  هک  یماگنه  هنافـسأتم 
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هک مینادیم  تفر . راـگدرورپ  راوجب  ادـخ  لوسر  دـننک ، تعاـطا  هدـش  سیـسأت  هنیدـم  رد  ادـخ  ماـنب  هک  یتموکح  زا  دـنراذگب و  راـنک 
هچنآ داتـسرف . يربـمغیپ  هب  ار  وا  ادـخ  هکلب  دـندرکن ، باـختنا  مدرم  ار  تموکح  سیئر  دـش . سیـسأت  نید  يهیاـپ  رب  یمالـسا  تموـکح 

هک مرکا  لوسر  گرم  زا  سپ  دریذـپ ) هب  دـهاوخب و  ار  دوخ  ناراـی  يأر  هک  اـجنآ  رد  زج   ) دوب ادـخ  يهتفگ  ینامـسآ و  یحو  تفگیم 
یفرعم ندوب  یـشیرق  اهنت  زایتما ، كالم  رگا  و  دـشیمن ، هدرپس  یـصاخ  داژن  تسدـب  ناناملـسم  تسایر  رگا  تفای ، همتاخ  توبن  يهرود 
ماجنارس دننک و  یـشورف  يرترب  راصنا  هک  دنامیمن  یلاجم  انئمطم  ای  ًاملـسم  دنتفرگیمن ، يهدیدان  ار  ربمغیپ  تیـصو  رگا  و  دیدرگیمن ،

زا لوقنم  تیاور   ) ینید لـماع  زاـب  مه  اـجنیا  رد  مینادیم  هکناـنچ  يریما . مه  نایناندـع  زا  يریما و  اـم  زا  هک  دـنوش  یـضار  هحلاـصم  هب 
نیتسخن نیا  لاح  رهب  دـشاب . شیرق  يهریت  زا  دـیاب  سیئر  هک  مدینـش  ربمغیپ  زا  تفگ  رکبوبا  داد و  نایاپ  راـصنا  يوعدـب  هک  دوب  ربمغیپ )

هحفـص 176] همه [  مرکا  لوسر  هاتوک  يهبطخ  اب  عادولاۀجح  رد  هک  شیرق  دیدرگ . یلامـش  هورگ  بیـصن  ربمغیپ  زا  سپ  هک  دوب  یتیزم 
ینعی راصنا  تفای و  ییاپ  ياج  شیوخ  يارب  تفرگ ، رارق  فص  کی  رد  اـههریت  رگید  اـب  و  [ 332  ] دوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياـهزایتما 

زا و  دـندوب ، نادـترم  یبوکرـس  لوغـشم  ناناملـسم  وسکی  زا  نوچ  رکبوبا  تفالخ  رد  همه  نیا  اـب  دروآرد ، دوخ  تسد  ریز  ار  ناـیناطحق 
ود يریگرد  يهناشن  تشادـن ، يزایتما  ای  دـمآرد و  یتلود  ياهبصنم  لقاال  ای  دوب ، هتفاـین  یمظنم  ناـمزاس  تموکح ، زونه  رگید  يوس 

هنازخ دـمآرد  مقر  دـنتفرگ و  تسدـب  ار  گرزب  ياهرهـش  تموکح  وا  نارادـنامرف  هک  رمع  تفالخ  رد  دوشیمن . هدـید  ینـشورب  هفئاـط 
نکمم دـح  ات  هفیلخ  زیمآتنوشخ  تسایـس  تفر ، الاب  مور  ناریا و  يهیزج  جارخ و  یگنج و  ياهتمینغ  تکرب  زا  لاملا ) تیب   ) یمومع

هدرپس نایناطحق  هب  رگید  رهش  تموکح  درپسیم ، نایناندع  تسدب  ار  رهـش  کی  تموکح  رگا  تشادیم . رارقرب  ار  هتـسد  ود  نیب  نزاوت 
لیـس دندش ، رادهدهع  ار  گرزب  ياهراک  نایناندـع  شیرق و  اهنت  هن  هک  دوب  هتـشذگن  هفیقـس  يارجام  زا  نرق  عبر  کی  زونه  اما  دـشیم .

نامحرلادبع ماّوع ، نب  ریبز  هللادیبع ، نب  ۀحلط  نایفـسیبا ، نب  ۀیواعم  مکح ، نب  ناورم  دیدرگ . ریزارـس  نانآ  يهناخب  مه  یمومع  دمآرد 
تعانق مه  زاـیتما  نیدـب  هَّیَُما  نادـنزرف  شیرق و  دـندرک . هریخذ  راـنید  مهرد و  اـهنویلیم  زورنآ  لوپ  هب  کـی  ره  هّیما  نب  یلعَی  فوع و  نب 

نامثع دزن  هنفَج  ینب  زا  يدرم  دناهتـشون  دننک . هاتوک  گرزب  ياهراک  زا  ار  نایبونج  تسد  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دندیـشوک  دـندومنن ،
مکاح دهاوخیم  یک  ات  یـسوموبا )  ) ینامی ریپ  نیا  دیرامگب ، تموکح  هب  ار  وا  هک  تسین  یکدوک  امـش  نادـناخ  رد  رگم  تفگ  دـمآ و 
ورمع ار  رصم  طیعمیبا و  هحفـص 177 ] نب [  ۀبقع  نب  دیلو  ار  هفوک  هیواعم ، ار  ماش  تموکح  هک  دوب  یماگنهب  نیا  و  [ . 333  ] دشاب هرصب 

یسوموبا  ) اهنت دنتسه و  یلامش  ای  یناندع و  برع  رگید  ریبعت  هب  ای  يرضم و  هس  ره  نانیا  مینادیم  هکنانچ  تشاد و  تسد  رد  صاعلا  نب 
دارفا رتشیب  هک  مینادیم  بوخ  ام  و  دنداتفا . شیپ  شیرق  نادناخ  رگید  زا  هَّیَُما  نادنزرف  هک  دیشکن  يرید  دوب . نایناطحق  زا  هرـصب ) مکاح 
دوـخ ياـپ  شیپ  ندـش ، ناملـسم  زج  یهار  هـک  دـنتفریذپ  يزور  ار  مالـسا  هـکلب  دـندشن  ناملـسم  نادـند  نـب  زا  هاـگچیه  هداوناـخ  نـیا 
زاغآ اهرهش  لخاد  رد  سپـس  اهزرم و  رد  شروش  دش . رادیب  هتفخ  ياههنیک  رگید  راب  هک  دوب  یبلط  راصحنا  نیا  يهجیتن  رد  دندیدیمن .

یئاهرعش اهزور  نیا  زا  تخاب . راک  نیا  رس  رب  ار  دوخ  ناج  ناناملـسم  يهفیلخ  دیـسر و  تفالخ  زکرم  هب  نآ  يهنماد  ماجنارـس  دیدرگ و 
مالسا و نید و  هتسیرگنیمن  هک  يزیچب  اهتیب  نآ  يهدنیوگ  درادیم  مولعم  دهدیم و  ناشن  ار  يوما  هریت  يهیحور  هک  میراد  تسد  رد 

تـسدب ناـمثع  هک  يزور  رگید . هلیبـق  رب  تسا  ياهلیبـق  يرترب  یگداوناـخ و  تازاـیتما  هتـشاد  هجوـت  هچنادـب  تـسا و  یمالـسا  تلادـع 
!؟ دـیهاوخیم هچ  ام  ناج  زا  مشاه ! ینب  : » تفگ نینچ  مشاه  ینب  هب  وا  گوس  رد  يو  يردام  ردارب  هبقع  نب  دـیلو  دـش  هتـشک  نایـشروش 
هب هک  دینکم  تراغ  ار  اهنآ  دینادرگرب ! ار  دوخ  يهدازرهاوخ  رازفاگنج  مشاهینب ! تسامـش ! دزن  وا  گیر  هدرم  رگید  نامثع و  ریـشمش 
رد یـسک  رگا  تسا !! یلع  دزن  نامثع  ياهبسا  هرز و  هکیلاـح  میـشاب  وخمرن  مهاـب  اـم  تسا  نکمم  هنوگچ  مشاـه  ینب  تسین ! اور  اـمش 
رد تسرد  هحفص 178 ] [ . ] 334 «. ] منکیم شومارف  ار  وا  ندش  هتشک  نامثع و  نم  دنکیم  شومارف  هدیشون  هک  ار  یبآ  یگدنز  رـسارس 

هدوب رادهدهع  ار  هفوک  تموکح  هفیلخ  بناج  زا  هک  تسا  یـسک  تسا . تقو  يهفیلخ  نامثع ، ردارب  نآ  يهدـنیوگ  دـیرگنب .! اهتیب  نیا 
مینیبیم ام  و  تسا ، هتـشذگن  نرق  عبر  کی  زا  شیب  هدش  هدورـس  اهتیب  نیا  هک  يزور  ات  تفر  ناهج  زا  ادـخ  لوسر  هک  يزور  زا  تسا .
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اهتیب نیا  رد  ددرگیم . دوبان  ناملـسم  رهاظب  درم  نیا  نابزب  مالـسا - ءوشن  توعد و  رـشن  زکرم  هنیدم - رد  یناملـسم  تنـس  هنوگچ  هک 
يافلخ تریـس  ربمغیپ و  تَّنـس  رب  دنتـشک  ار  وا  هک  يزور  قح ؟ انب  ای  دش  هتـشک  قحب  دش  هتـشک  نامثع  ارچ  هک  تسین  یتراشا  هنوگچیه 

. دنتـشک ار  وا  دـندرب و  موجه  هفیلخ  رب  هچ  يارب  ارچ و  نایـشروش  دـسرپیمن  چـیه  دوب . هدرک  لودـع  نانآ  راتفر  زا  اـی  دوب  دوخ  زا  شیپ 
میقتسم ریغ  ای  میقتسم و  تلاخد  نامثع  ندش  هتشک  رد  نایمشاه  رگا  زاب  تسا . مشاه  نادنزرف  اب  هیما  نادنزرف  یمـشچمه  مینیبیم  هچنآ 

رد هک  مینادیم  ام  و  تسا ! یلع  هناخ  رد  نامثع  گیر  هدرم  دنزیم : تمهت  اراکشآ  وا  اما  میرادب . روذعم  ار  هدنیوگ  میتسناوتیم  دنتشاد 
وا گنجب  يراب  درکن ، يرای  ار  وا  ع )  ) یلع نامثع  نادـنواشیوخ  يهتفگب  رگا  درک و  تیامح  يو  زا  ع )  ) یلع نامثع ، نادـنبرد  ياهزور 

نوچ تسا  هدرزآ  مشاهینب  زا  وا  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دربن . تراغ  هب  ار  نامثع  گیر  هدرم  دادـن و  يرای  زینار  نایـشروش  و  تساـخنرب ،
نیا دـندیزگ  مشاه  يهریت  زا  ياهفیلخ  ناناملـسم  نامثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  نوچ  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  هتـساخرب ؟ نانآ  ناـیم  زا  ربمغیپ 

ار رگید  ياههلیبق  اب  يزوتهنیک  اههفئاط  هلیبق و  نارـس  ضعب  هک  میئوگب  میناوتیم  نیا  زج  ینخـس  اـیآ  تسا ؟ هداـتفا  نارگ  وا  رب  باـختنا 
هحفـص 179] یلاجم [  هکنیمه  و  دش ؟ ادیپ  نانآ  يارب  ياهزات  ياهیمرگرـس  نوچ  دـنتفرگ  هدـیدان  ارنآ  هکلب  دـندرکن ،؟ شومارف  زگره 

دق لوسر  الا  دـمحم  ام  و  : » هک دادیم  میب  نآ  زا  ار  نانآ  نآرق  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دنتـشگرب . شیوخ  نیتسخن  تریـس  هب  دـنتفای 
[ . 335 .« ] نیرکاشلا هللا  يزجیس  ائیـش و  هللارـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ 
رهش هب  نایناندع  رهش  زا  ار  ربمغیپ  هکنانچنآ  نایناطحق  دیدرگ . صخـشم  یناطحق  یناندع و  فص  ون ، زا  هک  دوب  نامثع  تفالخ  رخاوا  زا 
قارع هب  زاجح  زا  نابلطیئادـج ، یپ  رد  ع )  ) یلع هک  زورنآ  میئوگب  رتهب  ای  دـندناوخ ، هفوک  هب  هنیدـم  زا  ار  يو  يومع  رـسپ  دـندرب  دوخ 

وا نایهاپـس  یلع و  اب  دـندمآ و  درگ  هرـصب  رد  نایناندـع  ای  نایرـضم  لباقم  رد  دنداتـسیا . وا  رانک  رد  دـنداد و  يرای  يهدـعو  ودـب  تفر 
رب دنتـسناوت  هک  اجنآ  ات  نایرـضم  وا ، دنزرف  دیزی و  نارود  هیواعم و  تموکح  لاس  تسیب  نامثع و  تفالخ  رخآ  لاس  جنپ  رد  دـنداتفارد .

هدیـسر يداژن  یـشورف  يرترب  هب  تبون  ون  زا  هدـمآ و  رـس  هب  یمالـسا  تموکح  نارود  دـندید  نوچ  زین  ناینامی  دـنتفرگ . تخـس  ناینامی 
راصنا نیفص  گنج  رد  مینیبیم  هک  تسا  نیمه  يارب  دندناوخیم . تلادع  نآرق و  مکحب  ار  مدرم  هک  دنتفرگ  ار  ياهتسد  نوماریپ  تسا ،

نامه نانیا  میگنجیم . امش  اب  نآ  لیوأت  مکحب  زورما  میدیگنجیم و  امـش  اب  نآرق  لیزنت  مکحب  زورید  دنتفگیم : ماش  مدرم  هیواعم و  هب 
اب مزر  لوسر و  تنـس  ادخ و  باتک  هب  وت  اب  ات  نک  زارد  ار  دوخ  تسد  دـنتفگ  نسح  شدـنزرف  هب  یلع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  دـنمدرم 

نارگناوـت و هحفـص 180 ] ناـیم [  ار  لاـملا  تیب  وـت  نمـشد  دنتـشون  وا  رگید  دـنزرف  هب  هـک  دـننامه  [ 336  ] مینک تعیب  ناراذـگ  تعدـب 
یلاخ ار  ربمغیپ  دـنزرف  درگ  هنادرمناوجاـن  قارع  مدرم  هکنآ  زا  سپ  يرجه  مکی  تصـش و  لاـس  رد  [ . 337  ] دنکیم شخپ  ناشکندرگ 
هثداح نیا  رب  لاس  راهچ  زا  شیب  اما  دندیـسر ، دوخ  يوزرآب  نایرـضم  رگید  راب  رهاظب  دـندرپس  وا  نیرید  نمـشد  تسدـب  ار  وا  دـندرک و 

مانب تقو  نیا  رد  هک   ) ناینامی ریبز و  رـسپ  تموکح  رادـفرط  نایـسیق )  ) نایرـضم دـنتفرگ . رارق  ناینامی  ربارب  طهار  جرم  رد  هک  تشذـگن 
رب ناینامی  ای  نایسیق و  رب  نایبلک  يزوریپ  اب  گنج  نیا  ماجنارـس  دندوب . هیما  نادنزرف  يرادمامز  يهمادا  ناهاوخ  دندشیم ) هدناوخ  یبلک 

يوق لامتحاب  لثم  نیا  [ 338 « ] صمحب یـسیق  نم  لذا   » مینیبیم برع  لاثما  رد  دیـسر . تفالخب  مکح  نب  ناورم  تفای و  نایاپ  نایرـضم 
داد و تسد  زا  مه  ار  دوخ  ینید  گنر  یلکب  هریت  ود  نیا  ياههزیتس  خـیرات  نیا  زا  دـندوب . هتـساخ  اپب  نایبلک  هک  تساـهزور  نآ  هتخاـس 
عرـش و زا  ییوب  دـناهتخاس  هریت  ود  نارعاش  هک  یئاههمانهسامح  رد  دـمآرد . یلامـش  یبونج و  برع  گرزب  هریت  ود  ییوراـیور  تروصب 

تفالخ ناهاوخ  هنحـص و  نیا  نادرگ  هیزعت  هک  تسا  تفگـش  تسا . یموق  تازایتما  رابت و  هب  رخف  تسه  هچنآ  دـسریمن  ماشمب  مالـسا 
ودـب لد  ناج و  زا  هیواعم  تموکح  نارود  ماـمت  رد  هک  يدرم  تسا ، سیق  نب  كاحـض  ینایفـس ) يهریت  تخـسرس  فلاـخم   ) ریبز رـسپ 

رب هیواعم  تساوخ  فالخرب  ینخـس  یـسک  ات  دوب  تبقارم  دیزی  يدهعتیالو  يارب  يریگ  يأر  سلجم  رد  هک  دوب  وا  مه  و  درک . تمدخ 
نادنواشیوخ دـیزی  گرم  زا  سپ  نوچ  اما  دـناشن . تموکح  تخت  رب  تساوخ و  قشمد  هب  نیراّوح  زا  ار  دـیزی  هک  دوب  وا  مه  دراین . نابز 

دوب يرَضُم  هریت  زا  هک  كاحض  رب  نانآ  راک  دنتشگ ، دلاخ )  ) دیزی دنزرف  تفالخ  ناهاوخ  دندوب  یبونج - یبلک - يهریت  زا  هک  وا  يردام 
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هک دهدیم  ناشن  مالسا  خیرات  هب  یهاگن  دناشنب . تفالخب  ار  ریبز ) نب  هللادبع   ) يرضم يدرم  هحفص 181 ] هک [  دش  نآ  رب  داتفا و  نارگ 
شروش نآ  رد  يوحن  هب  نانیا  هکنیا  ای  و  دناهدوب ، هتسد  ود  نیا  شروش ، نآ  ببس  هدش  دیدپ  یـشروش  اج  ره  دعب  اهنرق  ات  خیرات  نیا  زا 
يرضم بناج  دوخ  تحلـصم  قفو  رب  یمکاح  ای  هفیلخ و  ره  مود  ناورم  تموکح  نایاپ  ات  مکح  نب  ناورم  يهرود  زا  دناهتـشاد . یتلاخد 

تقیقحب ات  دراد  تهابـش  رتشیب  هفیطل  هب  هک  ناتـساد  نیدـب  دـندرکیم . تیامح  نایرـضم  زا  نانآ  رتشیب  هتبلا  تفرگیم و  ار  یناـمی  اـی  و 
هریبهنبا دزن  ار  ام  تسخن  . میتفر وا  ندـیدب  یهورگ  اب  دـمحم  نب  ناورم  تفـالخ  رد  : » دـیوگ یثراـح  دـیبع  نب  داـیز  دـیرگنب : یخیراـت ،

. دـنتفگیم نخـس  ازاردـب  هریبهنبا  ناورم و  يهرابرد  نانآ  زا  کی  ره  تفریذـپ . ار  نانامهم  کت  کت  وا  دـندرب . ناورم  يهطرـش  سیئر 
دیما تشاد . دـهاوخن  یـشوخ  نایاپ  وگتفگ  نیا  متـسناد  هچ  مدیـشک  يرانکب  ار  دوخ  نم  تفرگ . ندیـسرپ  نانآ  بسن  زا  هریبهنبا  سپس 
یسک نم  زج  ات  دیسرپ  همه  زا  وا  دشن . نینچ  نکیل  دوش . هدیرب  وگتفگ  يهلابند  دننک و  هتـسخ  ار  وا  یفرح  رپ  اب  نانامهم  هک  دوب  نیا  نم 

ینب زا  نک - ! هاتوک  ار  نخـس  جحذم - ! زا  هریت - ؟ مادک  زا  نمی - ! زا  یمدرم - ؟ هچ  زا  تفگ - : دناوخ و  شیپ  ارم  سپـس  دنامن . یقاب 
! - تسین راوشد  بلطم  نیا  قیقحت  یئوگیم - ؟ هچ  وت  تسا ، نومیم  ناـینامی  ردـپ  دـنیوگیم  مدرم  یثراـح ! ردارب  بعک - ! نب  ثراـح 

ناـینامی ردـپ  دـنیوگیم  نمیلاوبا  ارنآ  رگا  رگنب  نومیم  يهینک  هب  تسیچ ؟ وت  لـیلد  هحفـص 182 - ] تفگ [ : تسـشن و  تسار  هریبهنبا 
هک هورگ  ود  نیا  [ . 339  ] دش نامیـشپ  دوخ  يهتفگ  زا  هریبهنبا  دوب . دهاوخ  نارگید  ردـپ  نومیم  دراد  هینک  سیقوبا  رگا  تسا و  نومیم 

، ینامی يرـضم و  یـسبق ، ینامی و  نوچ : دنتفرگ  دوخب  يرگید  ياهمان  يریگرد ، خیرات  لوط  رد  دنتـشاد ، یناندع  یناطحق و  مان  تسخن 
ات قارع  زا  ناریا ، برغ  ات  ناتـسیس  زا  ناتـسزوخ  ات  هتفرگ  گرزب  ناسارخ  زا  نانآ  يهزراـبم  يهنحـص  یمیمت و  يدزا و  یبلک ، یـسیق و 
رد یگنج  اج  ره  روانهپ  ياهنیمزرس  نیا  رد  دوب . ایناپسا  بونج  ات  سدور و  لیسیس و  ياههریزج  اقیرفا ، رـسارس  رـصم ، زاجح و  و  ماش ،
ات دناوخ  ناناملـسم  رادـمامز  ار  دوخ  هیواعم  هک  يرجه  ملهچ  لاس  زا  تفای . ناوتیم  نآ  رد  ار  یلامـش  یبونج و  ياهبرع  ياپ  در  هتفرگ 
هک تهجنآ  زا  هن  مهنآ  دـناوخ  یبـسن  شمارآ  هرود  ناوـتیم  ار  ناورم  کلملادـبع  تموـکح  هرود  اـهنت  يرجه  ود  یـس و  دـص و  لاـس 

هتسب مدرم  هنیـس  رد  ار  اهسفن  فسوی  نب  جاجح  نوچ  ینامکاح  هک  تهجنآ  زا  هکلب  دوب ، رارقرب  هدرتسگ  ياهنیمزرـس  نیا  رد  یتلادع 
رد داتفایم . نادـنزب  ای  دـشیم  هتـشک  تفگیم ، ینخـس  نانآ  يهدـناشن  تسد  مکاح  ای  نایفـسوبا  يهدود  شهوکن  رد  سک  ره  دـندوب .

نید رد  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  یئاهتعدب  یلـصا  بجوم  دنتـسناد  نانیبتبقاع  ناشیدـنارود و  هک  دوب  نایناورم  تموکح  مود  يهمین 
میت هریت  زا  يرادمامز  هک  دنتـسنادیمن  ، دشاب نادناخ  کی  رد  دیابن  توبن  تفالخ و  دنتفگ  هک  زورنآ  دنتـسناد  تسا . هدوب  هچ  دمآ  دیدپ 

يهرود رخاوا  زا  دنریگیم . تسدب  ار  ناناملسم  تموکح  مالسا  نانمشد  نیرتتخـسرس  دسریم و  ناورم  نایفـسوبا و  يهریت  هب  يدع  و 
هتفرگن نآ  بحاص  زا  ار  قح  اهلاس  نیتسخن  رد  رگا  هک  تفرگ  توق  رکف  نیا  كدنا  كدـنا  هحفص 183 ] دعب [  هب  کلملادبع  تموکح 

ینیبشیپ هک  دوب  راگزور  نیرد  و  دشیمن . تخـس  نینچ  نیا  ناناملـسم  راک  دـنتفاییمن و  ار  یخاتـسگ  نیا  لاجم  زگره  نایوما  دـندوب .
تلدـعم يهمـشچ  زا  ار  همه  دـندرپسیم ، لداـع  نادراـک  تسدـب  ار  راـک  ص )  ) ربمغیپ گرم  زا  سپ  رگا  هک  تفاـی  ققحت  ربمغیپ  رتخد 

زا سپ  یکی  نانآ  ياهمایق  دـنچ  ره  دـنتفرگ و  ار  نایولع  درگ  هدیدمتـس  مدرم  راب  رگید  مینیبیم  هک  تساـهزور  نیا  زا  درکیم . باریس 
نادناخ زا  تموکح  هک  تسنیا  اهیناماسبان  يهمه  هراچ  هک  دندش  دقتعم  ربمغیپ  تنس  هب  ناگتسبلد  ماجنارس  اما  دشیم  بوکرـس  يرگید 
نایاپب ترجه  نیتسخن  نرق  زونه  دندرگ . ناناملـسم  ربهر  ع )  ) یلع ياههداون  نایفـسوبا  يهداون  ياجب  و  دبای . لاقتنا  مشاه  نادـناخب  هیما 

هفوک و ياهرهش  رد  هرخالاب  يزکرم و  ناریا  رد  سپس  و  ناریا - قرش  هداتفارود - طاقن  رد  تسخن  تمواقم  ياههتـسد  هک  دوب ، هدیـسرن 
نیدب ار  دوخ  زین  تموکح  زا  نادونـشخان  دیدرگ . لیکـشت  ادـخ ) لوسر  رتخد   ) همطاف نادـنزرف  ربمغیپ و  نادـناخ  زا  تیامح  مانب  هرـصب 

زا يریگهرهب  فدهب  ندیسر  يارب  هک  دندوب  یناسک  نانیا  دنتسویپ . اهنادب  مه  نابلطتموکح  نایوجدوس و  كدنا  كدنا  دنتسب ، اههتسد 
هکنانآ اما  دـنناشنب . نانآ  ياجب  ار  یلعلآ  دـننک و  نوگنرـس  ار  نایوما  تموکح  هک  دوب  نیا  ناـنیا  راعـش  دندرمـشیم . اور  ار  هلیـسو  ره 

، كریز يدرم  یلع . ياـههداون  هـن  دـندوب  ع )  ) همطاـف نادـنزرف  هـن  دـنتفرگ  ار  اـهنداتفا  نادـنزب  اههجنکـش ، اهجـنر ، اهراتــشک ، يهرهب 
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يزور دز . هیکت  تفالخ  یسرک  رب  سابعلآ  نم  اضرلا  [ 340  ] دمحملآ نم  اضرلا  ياجب  و  تشاذگ . شیپ  ياپ  سانشعقوم  و  وجهثداح ،
رب ار  هیماینب  ياهمتـس  نانآ  رعاـش  یلبق  رارق  قبط  دوب  هدـنکآ  هیماینب  هحفـص 184 ] ناگرزب [  زا  هریح  رد  حافـس  ساـبعلاوبا  سلجم  هک 

اهیندرتسگ سپس  دنتفوک ، نایوما  زغم  رس و  رب  هدیشک  ار  [ 341  ] اهبوک رفاک  ناسارخ  نایهاپس  درمش و  رب  یـسابع  نادناخ  مشاهلآ و 
شوگب اهیندرتسگ  ریز  زا  ناناج  مین  يهلان  دنتـسشن . ناوخب  وا  ناکیدزن  و  ادخ ! لوسر  هفیلخ  دـندنکفا و  نانآ  ناج  مین  ياهنت  يور  رب 

یمالـسا تلادع  ناگنـشت  هک  تشذگن  يرید  [ 342  ] ماهدـیدن اراوگ  زورما  ياذـغ  نوچ  ار  یندروـخ  چـیه  تفگیم  هفیلخ  دیـسریم و 
تسخن یسابع  نادناخ  دنرادن . نایفـسوبالآ  نم  اضرلا  زا  یمک  تسد  دنتفرگ  تسدب  ار  راک  دمحملآ  نم  اضرلا  مانب  هک  یناسک  دندید 

رد ای  دنتـشذگ و  غیت  مد  زا  ای  نایولع  دـنتفر . یلعلآ  تقو  رـس  هب  سپـس  دـندوب . هتخاس  راومه  ارناشیا  تسایر  هار  هک  دـنداتفارد  نانآ  اب 
ناگتـسبلد نایعیـش و  هک  دوب  خـیرات  نیا  زا  دـندربیم . رـسب  اههلوغیب  اههدـکهدرد و  ماـنمگ  ناـج  سرت  زا  اـی  دندیـسوپ و  اـهلاچ  هاـیس 

نآ نیا و  شوـگب  ینعم  نـیرتشارخلد  ظـفل و  نیرتاویـش  اـب  دـنتخیر و  اـهتیاکح  اههدیـصق و  بلاـق  رد  ار  ینورد  ياـهدرد  هللالوـسر 
زاغآ تسا  هتفر  وا  نادـنزرف  وا و  رب  هک  یئاهمتـس  ربمغیپ و  رتخد  رب  اهرازاب  رـس  رب  سپـس  يرـس و  ياهسلجم  رد  يرگهحون  دـندناسر .

نب دـمحم  نب  نیـسح   ) علاـخ زا  توقاـی  تسا . رهطا  يارهز  ربمغیپ  رتخد  دـمحملآ  تیمولظم  زمر  مینیبیم  هک  تساـهلاس  نآ  زا  و  دـش ،
رازاـب نیب  دجـسم  رد  هک  يدوبک  سلجم  هب  مردـپ  اـب  مدوب  یکدوک  نم  لاسب 346  هک  دـنک : تیاور  مراهچ ) نرق  فورعم  رعاـش  رفعج ،
هارمه ياهچولد  هشوت و  هک  شوپ  عقرم  تسدـب  اـصع  دولآدرگ  يدرم  هاـگان  دوب . هوـبنا  مدرم  زا  وا  سلجم  متفر  دوـب  نارگرز  ناـقاّرو و 
شوخ دنتفگ  نارـضاح  متـسه . ص )  ) ارهز هحفـص 185 ] يهداتـسرف [  نم  تفگ : درک و  مالـس  نارـضاح  رب  دنلب  زاوآب  دـمآرد و  تشاد 
هتسشن اج  نیمه  دیناسانـشب - . نم  هب  ار  ناوخهحون  [ 343  ] قِّوَُزم دمحا  دیناوتیم  دیـسرپ - ؟ سپ  دندرب . سلجم  ردص  هب  ار  وا  يدـمآ و 
دمحا ینب  تسا : هتفگ  نآ  رد  هک  ار  یـشان  رعـش  وگب  ار  دـمحا  ورب و  دادـغب  هب  تفگ  مدـید  باوخ  رد  ار  نامدوخ  يهدِّیـس  نم  تسا - !

ار هتفگ  نیا  نوچ  دوب  رضاح  سلجم  نآ  رد  یشان  دنک . یئارسهحون  مدنزرف  رب  [ . 344  ] عمسی سیل  مکیف  یباصم  لثمب  عطقتی  مکل  یبلق 
ار دوخ  همه  زا  رتـشیب  قوزم  سپـس  یـشان و  و  دـندرک . ناـنچ  زین  نارگید  قِّوَُزم و  دـمحا  دز و  دوخ  يهرهچ  رب  تخـس  ياهچناـپت  دـینش 

تفریذپن دنهدب  يزیچ  درم  نادب  دنتساوخ  هچ  ره  دروخ و  مهب  سلجم  دندرک و  ییارسهحون  هدیـصق  نیا  اب  رهظ  زامن  ات  سپـس  دندزیم .
بـسانم [ . 345 . ] منک لوـبق  يزیچ  تلاـسر  نیا  يارب  مشاـب و  ماهدیـس  هداتـسرف  هک  مریذـپیمن  دـیهدب  نمب  ار  اـیند  رگا  ادـخب  تـفگ  و 

ار یئاههنومن  یبرع  ياهرعـش  زا  مهد  صاصتخا  اههحیدـم  ای  اههیثرم و  نیا  زا  یئاههنومن  هب  ار  یلـصف  ثحب  نیا  نایاپ  رد  هک  دـیامنیم 
مهد نرق  زا  هچ  مدرک . هدنسب  مهن  نرق  نایاپ  ات  یئاههنومن  هب  یسراف  ياهرعش  زا  هدش و  هدورـس  يرجه  متـشه  نرق  زا  شیپ  هک  ماهتـشون 

هرابرد ناوارف  ياههحیدم  دش ) مالعا  بهذم  تیمـسر  هک   ) يوفـص رـصع  ياهرعـش  رد  تفای و  شرتسگ  هعیـش  بهذم  مینادیم  هکنانچ 
هحفص 188] دید [ . ناوتیم  تیبلها 

نابز یبرع  یعیش  نارعاش  ياهرعش  زا  یئاههدیزگ 

هراشا

کیرحت ای  هفطاع و  بلج  يارب  اههلیسو  نیرترثؤم  زا  یکی  نیشن ، برع  ياهنیمزرس  رد  یبرع  رعش  مالـسا ، روهظ  زا  شیپ  لاس  اههد  زا 
نهذ رد  ار  یمدرم  ای  یـصخش  نآ ، نداتفا  نابز  رب  ندورـس و  هدـش و  هدورـس  هک  اههعطق  اـی  اههدیـصق و  رایـسب  هچ  تسا . هدوب  ینمـشد 

مه ناجب  ار  نارضاح  نآ  ندینـش  هدش و  هدناوخ  یعمج  رد  يرعـش  اهراب  هکنانچنآ  تسا . هتـساک  نانآ  ردق  زا  ای  هدرک و  گرزب  ناگمه 
مدرم يهیحور  رد  نآ  لمعلاسکع  هنیمز و  نانچ  رد  نآ  دربراک  اما  درادن ، یبرع  رعش  هب  صاصتخا  هفطاع ، رد  رعـش  ریثأت  تسا . هتخادنا 

نارعاش بلج  رد  اههلیبق ، مالسا  ردص  تیلهاج و  نارود  رد  هک  دوب  تیـصوصخ  نیمه  يارب  تسا . رگید  طاقن  زا  شیب  دیاش  هقطنم ، نآ 
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شیوخ يارب  نارگ  ياهتلص  نتخادرپ  اب  و  دنتفرگیم ، شیپ  رگیدکی  رب  هقبط  نیا  زا  نایوگازـسان  نتـشادهاگن  یـضار  ای  ارـسهحیدم و 
نآرق و ياـهتیبرت  و  دـیدرگ ، سیــسأت  هنیدـم  رد  یمالــسا  تموـکح  هـکنیمه  دـندیرخیم . ار  دوـخ  ضرع  اـی  دـنتخودنایم و  يرخف 

راکب نید  تمدـخ  رد  رعـش  زا  یتمـسق  درک ، عنم  نارگید  تمرح  میرح  هب  زواجت  زا  ار  نارعاـش  زج  نارعاـش و  ص )  ) ربمغیپ ياهروتـسد 
، اهيریگرد رگید  بازحا و  دـحا ، ردـب ، نوچ  گرزب ، ياهدربن  رد  هک  دـهدیم  ناشن  خـیرات  هریـس و  ياهباتک  هب  یهاـگن  دـش . هتفرگ 
هک ار  ینایز  ای  دنهد و  هولج  گرزب  ار  دوخ  مدرم  ياهيزوریپ  اههدورس ، رد  دناهدیـشوکیم  هحفص 189 ] مصاختم [  فرط  ود  نارعاش 

و دـندربیم ، هلمح  نافلاخم  رب  ناگدـنمزر  اب  ماگمه  هک  دنتـسیزیم  ینارعاـش  ص )  ) ربمغیپ يودرا  رد  دـنروآ . رامـشب  كدـنا  دـناهدید 
ینامثع يولع و  فص  هک  یماگنه  لـمج  دربن  رد  [ . 346 « ] تسا رگراک  نانمشد  رب  ریت  نوچمه  امـش  رعـش   » دومرفیم نانآب  ادخ  لوسر 

هب نیرید  تنس  هب  نکشتعیب ، هورگ  يودرا  یلع و  تفالخ  يهزوح  نارعاش  دنداتسیا  مه  يور  رد  يور  برع  ون ، زا  دیدرگ و  صخـشم 
تموکح هلاس  تسیب  يهرود  تشاد . همادا  یعضوم  ياهيریگرد  ناورهن و  نیفص ، ياهگنج  رسارس  رد  شور  نیا  دنتساخرب و  هرخافم 

نوزوم تاملک  بلاق  رد  ار  دوخ  ياههشیدنا  يولع  نارعاش  ات  دادن  یلاجم  دـش ، دراو  نایعیـش  رب  هرود  نیا  رد  هک  یتخـس  راشف  هیواعم و 
هب ناورملآ  نایفـسوبا و  نادناخ  هک  یفافختـسا  دعب و  لاس  رد  هنیدـم  ماع  لتق  يرجه و  مکی  تصـش و  لاس  مرحم  يهعجاف  اما  دـنزیرب ،

تموکح يهرود  زا  دوش . هدوشگ  لوسرلآ  نایارـسهحیدم  ناـبز  دـیزی ، گرم  زا  سپ  هک  دـش  بجوم  دـندومن ، ربـمغیپ  نادـناخ  نید و 
و کلملادبع ، رسپ  ماشه  شهوکن  نیسحلا و  نب  یلع  شیاتس  رد  قدزرف  يهَّیمیم  يهدیـصق  داتفا . اهنابز  رب  اهرعـش  زا  هنومن  نیا  نایناورم 

دیس نانیا  زا  سپ  دوب . تیبلها  رب  یئارـسهحون  ای  یئوگ و  تبقنم  يهعیلط  تسا ، فورعم  تایمـشاه  مانب  هک  تیمک  ياههدیـصق  هلـسلس 
دـننک و رتنازورف  ار  لعـشم  نیا  اـت  دندیـشوک  رگید  رعاـش  نت  اـههد  یفوک و  يدـبع  يرمن ، روـصنم  یعازخ ، لـبعد  يریمح ، لیعامـسا 

تشاد یپ  رد  ناج  میب  راگزور  نآ  رد  اهرعش  نانچ  ندورس  هکنآ  اب  دنهد و  ناشن  رتشیب  هچ  ره  ار  نایفسوبالآ  متس  یلعلآ و  ِتَّیمولظم 
 ] هرهچ ود  نارعاش - زا  هتسد  نیا  يهدید  رد  لوسر - نادناخ  نایم  زا  دندیسارهن . گرم  زا  ادخ  ياضر  يارب  یعیـش  نارعاش  نان ، دیما  هن 

وگزاـب زا  مدرم  ساـسحا  کـیرحت  يارب  یعیـش  نارعاـش  وا . هدازرتخد  ربمغیپ و  رتـخد  دـناتیمولظم ، زمر  نارگید  زا  شیب  هحفص 190 ]
هتـشون ربمغیپ  رتخد  هرابرد  باتک  نوچ  تسا و  ناوارف  اهرعـش  نیا  يهنومن  دـندرکن . غیرد  تفر  راوگرزب  ود  نیا  رب  هک  یئاهمتـس  ندرک 

متشه يهدس  ات  تسخن  يهدس  زا  هدمآ  درگ  ياههنومن  تسا . هدش  هجوت  دناهدورس  وا  گوس  ای  شیاتـس و  رد  هک  یئاهرعـشب  اهنت  هدش ،
نیا لاجم  ناریا  رد  یعیـش  نامکاح  ندـمآ  راک  يور  عیـشت و  ذوفن  شرتسگ  اب  مینادیم  هکنانچ  دـعب ، هب  خـیرات  نیا  زا  هچ  تسا  يرجه 

هحفص 191] دش [ . هدوزفا  اههنومن  تفای و  يرتشیب  شرتسگ  یسراف ) ای  یبرع   ) اهرعش هنوگ 

يدسا دایز  نب  تیمک  لهتسملاوبا ،

تموکح يهریت  تخـس و  راگزور  رد  هک  یعیـش  نارعاش  زا  يرمق . يرجه  شـش  تسیب و  دـصکی و  لاسب  یفوتم  متـصش و  لاسب  دـلوتم 
اههدیـصق و قلخ ، يهلـص  هب  عمط  هن  قح  ياضر  رطاخب  نان ، دـیما  هن  دوب  ناج  میب  هکنآ  اب  دوشگ و  مشاهینب  شیاتـس  هب  نابز  ناـیناورم 

ياههدیصق هلسلس  تفریذپن . دنهد  ودب  تلص  ناونعب  يزیچ  دندرک  ششوک  نایمـشاه  دنچ  ره  و  دورـس . تیبلها  حدم  رد  ارغ  ياههعطق 
هک ناریا  نیمزرـس  رد  تـسا  راوازـس  هدـش ، هـمجرت  یبرع  زج  ياـهنابزب  هدیـسر و  پاـچب  اـهراب  تـسا  فورعم  تایمـشاه »  » ماـنب هـک  وا 

ارمع الو  رکبابا  اموی  مولا  الو  نینمؤملاریما  ایلع  يوها  دنک . همجرت  یسرافب  ار  اههدیـصق  نآ  يدنمتریغ  نادیبرع  تسا  عیـشت  يهراوهاگ 
[ . 349  ] ارذتعا اذا  رذع  نم  ۀـمایقلا  موی  هب  نایتای  اذام  ملعی  هللا  [ . 348  ] ارفک هثاریم  الو  یبنلا  تنب  اکدـف  ایطعی  مل  نا  لوقا و  ـالو  [ . 347]

ياهتیب هلمج  زا  و  هحفص 192 ] رصم [  هیعانصلا . ندمتلا  ۀکرش  يهعبطم  مود  پاچ  یعفار . دومحم  دمحم  حیحصت  ص 84 . تایمشاه .
بناج زا  دسا  تسا . هدناوخ  دلاخ  ردارب  يرْـسَق  هللادـبع  نب  دـسا  هیلع  شروش  هب  ار  نایناسارخ  هدورـس و  نایـسابع  تیامح  رد  هک  تسوا 

یف رمأی  ًامالس و  يدهی  حصان  ۀلاسر  [ . 350  ] دعب يأن و  نم  ناک  ام  یلع  ورم  لها  ۀـعامج  غلبا  الا  دوب : هتفر  ناسارخ  تموکحب  شردارب 
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ۀلالـضلا لهأ  یلع  ًادوس  تایاّرلا  اوعفراف  ـالا  و  [ . 352  ] دـهعب دـسأ  مکررغی  الو  فسخب  اوضرت  الو  اونهت  ـالف  [ . 351  ] دجب اوبکر  يذـلا 
هحفص 193] یمالسالا ص 317 [  رصعلا  یبرعلا . بدالا  خیرات  فیعض  یقوش  [ . 353  ] يدعتلاو

يریمح لیعامسا  دیس 

هیفنح و دـمحم  تماماب  دـقتعم  یناسیک و  بهذـم  رب  تسخن  يرجه . هس  داتفه و  دـصکی و  لاـسب  یفوتم  جـنپ و  دـصکی و  لاـسب  دـلوتم 
رد رکاش  يداه  رکاش  حیحـصت  مامتهاب و  نآ  ریخا  پاچ  هدیـسر و  پاچب  اهراب  وا  ناوید  تشگرب . هّیماما  بهذمب  سپـس  دوب . وا  تعجر 

ًادیور اهب  اوجرخی  نأ  وا  ادادقم  ایلع و  [ . 354  ] ربقلا اجر  نم  اوندیال  نأ  اهیلع و  ایلـصیال  نأب  تصوا  دق  مطاف  و  تسا . هتفای  ماجنا  توریب 
عزج رثکت  الف  یبًاق ، احلو  ۀتیم  یلهأ  عرسا  اهنا   244 ناوید ص 243 - بقانم ج 3 ص 363 . [ . 356 [ - ] 355  ] رتس یف  توکس و  یف  لیلب 

هحفص 194] بقانم 3 ص 362 [  ناوید ص 289 . [ . 358  ] عجو هتعرج و  ضیغ  دعب  اهلاو  هتعبتا  یضمف و  [ . 357]

يرمن روصنم 

فـصو رد  یئاههدیـصق  يو  کمرب . نادـناخ  ناحدام  يرجه و  مود  نرق  نارعاش  زا  ناقربز  نب  ۀملـسم  ای  ملـسم و  نب  ناقربز  نب  روصنم 
رپس ار  اهشیاتس  نیا  دوب و  یعیـش  يو  دسیون : فیـض  یقوش  نکیل  تسا . مشاهینب  هب  ینیهوت  اهنآ  ضعب  رد  هک  تسا  هدورـس  نایـسابع 

هک تسا  هدرک  شهوکن  نادنچ  ص )  ) دمحملآ رب  ناراکمتـس  زا  ماهدروآ  ارنآ  زا  تیب  دنچ  هک  ياهدیـصق  رد  تخاس . شیوخ  تدـیقع 
. تسا يرجه  مود  يهدس  نایاپ  رد  وا  گرم  تشذـگرد . روصنم  دوش ، ارجا  وا  رما  هکنآ  زا  شیپ  نکیل  داد . ار  وا  نتـشک  روتـسد  نوراه 

ةوفج مکنید  [ . 360 ... ] لماحلاب ءونی  لمحب  تؤن  دـقل  نیـسحلا  لتاق  ای  کلیو  [ . 359  ] لتاقلل دولخلا  نانج  نوج  ری  یبنلا و  ۀـیرذ  لتقت 
تیلاصم ـالأ  هحفــص 195 ] [ . ] 362  ] لفاح ۀـلقم  ءاـجرأ  ریرق  اهدـلاو  یبنلاو  ۀـمولظم  [ . 361  ] لـصاولاک یبنلا  لـآل  یفاـجلا  اـم  یبنلا و 

فیـض ج 3 ص 317. یقوش  یبرعلا . بدالا  خـیرات  837 و  ءارعشلاو ص 836 - رعـشلا  [ . 363 [ ؟ لباذلا انقلاو  ضیبلا  ۀلسب  اهل  نوبـضغی 
هب ءارعشلاو  رعشلا  ححصم  يهخسن  يور  زا  اهتیب  طبض  نییبلاطلا ص 522  لتاقم  دادغب ج 13 ص 65 و  خیرات  یناغالا ج 13 ص 140 

فالخ مراهچ  تیب  رد  و  دوشیم . هدـید  تاملک  طبـض  رد  ناوارف  فالتخا  هدـش  رکذ  رداصم  رد  و  تسا . رکاش  دـمحم  دـمحا  حیحـصت 
. ] دنتشاذگ مرایتخا  رد  ار  تاحفص  نیا  یپکوتف  هک  مرازگساپس  یناغماد  يودهم  رتکد  ياقآ  دنمـشناد  تسود  زا  تسا . يروتـسد  هدعاق 

هحفص 196]

لِبعد

هب لوتقم  تشه و  لهچ و  دـصکی و  لاس  هب  دـلوتم  هعازخ  يهریت  زا  لیدـب  نب  هللادـبع  نب  ناـمثع  نب  نیزر  نب  لـبعد )  ) هب بقلم  یلعوبا 
يهدیصق هدش و  هتخانش  گرم  زا  میب  نتشادن  هجهل و  تحارص  نابز و  يدنت  هب  هک  يرعاش  يرمق . يرجه  شش  لهچ و  تسیود و  لاس 

نب یلع  ماما  رب  تسا  روهشم  هکنانچ  هدیصق  نیا  تسا . ربمغیپ  تیبلها  تمرح  میرح  زا  عافد  یبرع و  رعش  نادیواج  ياههنومنزا  وا  هیتات 
مایألل رت  ملا  تسا . هتـشذگ  لصف  رد  یخیرات  جاتنتـسا  دیؤم  هک  دوشیم  هتـشون  هدیـصق  نآزا  یتابختنم  هدش . هدناوخ  ع )  ) اضرلا یـسوم 

يوس [ . 365  ] تاولـصلاو موصلا  دـعب  هللا  یلا  ۀـفلز  بلاطی  ینا  نم  فیکف و  [ . 364  ] تاتـش لوط  صقن و  نم  سانلا  یلع  اهروج  رجاـم 
، مالـسالا یف  رفکلا  ولوا  اهنبا  ۀیمـس و  تدا  ام  دـنه و  و  هحفـص 197 ] [ . ] 366  ] تالبعلاو ءاـقرزلا  ینب  ضغب  هطهر و  یبنلا و  ءاـنبأ  بح 

الب مکح  يدـه و  الب  کلم  یبرق و  ـالب  ثارت  [ . 368  ] تاهبـشلاو روزلاب  همکحم  هضرف و  باتکلا و  دـهع  اوضقن  مه  [ . 367  ] تارجفلاو
هیف لح  دقف  هثیغ  ۀـنیدملاب  اربق  هللا  یقـس  [ . 370  ] تارثعلا نم  نومأمب  تمزل  اـهمامز  هیلا  یـصوملا  اودـلق  ول  و  [ . 369  ] ةاده ریغب  يروش 

اناشطع تامدق  الدجم و  نیسحلا  تلخ  ول  مطافأ  [ . 372  ] تافحتلا هحور  انع  غلب  هکیلم و  هیلع  یلص  يدهلایبن  [ . 371  ] تاکربلاب نمالا 
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موجن یبدنا  ریخلا و  ۀـنبای  یموق  مطافأ  [ . 374  ] تانجولا یف  نیعلا  عمد  تیرجأ  هدـنع و  مطاـف  دـخلا  تمطلل  نذا  [ . 373 ... ] تارف طشب 
هللالوسر راـید  [ . 376 ... ] تارفـص مهئیف  نم  مهیدـیا  ًامـسقتم و  مهریغ  یف  مهأـیف  يرأ  هحفـص 198 ] [ . ] 375 ... ] ةالف ضرأب  تاواـمس 

ماـمإ جورخ  [ . 378 ... ] تابرـسلا اونمآ  داـیزلآ  مهروـحن و  یمدـت  هللالوـسر  لآ  و  [ . 377  ] تارجحلا نکـست  دایزلآ  ًاـعقلب و  نحبـصأ 
مث یبیط  سفن  ایف  [ . 380  ] تامقنلاو ءامعنلا  یلع  يزجی  لطاب و  قح و  لک  انیف  زیمی  [ . 379  ] تاکربلاو هللا  مسا  یلع  موقی  جراخ  ۀلاحمال 

هحفص 199]  ] 144 ص 126 - یلیجدلا . نارمع  بحاصلادبع  حیحصت  هب  ناوید . [ . 381  ] تآوه ام  لک  دیعب  ریغف  يرشبا  سفن  ای 

یلصوملا ۀمالس 

[383  ] اهاراو مث  اهیلع  یلصف  الیل  اهب  عیقبلا  نطب  یتأ  یتح  ماق  و  [ . 382  ] اهاطبسو يداهلا  اهلعب  اهرمأ  نع  اهلسغ  ءارهزلا  مطاف  تضق  امل 
تنب تملظ  دـقف  املظ  یقتلت  نا  سفن  ای  بقانم ج 3 ص 363  [ . 384  ] اهاشاح موقلا  ةالـص  نم  اهل  اشاح  دـحا  مهنم  اهیلع  لـصی  مل  و  . 

لک نم  اـهرهط  هللا  [ . 386  ] اهابر هللا  نیمأ  لیئربج  اهدـلاو و  راتخملا  دـمحا  یتلا  کـلت  هحفـص 200 ] [ . ] 385  ] اـهانبا هللالوسر و  یبنلا 
هحفص 201] بقانم ج 3 ص 358 [ ) [ . ) 387  ] اهاکز اهافص و  بیر و  لک  ۀشحاف و 

يربونص

. تسا هابتشا  هتشون و  دصیـس  لاس  دودح  ار  وا  تشذگرد  ریثکنبا  هتـشذگرد و  لاس 334  هب  یلکرز  لقن  هب  نسح . نب  دمحم  نب  دـمحا 
نافهل ءابنإ  اهنبا  اهلعب و  نع  اهئبنی  ءافهللا  ۀمطافلاذ  نم  دناهدوتـس . ار  وا  رعـش  رگید  یهورگ  تسرهفلا و  رد  میدـننبا  و  همیتی . رد  یبلاعث 

معن و الفأ  دق  ناردـب  لب  ضرالا  یف  نامجن  [ . 389  ] ناشطع ءاجیهلا  یف  سفنلا  ضباق  ابـصتنم و  بارحملا  یف  سفنلا  ضباق  نم  [ . 388]
هحفص 202] ج 3 ص 371 [  ریدغلا : [ . 390  ] ناسمش تلق  اما  ناسمش 

ریغص ءیشان 

يو جـنپ . تصـش و  دصیـس و  لاس  هب  یفوتم  کی و  داـتفه و  تسیود و  لاـس  هب  دـلوتم  نسحلاوبا  هب  ینکم  فیـصو  نب  هللادـبع  نب  یلع 
ارهزهمطاـف لوسر  ار  دوخ  يدوبک  سلجم  رد  يدرم  ءاـبدالا  مجعم  فـلؤم  لـقنب  و  دـش . هدرب  ماـن  وا  زا  هتـشذگ  لـصف  رد  هک  تسناـمه 

مکل یبلق  دمحأ  ینب  دنک . هحون  دناوخب و  دوشیم  لقن  اجنیا  رد  نآ  تیب  دنچ  هک  ار  یشان  رعـش  ات  تساوخ  قورزم  دمحا  زا  و  دناسانش .
متلتق و متملظ و  [ . 392  ] عرصم لیتق و  اهیف  مکل  سیلو  ًابرغم  ًاقرش و  ضرالا  یف  ۀعقب  امف  [ . 391  ] عمسی سیل  مکیف  یباصم  لثمب  عطقتی 

[ . 394  ] عضخی ناک  مکل  نم  مکیلع  وطسی  مکفیـسب و  التق  نونفت  مکل  تبجع  [ . 393  ] عضوم محی  ملف  ضرأ  مکب  تقاض  مکئیف و  مسق 
یف مکماسجأ  مکلتقب و  یصوا  هللالوسر  نأک  [ . 395  ] عفرت لباوذلا  ندللا  سؤرا  یلع  سؤرا  یمرت و  ءاغوبلا  یلع  موسج  هحفص 203 ] ] 

هحفص 204] ریدغلا ج 4 ص 28 [ .  53 نایعالا ج 3 ص 51 - تایف  و  ءابدالا ج 13 ص 293 . مجعم  [ . 396  ] عزوت ضرأ  لک 

دامح نبا 

بوشآرهـش نبا  بقانم  رد  وا  زا  یتایبا  يرجه . مراهچ  نرق  يافوتم  دـلوتم و  یعیـش  رعاش  يرـصب . داـمح  نب  هللادـیبع  نب  داـمح  نب  یلع 
هک تسا  ریدغلا  مراهچ  دلجم  رد  وا  يهمجرت  نیرتلصفم  دوشیم . هدید  لاجر  هرکذت و  ياهباتک  رد  يو  يهمجرت  هدش و  لقن  تبسانمب 

ینعأ ثیدـحلا  ةاـقث  نع  [ . 397  ] اروربـم اـقداص  ناـک  دـق  يدولجلا و  زیزعلادـبع  یل  يور  و  تسا . هدروآ  يو  زا  ینـالوط  یئاههدیـصق 
یکبت و مطاـف  لوتبلا  هتتاذأ  [ . 399  ] اروضح یبنلا  دـنع  انک  لاق  ًاموی  سابعنبا  نع  هودنـسی  [ . 398  ] اروک ذماذ  اذـب و  مرکأ  وه  یئالعلا 
يوحن و ءاسنلا  نعمتجإ  هحفص 205 ] [ . ] 401  ] اریبعتلا تفخأ  تلاق و  مطاف  اـی  نیکبت  كارأ  یلاـم  لاـق  [ . 400  ] اریفزلاو اهقیهش  یلاوت 

(س) ارهز همطاف  زا 94یناگدنز  هحفص 66 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دقف هللا  يرکـشا  یعمـسا و  مطاف  ای  لاق  [ . 403  ] ًاریقف امیدـع  العب  ایلع  مویلا  کـجوز  یبنلا  نإ  نلق  [ . 402  ] ارییعتلاو عـیرقتلا  نلطی  نلبقأ 
اذا یلاکتا  يدامع و  مکیلع  دمحأینب  ای  [ . 405 ... ] اریبدـتلا نسحی  لاز  ام  هللا و  نم  نذإ  نود  کجوزا  مل  [ . 404  ] ًاریبک الضف  هنم  تلن 
هحفص 206]  ] 168 ریدغلا ج 4 ص 167 - [ . 407  ] ًاریعس یلصی  مکیداعی و  نم  یقشی  یلاوملا و  دعسی  مکب  و  [ . 406  ] اروشنلا تدرأ 

یملید رایهم 

نف دش . ناملـسم  هغالبلاجهن ) هدـنروآدرگ   ) یـضر فیرـش  تسد  رب  سپـس  دوب . یتشترز  شیک  رب  تسخن  هیوزرم . نب  رایهم  نسحلاوبا 
پاچ ناوید . همدقم  . ) تشذـگرد تشه  تسیب و  دـصراهچ و  لاسب  تشگ . قافآ  يهرهـش  نآ  رد  هکنانچ  تخومآ  یـضر  زا  ار  يرعاش 

لالضلا لوط  دعب  مکل  ام  لقو : [ . 408  ] دـنفوأ موللا  بجوتـسا  نم  مهنم  ملو  ًاشیرق  لسالأ  رگید ) رداصم  نایعالا و  تایفو  زا  بتکلاراد .
هنـس ام  نس  نم  هبر و  یلا  ادیمح  یلو  و  [ . 410  ] دصقملا نع  نیرئاج  مکب  ماقتـساف  ةرتف  یلع  مکاتأ  [ . 409 [ ؟ دشرملا ۀمعن  اورکشت  مل 

دحجی مل  قحلا  عبتا  ول  نم  رارقإب  یلوم  هامـس  و  هحفص 207 ] [ . ] 412  ] دنـسملا ربخلاب  ردیحل  هدعب  نم  رمألا  لعج  دـق  و  [ . 411  ] دمحی
[ . 415  ] درفملل قحلا  امنا  الأ  عامتجألا  یـضق  كاذـب  متلق  و  [ . 414  ] دـسحی يرولا  ریخ  کی  نم  هنع و  لضفلا  دـسح  اهب  متلمف  [ . 413]

هحفص 208]  ] 300 بتکلاراد ج 1 ص 298 - پاچ  رایهم . ناوید  [ . 416  ] يدتری ًادغ  لاکن  يأب  همصخ  مطاف  نم  ملعیس 

يدوعلا نبا 

متلق و  [ . 417  ] متثرو دق  مکءابآ  متنأ  ملف  مکل  ابا  یتنبإ ال  یثارت  متعنم  تشه . هاجنپ  دصناپ و  يافوتم  تشه . داتفه و  دصراهچ و  دـلوتم 
هحفص 209] [ . ] 419  ] متعنم اذ  ملف  ایرکزل  ییحی  ثراو و  دوادل  نامیلس  اذهف  [ . 418  ] متمعز امیف  ثرالا  یبنجاللأ  هدلول  ثارت  یبن ال 

یلح نیدلاءالع 

فورعم وا  هناگتفه  ياههدیصق  هک  لوا  دیهش  رـصاعم  يرجه  متـشه  هدس  نارعاش  املع و  زا  یلح . نیـسح  نب  یلع  نیدلاءالع  نسحلاوبا 
نأ [ . 420  ] لمألاو لهجلاو  مهینامأ  مهل  توغ  مهنیب و  امیف  رمالا  اوعمجأ  و  تساهدرک . حرش  ار  اههدیصق  نآ  زا  یکی  لوا  دیهش  و  تسا .
[ . 422  ] لعتشی رانلاب  ببـس  ام  ریغ  نم  مهـسداس  لیربج  ۀسمخ  هب  تیب  [ . 421  ] للج بعـصتسم  ثداح  هلایف  ۀمطاف  ءارهزلا  لزنم  اوقرحی 

یکبت اهملاعم  هحفـص 210 ] [ . ] 423  ] اهریبش يرولا و  یلوم  اـهربش  دـمحأ و  لوتبلاو و  یلع  راد  مجنپ و  هدیـصق  ص 391  ج 6  ریدغلا 
ریدغلا ج 6 ص [ . 425  ] اهرودص دقفل  یکبت  اهتشحوب  اهرودصف  ترفقأ  یحو  لزانم  [ . 424  ] اهروزم دقفل  یکبی  اهرئاز  اهئاملع و  یلع 

هحفص 212] مود [  هدیصق   376

یسراف رعش  رد  ربمغیپ  رتخد 

هراشا

زا یئاههناشن  یبرع  رعـش  رد  قشمد ، تموکح  لیامت  مغرب  ترجه ، نیتسخن  يهدـس  مود  يهمین  زا  دـیدناوخ ، هتـشذگ  لصف  رد  هکنانچ 
یئاهمتس زا  ندومن  يدونشخان  نادناخ ، نیا  تبیـصم  رد  يراوگوس  نانآ ، نتـسناد  قحب  [ 426 . ] تشگ دیدپ  ربمغیپ  نادـناخ  هب  شیارگ 

اب هک  دـیدرگ  باـختنا  یئاـههنومن  اهرعـش  نآ  ناـیم  زا  دـندش . متـس  نینچ  بجوم  هک  مدرم  نآ  زا  یـشهوکن  هاـگ  و  تفر . ناـشیارب  هک 
، تسناوارف هدش  هدورس  البرک  يهعجاف  مالـسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  يهرابرد  هچنآ  اما  تشاد . یطابترا  ص )  ) ربمغیپ رتخد  یناگدنز 

لاجم نارعاش  زا  هتـسد  نیا  يرجه  ود  یـس و  دصکی و  لاسب  نایوما  نداتفا  رب  اب  تفرگ . دهاوخ  ياج  گرزب  دـلجم  دـنچ  رد  هکنادـنچ 
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مشاهینب ناگدنیاتس  يوما  نادناخ  يهدنام  نتخاس  نکهشیر  يارب  دنتـشادن ، شوخ  یلد  یلعلآ  زا  نایـسابع  هکنآ  اب  و  دنتفای . يرتخارف 
لاحرهب اما  دنامیمن . تلصو  هزیاجیب  هدنیاتس  دندرکیم ، یحدم  مه  سابعلآ  زا  ربمغیپلآ  شیاتس  نمض  رگا  و  دنتـشاذگیم ، دازآ  ار 

- تفاییمن ناما  دوخ  ناـجب  رعاـش  هحفـص 213 ] هنرگو [  دـشابن  مأوت  نایـسابع  شهوکن  اب  نایولع  حدـم  هک  دوب  اـجنآ  اـت  ناـنآ  يدازآ 
دنتفاتیمن رب  ع )  ) یلعلآ هب  ار  یشیارگ  نیرتمک  مصتعم  لکوتم و  نوچ  ینارادمامز  مه  یهاگ  دیدناوخ - يرمن  روصنم  هرابرد  هکنانچ 

یعامتجا زکرم  شیپ  اهلاس  زا  هک  رهـش  نیا  رد  دادـغب ، رب  نایملید  طلـست  شرتسگ  اب  دـندرکیمن . غیرد  نانآ  يوگانث  نارعاش  رازآ  زا  و 
کـشا ناـنآ  تیموـلظم  رب  دـندناوخیم و  ار  تیبلـها  ياهتلیـضف  نآ  رد  هـک  دـیدرگ  لیکـشت  اـهنمجنا  دوـب ، هدـش  یعیــش  نارعاـش 
یـسراف رعـش  رد  اما  تشذگ . هدنناوخ  رظن  زا  میدوشگ  خیرات » تربع  يارب  » ناونع اب  هک  یلـصف  رد  اهسلجم  نآ  زا  ياهنومن  دنتخیریم .

رامـش و  هدش ، زاغآ  يرجه  مراهچ  يهدس  زا  وا  نادناخ  و  ع )  ) یلع هب  شیارگ  ربمغیپلآ و  شیاتـس  دید ، دـیهاوخ  لصف  نیا  رد  هکنانچ 
نآ رد  تسا . كدـنا  رایـسب  نایهاشمزراوخ  نایقوجلـس و  نایونزغ ، ناـیناماس  تموکح  رـسارس  رد  تساـم ) تسد  رد  هچنآ   ) اهرعـش نیا 

ناوتیم اـیآ  مینیبیمن . يزیچ  تموکح  شیاتـس  تعیبط و  فصو  زج  هدـش  یفرعم  يرد  ياهرعـش  نیتـسخن  ناونعب  هک  اهرعـش  زا  هتـسد 
هدوب عون  نیا  زا  هدش  هدورس  یناریا  ياههجهل  رگید  ای  يرد  نابزب  يرجه  مراهچ  هدس  ات  هک  یمالسا  ناریا  یـسراف  ياهرعـش  همه  تفگ 

رد دشاب . هدش  هدورـس  ام  ثحب  دروم  عوضوم  رد  ياهرعـش  دوریمن  نامگ  اما  داد ، تبثم  خساپ  شـسرپ  نیدب  ناوتیمن  دـنچ  ره  تسا ؟
نایاپ ات  يرجه  موس  لـهچ و  لاـس  زا  مینادیم  اـم  و  تسه . یلاـمتحا  نینچ  ياـج  تموکح ؟ تخـس  راـشف  تسیچ ؟ نآ  تلع  تروصنیا 
رـسپ فسوی ، نب  جاـجح  هللادـیبع ، داـیز ، نوچ  یناـمکاح  راـشف  ریز  یقرـش  يهقطنم  ناریا و  ناورم ، نب  کلملادـبع  نب  دـیلو  تموـکح 

هب ْتیَمُک  دوب ، يوما  نادناخ  رظن  ریز  ًامیقتـسم  هک  هنیدـم  رد  ارچ  اما  تسا . هدـنارذگیم  راگزور  مدرم ، تسد  نیا  زا  یناسک  و  ثعـشا .
 ] يهدـس رد  تفگ  ناوتیم  ایآ  مینیبیمن .؟ ار  يرعاـش  نینچ  ریظن  تاره  هنزغ و  سوط ، روباـشین ، رد  یلو  دزیخیمرب  نایمـشاه  شیاـتس 

نینچ ياـج  زگره  دنتـشادن ؟ یعـالطا  تـفر  ناـنآ  رــس  رب  هـچنآ  و  ص )  ) ربـمغیپ نادـناخ  زا  ناریا  مدرم  ترجه  نیتـسخن  هحفص 214 ]
ياههورگ هک  دمحم  نب  ناورم  راک  نایاپ  ات  کلملادبع  نب  دیلو  تموکح  زا  نرق  مین  ًابیرقت  يهلصاف  رد  هتـشذگ  نیا  زا  تسین . یلامتحا 

تفگ ناوتیم  دندادیم ، راعش  « دمحملآ نم  اضرلا  » ربمغیپ نادناخ  تموکح  مانب  دندوب و  راک  مرگرـس  هنایفخم  ناریا  قرـش  رد  تمواقم 
یمومع ساسحا  هفطاع و  کیرحت  يارب  یمهم  لـماع  رعـش  مینادیم  هدـشن ؟ هدورـس  دـشاب  لـیامت  نیا  هدـنیوگزاب  هک  يرعـش  هنوگچیه 

نینچ یبرع  رعـش  اـب  ارچ  تسا  نینچ  رگا  دـناهدرب ؟ ناـیم  زا  ار  اهرعـش  نینچ  ناـنآ  نـالماع  اـی  اـهتموکح و  تفگ  ناوـتیم  اـیآ  تسا .
نینچ یسراف  نابز  رد  رگا  هکیتروص  رد  دوب ، یسابع  يوما و  يافلخ  زا  میقتـسم  تَّمَذَم  یبرع  ياهرعـش  نومـضم  تسا ؟ هدشن  ياهلماعم 

. دناهتشادن اهيراکمتس  نآ  رد  یتلاخد  نانآ  هچ  هدوبن ، يونزغ  ای  یناماس و  يرافـص ، نامکاح  هب  ضیرعت  دشاب ، هدش  هدورـس  ییاهرعش 
وگیبرع نایناریا  هک  مه  يزات  رعـش  رد  اما  تفای ، تیمـسر  موس  هدـس  زا  هجهل  نیا  تسا و  يرد  رعـش  هرابرد  اـم  ثحب  هک  تسا  تسرد 

تـسا يزکرم  ناریا  رد  یعیـش  ياهتلود  سیـسأت  اب  نامزمه  ینعی  يرجه  مراهچ  يهدس  زا  دوشیمن . هدید  یئاههنومن  نانچ  دناهدورس 
همه داد  ودب  درک و  انث  دوتسب و  ربمیپ  هک  ار  یسک  ياتسب  نک و  تحدم  دوشیم : هدید  یسراف  رعش  رد  اهنومـضم  نیا  ریظن  هاگهاگ  هک 

ارم اهتیب : نیا  ای  و  هحفص 215 ] [ . ] 428  ] مردیح هر  كاخ  هک  ناد  نیمه  مرذگب  نیدـب  مه  مداز و  نینچ  هنومن : نیا  ای  و  [ . 427  ] راک
همطاف یلع و  دمحم و  رـسپ  ود  رتخد و  شردارب و  قلخ و  نیهب  نت  مناسر  نت  جنپ  نیدـب  رـشح  زور  هک  دوب  هدنـسب  نت  جـنپ  نیا  تعافش 
ترهـش تیـصو  دندنکفا  یپ  ار  ردتقم  یتموکح  دـنتفای و  تسد  رـصم  رب  نایمطاف  هک  مراهچ  يهدـس  رخاوا  رد  [ . 429  ] نسح نیـسح و 

نابز تیبلها  حدمب  ناماس  نآ  يوگیـسراف  نارعاش  دندرک ، ادیپ  ینارادفرط  ناریا  قرـش  رد  دیـسر و  یمالـسا  ياهروشک  رگیدـب  نانآ 
حدم رد  هک  یئاهرعش  رامش  مشـش . مجنپ و  نرق  رـسارس  رد  مهزاب  نکیل  تسا . يولع  ورـسخ  رـصان  نانآ  يهتـسجرب  يهنومن  دندوشگ و 

لیکشت اهنمجنا  یسابع  تفالخ  زکرم  دادغب و  رد  نایعیش  مجنپ  يهدس  رد  هکنیا  تفگـش  تسین . ناوارف  دناهدورـس ، یـسرافب  ربمغیپلآ 
رظن زا  میدوشگ  خـیرات » تربع  يارب   » ناونع اب  هک  یلـصف  رد  اهسلجم  نیا  زا  ياهنومن  دنتـسیرگیم و  تیبلها  تبیـصم  رب  دـندادیم و 
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هانپ رگید  يهلوغیب  هب  ياهلوغیب  زا  ناج  میب  زا  دیاب  ورسخرصان  تفالخ ، زکرمب  هطقن  نیرتهداتفا  رود  ناریا  قرش  رد  اما  تشذگ ، هدنناوخ 
، دوخ يرادیاپ  يارب  هک  یلحم  ياهتموکح  یتمدخ  شوخ  باسحب  ای  تشاذگ و  نایـسابع  باسحب  دـیاب  ار  يریگتخـس  نینچ  نیا  درب .

شریذپ ای  تعامج و  تنـس و  بهذمب  هقطنم  نیا  مدرم  تخـس  يدنبياپ  باسحب  ای  و  دنتـسجیم ، یهار  ره  زا  ار  نانآ  رطاخ  يدونـشخ 
أشنم هک  تسا  ینامگ  سدح و  دوش  هتشون  نآ  نوماریپ  هچنآ  لاس  رازه  تشذگ  زا  سپ  هک  تسا  یثحب  كدنا ،) یتمواقم  زا  سپ   ) عضو

نیتسخن يههد  ات  ناریا  قرـش  رد  يرد  نابز  تأشن  زا  میتشون  هکنانچ  لاح  رهب  تسا . هدننک  ثحب  رکفت  زرط  ای  هفطاع و  لیامت و  زین  نآ 
هب ربمغیپ  هحفص 216 ] رتخد [  مان  و  تسا . كدنا  یئاههنومن  هدش  هدورس  ربمغیپ  نادناخ  شیاتس  رد  هچنآ  یسراف  رعـش  زا  متفه ، يهدس 

تخیر و مهرد  زیچ  همه  لاس  دصکی  زا  شیب  یتدم  يارب  ناریاب  نالوغم  موجه  اب  دوشیم . هدـید  اهتیب  نیا  ضعب  رد  ینمـض  ای  حـیولت 
نیا لصف  نیا  نایاپ  رد  دنیاشگیم . نابز  تیبلها  حدمب  ناریا  روشک  فلتخم  طاقن  رد  یعیش  نارعاش  هک  تسا  يرجه  متشه  يهدس  رد 
هچنآ تسا . یفسوخ  ماسحنبا  ینامرک و  يوجاوخ  زا  هحیدم  نیرتینالوط  مینیبیم  هکنانچ  درذگیم و  هدنناوخ  رظن  زا  ياهرعـش  هنومن 

نیا رد  تسا و  ناریا  رد  هعیـش  بهذـم  نتفای  تیمـسر  زاغآ  مهد  نرق  هچ  دـباییم . همتاخ  مهن  نرق  نایاپ  هب  هدـمآ ، مهارف  لـصف  نیا  رد 
هحفص 217] دهدیم [ . لیکشت  تیبلها  ياههیثرم  اههحیدم و  ار  یسراف  رعش  زا  یمهم  تمسق  هک  تسا  هرود 

ورسخرصان

حادم یلیعامسا و  نایعیـش  زا  يرمق  يرجه  لاسب 481  یفوتم  لاس 394 و  هب  دلوتم  یخلب  ینایدابق  ثراح  نب  ورـسخ  نب  رـصان  نیعموبا 
نم و تسد  ادهـش  شیپ  عمج  نآ  رـس  رب  عزف  لوه و  نآ  رد  زورنآ  ناسارخ . يهریزج  رد  ناشیا ، يوس  زا  تجح  رـصم و  یمطاف  يافلخ 

هاـم ارهز  دوخ  دـمحا و  دوجو  سمـش  يوقت ص 4  ناوید . یلاـعترا  داد  دزیا  ماـمتب  دـهدب  ربـمیپ  دـالوا  نمـشد  زا  نم  داد  اـت  ارهز  نماد 
شراونا يهعیلط  قرشم  مه  يدنوادخ  لامج  علطم  مه  شرارسا  قدنص  قح و  سومان  دمحا  دحا  بیغ  روهظ  تخد  شراوطا  تستیالو ز 

مه شراتفگ  هیسد ز  میرم  مه  نارپ  دوش  حیسم  شمد  زا  مه  هحفص 218 ] شرادنپ [  یلجت  نیمالاحور  شسافنا  هدنز ز  حیسم  نوچ  دص 
تـشادن يوفک  شرادـیرخ  تسا  رواد  تسکاپ و  هللالوسر  بانج  زا  رهوگ  نیا  شرایهم  فک  زا  دزیر  رهم  مه  شنادـنخ  بل  زا  دراب  هام 

رـس دراین  دلخ  تشهب  ناوضر  شراع  دوب  دلخ  تشه  ناوضر ز  ارهز  رد  كاخ  ندع  تانج  شراّرک  ردیح  دوبن  یمرگ  هقیدص  ترـضح 
ماما و منم  هک  اـتفگ  ناوید ص 209  شراکددـم  رای و  تسه  وچ  ارهز  ین  نازوس  خزود  تفه  شکاـب ز  شراـی  دوب  رـشحب  رگ  هقیدـص 

لعف نیاک  یماما  اب  وت  يو  رب  یمرو  رکنم  تسین و  بعـص  وت  کیدزن  راک  نیا  رگ  يرکنم  وت و  یبعـص  رتخد  ناـگریبن و  دتـسب ز  ثاریم 
هحفص 219] ققحم ص 94 [ ) يونیم و  ناوید . ورسخرصان .  ) رَّبَش ریبش و  همطاف و  زا  مراد  مرش  هک  مین  وت  اب  نم  رهّشُم  وز  تسا  هدش 

یئانس

مشاهینب و زا  لـفاغ  يوشن  يرجه .)  518  ) مشـش نرق  لئاوا  يافوتم  يرجه . مشـش  مجنپ و  نرق  نارعاـش  زا  مدآ . نب  دودـجم  دـجملاوبا 
البرک و تفص  رد  يوضر ص 261 ) سردم  هقیدح .  ) ار همطاف  دادـن  شماطف  زج  ار  همه  ناهج  نیا  ریـش  قح  داد  مهیدـیأ  َقْوَف  هللاُدَـیز 

نید رد  هبت  نینچ  يادتبا  نیعل  رمش  دایزلآ و  هدرک  ناشطع  سکیب و  راوخ و  زجاع و  ناج  رـسکی  هدادب  نیـسایلآ  مظعم  دهـشم  میـسن 
( ] ص 270 هقیدح .  ) هدید زا  دـحیب  هدـیرابب  نوخ  هدیـشارخ  ار  يور  همطاف  هدـیرابب  نوخ  هدـید  زا  یلع  هدـیردب  هلمج  هماج  یفطـصم 

هحفص 220]

يزار یماوق 

ارهز و ءادهـشلادیس  يهیثرم  رد  يرجه . مشـش  نرق  مود  يهـمین  رد  یفوـتم  مشـش . نرق  لوا  هـمین  فورعم  نارعاـش  زا  یماوـق  نیدـلاردب 
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نیـسح درد  تسیچ  هک  نایرگ  لدگنت  يارهز  هدش  یفطـصم  شیپ  رد  اهتنم  هردس  رب  هتخاس  يارـس  متام  درد  هتخوس ز  یلع  یفطـصم و 
تفگ داتفوا  رد  شیور  هب  تسج و  ياج  ارهز ز  ابحرم  تفگ  ردپ  داد و  باوج  شدـج  مالـس  یلع  نیـسح  درک  هک  نیرد  ناشیا  اود  ارم 

بح هحفـص 221 ] ارچ [  يدـمآ  رید  وت  راظتنا  رد  ردام  موق  وت  اب  دـندرک  هچ  فاصم و  زا  یتسر  نوچ  اجک  ام  یئاـجک و  وت  اـم  زیزع  يا 
ربمغیپ دـناشنب  مرجال  يربمغیپ  تجح  ردـیح  ارهز و  اـب  دوب  ادـتقم  ردـیح  تسه  تبارق  رهب  زا  نکیل  فـالخیب  دـشاب  ضرف  ربمیپ  ناراـی 

هحفص 222] ( ] 127 ص 1206 - ناوید .  ) ازساب یئازس 

یتَکیسخا ریثا 

هدبعـش ياـمن  هقح  هلـال  ریگبآ  فرط  رب  طاـسب  هدـنکف  هزبس  يرمق . يرجه  ای 579  لاـسب 577  یفوتم  يرجه و  مشـش  هدـس  نارعاـش  زا 
( ] خرف ص 27 نویامه  نیدـلانکر  ناوید   ) بلط ارهز  وچ  هدرک  غاب  ناینیـسح  نوخ  فکب  نینوخ  يهطرق  ناوغرا  میـسن  شیپ  بجعلاوب 

هحفص 223]

ینامرک يوجاوخ 

وا ياپ  كاخ  درگ  یلحک  رـصق  نانـشور  يرمق . يرجه  لاـسب 753  یفوتم  لاس 689 و  هب  دلوتم  يدـشرم  دومحم  نیدـلا  لامک  اطعلاوبا 
ار وا  نوخ  دـناهدرک  ارهز  مان  نازور  هریت  نیا  ار  هرهز  همطاف  تمـصع  نودرگ  يهسمـش  دوجو  اب  دـناهدرک  ایرث  نیب  ناهج  مشچ  يهمرس 
رب تفب  رز  يهدرپ  دناهتـسب  رویز  خرچ  سورع  رب  رگید  زاب  دـناهدرک  اروح  راسخر  يهنوگلگ  نآ  زا  اـت  دـناهدرب  ناوضر  غاـب  يوس  هفحت 

نوگب امیس  نیا  زیرلگ  سلطا  دناهتـسب  رد  رمک  نیرز  ار  گنچ  نهآ  هوک  دناهدوشگب  ابق  دنب  ار  شوپ  یلحک  خرچ  دناهتـسب  رـضخا  ناویا 
هحفص دناهتسبرب [  اههدید  ار  کلف  ناناب  هدید  نآ  رهب  زا  دنربیم  تمایق  نوتاخ  دهم  دناهتسب  رتشـش  شقن  ینیچ  نازادرپ  شقن  ار  هاگرخ 
ههیـش شنایزات  مور  وِزَغ  ردناک  دـنب  يزاغ  يزات  نآ  رد  لد  دناهتـسب  رتوبک  لاب  رب  تیبلها  مان  نایناحور  يهناخ  رتوبک  نازیر  هناد  [ 224

نیشنهدرپ ناگزیشود  دناهتشون  ره  زا  بکاوک  رطاخ  رب  وا  لآ  وا  رهز  تبحم  يهموظنم  ( 134 ص 133 - ناوید .  ) دناهتسب رصیق  رصق  ردنا 
نابرد هچارس  رد  شرمق  فرش  زا  هک  یلالدب  دش  هرهز  وا  تلصوب  نآ  زا  ص 584 ) ناوید .  ) دناهتشون زجعم  رس  رب  لوتب  مان  سدق  میرح 
باسح يور  نوزف ز  [ 430  ] یح زا  يو  رمع  تشگن  دوب  ناهنپ  شیوخ  راونا  يهعـشا  سب  مجنا ز  ریاس  مشچ  زا  یقرـشم  عمـش  نوچ  دوب 

غاـب نیحاـیر  دـنب  هتـسدب  تسوا  هناد  بآ و  سیادرف  رازغرمز  تسوا  هناتـسآ  كـالفا  يهورذ  يارو  دوب  ناـّنح  یِّحب  وا  یگدـنز  هک  ارچ 
[433  ] ناتسلگ تشه  ورذت  [ 432  ] نمچ تفه  گرب  هلال  [ 431  ] ُِقُتت هن  سورع  هحفـص 225 ] رواخ [  ار  سدق  جرب  يهرِّیَن  دوب  هک  ربمغیپ 

هنیهک [ . 436  ] رمق جـنپ  خاک و  ود  یماـس  هدـش  وا  نمیب  [ . 435  ] لوصا راـچ  و  [ 434  ] عرف هس  یمان  هدـش  وا  ماـن  رظنم ز  شـش  عمـش  و 
همز شیپ  رد  ار  هدروـخ  دود  کــلف  شخبطمب  [ . 439  ] رجاه وا  رادهناـخ  يهیراـج  هنیمک  [ 438  ] يهراـسوا سورعلاتیب  [ 437  ] يروس
( ] ناوید ص 516  ) نیریـش وا  مالک  [ 441  ] حـصفا انا  رکـش  نیکمن ز  وا  ماعط  [ 440  ] حلما انا  يهرفـس  رزنواه ز  رهمزو  میـس  يهچقبط 

هحفص 226]

نیمی نبا 

لاس هب  نادناخ . نیدب  هتـسباو  يرادبرـس و  نادناخ  نارگـشیاتس  زا  يرجه و  متـشه  يهدس  نارعاش  زا  يدمویرف . نیدـلانیمی  نب  دومحم 
بـسن الاو  كاپ  ربمغیپ  هک  ناهم  ناهک و  یتیگ  ناـگرزب  ناـهگآراک  راـتفگ  مدینـش ز  تسا . هتـشذگرد  يرجه  هن  تصـش و  دـصتفه و 
قیالخ یمه  دیآرد  رـشحم  زور  نوچ  هک  دوخ  بابحا  هاگرد و  ناصاخب  دوخ  باحـصاب  يزور  تفگ  نینچ  برع  نارورـس  رـس  دـمحم 

یتیگ جنر  زا  لد  دیهن  رب  مهب  نامشچ  درم  نز و  نارک  ات  نارک  رـشحم  لها  يا  هک  نامـسآ  تفهب  دیآ  رب  يدانم  یمه  دیآ  رـشحم  يوس 
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زا نانز  مشخ  نیکیب و  كاپ  ياـک  تفگ  یکی  هحفص 227 ] دنکیم [  رت  كاخ  هژم  بآ  دنکیم ز  رذگ  رـشحم  نوتاخ  هک  دیهنرب  مهب 
زوس هیرگ و  سب  شندید ز  تقاط  یسک  درادن  نیرفآ  رازه  شکاپ  ناج  رب  هک  نید  ياراد  داد  نینچ  شباوج  مشچ  ود  يراب  دنـشوپ  هک 

ناسنیدب رس  راتسد  هتشغآ  هتـشهورف  رگد  شودب  شنیـسح  نوخ  نسح ز  رهب  هدولآ  بآ  رهزب  نهریپ  یکی  رب ، وا  شود  کیب  شندیلان  و 
تسدیدن سک  متس  رگم  یهاوخ  وت  مه  ناملاظ  نی  زا  رهگ  الاو  ود  نوخ  هک  دیوگب  شرع  ياراد  هاگردب  دلانب  شرع  ياپ  ات  هتـسخ  دور 

هک يوختـشز  ملاظنآ  علاط  دب  هچ  نادواج  ناشدنب  منک  خزودب  نانچ  نادزی  دنگوس  دای  دنک  رگداد  یئوت  نوچ  نم  داد  هدب  رتشیب  نیا  زا 
هحفص 228] ( ] 590 دار ص 589 - یناتساب  یلعنیسح  ناوید .  ) وا ناعیفش  شدنوش  نامصخ 

ماسح نبا 

يهداوناخ حدـم  هب  ار  دوخ  رمع  هک  تمه  دـنلب  ملاع  عبط و  ردـتقم  رعاش  مهن . نرق  روهـشم  نارعاش  زا  یفـسوخ  نیدـلاماسح  نب  دـمحم 
يهرفـس تَّنِم  شکم  ریـس  درک  ناوت  نان  کـی  هب  نوچ  مکـش  دـیوگ : هکناـنچ  تفگن  شیاتـس  هلاون  يارب  ار  ناـمدرم  و  دـنارذگ ، ربمغیپ 
دصتشه لاسب  یفوتم  تسا . رعش  عاونا  رگید  اهسمخم و  اهدنبعیجرت و  اههدیصق و  زا  بکرم  وا  ناوید  همان و  نارواخ  يهدنیارس  ریشدرا 

يور اب  هک  ماقم  شمیقم  ناوضر  غاب  دش  هک  مالـسلاهیلع  مدآ  تفگ  نینچ  ارهز  يهمطاف  حدم  رد  هدیـصق  يرمق . يرجه  جـنپ  داتفه و  و 
هم خر  هتفرگ  شباتز  رون  یبوخ و  رونم ز  شنورب  رود  دمآ ز  ممـشچ  رد  هناخ  یکی  فاوط  مدومنیم  یبناج  رهز  فاص  يار  اب  یفاص و 

هاگن هگنآ  مدرک  نامسآ  يوس  یسک  مدیدن  مدیرگنب  یسب  یسب  مسرپب  ات  متساوخ  یسک  هحفص 229 ] باتفآ [  خر  رَّونم  شرون  باقن ز 
نیا رارسا  نک ز  هام  توفص  زا  یفاص  ملد  یفطصم ! توفص  زا  مشخب  افـص  افـص  دراد  وت  زا  یفـص  ریمـض  هام  رهم و  يهدننیرفآ  يا  هک 

توفـص یغارچ ز  تمزوماـیب  شناد  ییاـعد ز  شوـگب ! ناوـتب  هچنآ  یفـص  يا  اـی  هک  شوـگب  مدیـسر  یئادـص  ـالاب  نـک ز  هاـگآ  هناـخ 
نیسح و قحب  راوس  لدلد  هاش  نید  رادهپس  راقفلاوذ  بحاص  یلع  قحب  مالسلاهیلع  دمحم  قحب  مامت  يافص  اب  یفص  يا  وگب  تمزورفارب 
ار ز یفـص  ياشگلد  هتکن  نیا  رارـسا  زک  مالـس  مهیلع  مهیلع  مالـس  مایق  زور  يارحـص  نوتاـخب  ننملاوذ  هتـسیاش  دنتـسه  هک  نسح  قحب 
رس شیافص  زا  یفص  دش  زاب  نامز  رد  مه  هناخ  رد  یفطصم  رب  داتسرف  يدورد  افص  زا  اعد  نیا  درکب  نوچ  یفص  يامن  ییافـص  تّوفَص 
وچ يرتـخد  رم  تخت  نآ  رب  هتـسشن  روـن  نشور ز  تـخت  نآ  ياـپ  ارـس  رود  دـمآ ز  شمـشچ  رد  تـخت  یکی  هحفـص 230 ] دش [  زادـنا 

نوچ نانچ  یبوخب  شرد  ندرگب  رگید  قوط  یکی  رورـس  ار  نایروح  وا  راونا  رون ز  رَّونم ز  رـس  رب  جات  یکی  يرتخا  دـنلب  نابات  دیـشروخ 
رب هک  یطخب  تیاـنع  شمنادیمن  بر  اـی  تفگ  یفـص  هتخیگنا  يروـن  يرهوـگ  ره  هتخیوآ ز  ردـنا  شوـگب  رهوـگ  ود  شروـخ  رد  دوـب 
رد یگدـنخرف  ِّرَف  نیاب  مربمغیپ  تخد  نم  تفگ  ودـب  لاـح  بسح و  رب  وت  ینادـب  اـت  نکب  لاؤس  يو  زا  هک  ار  وا  دـمآ  باـطخ  شمناوخ 

یلو شیادـخ  ادـخ و  ِّیلو  تسا  یلع  نم  ندرگ  رد  قوط  ناـمه  نسح  نیـسح و  رهاوج  هناد  ود  نم  باـب  نم  قرف  رب  جاـت  ناـمه  مروخ 
یباطخ دنهد  یبیبط  اهیگتسخ  نیزا  دنهد  یبیـصن  اهنیا  زا  چیه  ارم  راب  تسهار  هدنب  هگ  راب  نیرد  راگدرک  يا  هک  مدآ  تفگ  نینچ  تسا 

دنوش رهاظ  وت  تشپ  هب  ملاعب  دـنوش  رهاظ  وچ  یکاپ  هب  اـهنیا  هک  هحفـص 231 ] یف [  ملاع و  ياهافو  رد  تلد  یفـص  ياک  شدمآ  شوگب 
راذـع لگ  نمچ  زا  غاب  فارطا  رب  زاب  ار  ربمغیپ  بانج  همطاف  ندرک  ینامهم  ماـمت  تماـیق  ماـیق  اـت  ارم  مارتحا  نیا  تمرح  اـب  تفگ  یفص 

دوب هزیـشود  میرم  رادهدرپ  لگ  خر  زا  دوشگ  ارـضخ  عقرب  لگ  نوتاـخ  رـس  زا  داـب  دوب  رب  هعنقم  راـهب  ون  شوخ  يوب  درک  دوع  رپ  هرمجم 
لگ راتت  کشم  يهفان  درک  زاب  رت  لبنس  درک  زاغآ  یشکرس  درک  زان  یهس  ورـس  راسمرـش  دوخ  یگنتلد  هدرپ ز  سپ  رد  ینتـسبآ  هچنغ ز 
لگ رب  راذـع  قماو  لبلب  لاگـس  یفاوق  هتـشگ  لاح  بسح  تفـص  رب  رازغرم  فرط  رب  ناون  يرازب  غرم  ناوج  ّرت و  هزاـت و  ناوکین  خر  هچ 

هدـش هلال  شوپ  هَّلُح  نیمز  كاخ  شورف  نیحایر  داب  رای  يوجلد  دـق  نوچ  هتخارفارـس  ورـس  هتخآ  نابز  غیت  هتخاف  نانک  هلاـن  راذـع  ارذَـع 
یپ زا  هحفـص 232 ] رابکـشا [  هیـس  مشچ  ار  غیم  لد  شتآ  باحـس ز  زا  ناـشک  غیت  غورف  بقاوث  قرب  راـمخ  سگرن  رـس  رد  شون  هعرج 
رمک رب  هتخورفا  خر  هلـال  قـیقع  نوریب  هدـمآ  گنـس  ياراـخ  لد  زا  رادهنییآ  هدـش  لـگ  نادهمرـس  هدـش  هلـال  ار  ماـیا  تبعل  يرگ  تـنیز 
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داشگ تنج  رد  ای  ریبع  لگ  قرو  رب  دناشف  نم  ملق  ای  رات  ياهبش  لد  رد  غارچ  نیزروخ  يهلال  غامد  رطعم  هدرک  غابب  هشفنب  يوب  راسهوک 
نیملاعلا ةدیـس  نیرینلا  ةرین  نیبکوکلا  ۀـعلطم  راـبغ  ارحـص  لد  رب  دـناشف  هگرحـس  داـب  رـشبلاریخ  رتخد  تبرت  زا  رگم  اـی  رارقلاراد  نزاـخ 

مایخلا تارختفم  شرجعم  شک  هشیر  راک  شیپ  يهیراج  وا  شیپ  کلف  كرت  وا  ناتـسبش  عمـش  زورف  لـعاشم  هاـم  رابکلاردـص  يهعـضب 
شتمصع یگدرپ  راعـش  يرَعِـش  يرْعَـش  وا  يالاو  سدنـس  خرچ  يوت  هن  سلطا  شقربتـسا  توسک  رامق  دوع و  يهحفن  شرداچ  يهحیار 

نآ زا  هدرک  ار  يوبـشوخ  يهرط  نیعروح  شرد  كاخ  فلز  بو  راجب  هتفر  راـختفا  نیرب  دـلخ  شرد  كاـخب  هدرک  سدـق  نانیـشن  هدرپ 
وا تمدـخ  لاـمک  بسک  یپ  زا  لازیـال  مرح  رد  راـکب  يراوـح  هدرب  ار  مشچ  ینـشور  میـسن  ناوـضرب  هداد  شهر  درگ  هچنآ ز  رابکـشم 

يهفرش فرش  اب  راد  هس  رواگ  يهصرق  وا  ناخ  زا  کلف  رب  دنهنیم  يرحس  ره  رهپس  نایخبطم  هحفص 233 ] رایتخا [  ناجب  هدرک  تادلاخ 
راک بادـیپس  حبـص  بوک  همـس  بش و  يودـنه  يرگتنیز  یپ  زا  وا  شرع  مرح  رد  رانک  وک  یکی  مک ز  کلف  هن  هرگنک  وا  میظعت  مراـط 

يرتشگنا يرتشم  شیپ  هداتسرف  هفحت  نیدَقرف  رـس  رجعم  راوس  ار  وا  هیده  شیپ  دروآ  شک  شیپ  هدمآ  تسد  رـس  زا  بیرف  وداج  يهرهز 
درک شورفرهاوج  خرچ  وا  جـیوزت  بش  رد  راگن  ناروح  فک  رد  یگطاـشمب  تسب  رورـسلارادب  تفر  وا  يوسب  هرهز  راوشوگ  هم  هداد و 

رُد يهبکوک  دـناشف  رهاوج  هک  سب  راصح  یلین  مراط  دـش  سودرف  نشلگ  دنتـسارایب  هدرپ  بیغ  نانیـشنهدرپ  رادـبآ  رَرُد  رپ  کـلف  طاـسب 
نیزم تشگ  رادهدـنز  بش  يودـنه  دـش  زورفا  هلعـشم  دـندمآ  ماب  رـس  رب  ماش  ناراد  هلعـشم  راوهاش  رهگ  رپ  تشگ  زیرلگ  هدرپ  شبکوم 

راکشآ عمج  رس  رب  یلع  هللا  یلو  اب  وا  جیوزت  يهبطخ  دناوخب  یلاعت  لج  رارق  اجکیب  تفای  نایناحور  همه  ات  کلم  دش  نیـشن  هردس  کلف 
ات دوشگ  رد  نانج  دـلخ  دولخلاراد  نزاـخ  هحفـص 234 ] راـنک [  ره  رب  هدزفص  ناـیب  وّرَک  عمجم  ناـیناحور  همه  اـب  هاوگ  سدـقم  حور 
رب دز  هردس  رد  وچ  داب  رابکشم  اوه  تشگ  وا  رطع  رثا  زک  شرع  یمیسن ز  تساوخ  تشهب  میـسن  وچمه  راظن  ناروح  يهرمز  درک  دنناوتب 

بیج و رجعم و  رپ  تشگ  ار  همه  رم  ّرُد  دـندیچب  هکـسب  دـلخ  نانیـشن  همیخ  راـسخاش  ره  رـس  زا  تخیرب  ناـجرم  ؤلؤل و  نیع  ياروح  رس 
وت بکوک  لوسر  غاـب  يهلـال  لوتب  تراـهطب  يا  راـثناب  قبط  تنیا  هاوگ  بیطخ و  تنیا  رورـس  يارـس  تنیا  روـس  یـسورع و  تنیا  راـنک 

یئوت مدآ  تنیز  یئوت  ملاع  دـصقم  رابت  غارچ  مشچ و  اسنلارخف  َکَّنإ  یقتلاریخ  کجوز  اجدـلاردب  کباب  راوعیب  وت  تمـصع  لوضفیب 
فرش زا  ربخ  يرادن  هک  يا  راوس  لدلد  يزات  نسحلاوب  وت  رسمه  نمز  نیمز و  رخف  نسح  نیسح و  مام  رایخلاریخ  ِرَیْخَا  یئوت  میرم  تفع 

دوب راتت  کشم  هتخیر  لگ  گرب  رب  وچ  تسار  شیوخ  ياباب  طخ  زا  متفای  یقرو  رب  رادشوگ  نک و  مهف  وا  لضف  زا  قرو  کی  وا  ردق  و 
فلکت مان  میور  تفایضب  ات  تسه  تیماعط  چیه  هحفص 235 ] راوسهش [  يا  هک  درک  یلع  يوسب  يور  حابص  زامن  دعب  لوسر  يزور  هک 
شدوبن چـیه  ماعط  هناخب  هکناز  رابکـشا  شرثا  رب  هاش  تشگ و  ناور  هجاوخ  میور  هناخ  بناج  ات  يامرف  هک  تفگ  راـیم  فقوت  رذـع  ربم 

همطاف راهن  اجنیا  دـنک  ات  تسا  رد  رب  ردـپ  تفگ  همطاف  رب  تفر  یلع  دـش  نورد  شیپ  راکف  مغ  زا  لد  ناج و  تفر  هناـخ  ردـب  اـت  ناـمگ 
هچ ات  مرگنب  نم  هک  شاب  ردـپ  شیپ  هب  ود  ره  نیـسح  اب  نسح و  اب  رارد  ار  ردـپ  تفگ  هاشب  تراشا  درک  دوبن  یماعط  هکناز  دـش  گنتلد 

فیطل یماعط  هفرط  مرب  نآ  نمث  زورزب  مشورفب  ات  راظتنا  تهجیب  رب  رازابب  تفگ  ودب  تمصع  رداچ  داد  ار و  سنا  دناوخ  راک  دیاشگ ز 
دوخ تسد  لمع  زا  هتفات  هتفاب و  رتش  مشپ  رداچ  رایب  یماعط  دوز  مرب  نآ  نمث  زا  نک  عیب  نم  رداچ  نامهیم  مردـپ  دـش  راگدـنوادخ  شیپ 
درک زاب  مه  هماج ز  نوچ  هدنـشورف  درم  راتـساوخ  دوش  هک  ات  رهـش  رازاب  رـس  رب  داد  لّالدـب  درب و  سنا  ارهز  رداچ  راـت  دوپ و  ار  هتـشر و 

ودکی هحفص 236 ] رادمرب [  روخ  شلاب  وا  بات  زا  دش  درز  هلغشم  زا  رپ  تشگ  نآ  زا  رازاب  هلمج  ران  هدنشخر  وچ  رون  يهلعش  زا و  تفای 
رتـهم شیوخ  ناـکد  رد  رب  رگم  يدوـهج  دوـب  راـهچ  اـجنآ  سکچیه  درکن  ار  مهرد  هس  ناو  دنتـساوخ  مرد  هس  نآ  تساوـخ و  رادـیرخ 

نیا هک  تفگ  تسیرگنب  ودب  هجاوخ  راسی  نیمی و  رهش  زا و  هتفرگ  رون  دیدب  ناکد  رد  رب  ار  لالد  رداچ و  رادلام  مشتحم و  دوهی  یـضعب 
هگآ ز مین  نم  تسوا  رداـچ  نیا  فقاو  سرپب  وز  نمب  هداد  سنا  رداـچ  هک  تفگ  راگتـسر  دوب  تسار  تسیک  نآ  وگب  تسار  کـکماج 
زا ربخ  نیک  ییورای  وت  هکنآ  لوسر  ناجب  تفگ  رادب  شـسرپ  تسد ز  يرخیم  رگ  وت  تفگ  يوگب  رداچ  هصق  دوهج  ار  سنا  تفگ  راک 

يرولاریخ رتخد  نیا  تسارهز  رداچ  رادزار  يوش  وت  رگ  ارت  میوگب  تفگ  یگتـسهآب  درب  وا  شوگ  يوسب  رـس  رادم  هتفهن  زار  شوپم  نم 
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نآ نمث  رزب و ز  مشورفب  ات  رارطـضا  ۀهج  زا  شرداچ  نمب  داد  ماعط  شدوبن  چیه  نامهیم  شردـپ  دـش  رایخلاریخ  رتخد  ءاسنلاریخ  همطاف 
يوسوم فحـص  زا  راهب  ربا  وچ  هدید  باتک  يوسب  دید  دوب  ۀـیروت  ملاع  نیـشن  ناکد  هجاوخ  راگدـنوادخ  شیپ  فیطل  یماعط  هفرط  مرب 

هراپ راچب  مدیرخ  وت  زا  نم  هماج  نیا  هک  درک  سنا  يوسب  ور  هحفص 237 ] رامش [  فیاحص  درم  دیسر  دصقمب  هک  ات  درک  زاب  قرو  دنچ 
نیـشنهدرپ دوب  ار  نیـسپ  رود  ربـمغیپ  هک  هتفگ  راـگدرورپ  ترـضح  روـطب  یـسومب  هتفگ  لوـسر  نیـشنهدرپ  رداـچ  نیا  هصق  رازهکی  مرد 

دـشابن چیه  ارـس  رد  ار  همطاف  راذگ  هرجح  رد  رب  دتف  ار  شردـپ  رم  زیزع  نامهم  مدـقم  تسه  هک  اجنآ  زا  يزور  راقو  اب  يهمطاف  يرتخد 
صلخم راتساوخ  دوبن  سک  مک  شیب و  مرد  هس  زو  دنرخ  یماعط  هک  ات  دنرب  تمصع  رداچ  رامـش  زور  يهجاوخ  باب  شیپ  دهنب  ات  ماعط 

تباـث و دوب  ناـک  یمـسق  زا  شیوخ  یئادـخب  نم  منکیم  مسق  رکذ  راـیع  نزوب  هرقن  نآ  هجو  رد  دـهدب و  مرد  شرازه  راـچ  یتـسود  نم 
ارم کـیل  مهد  رگید  مهرد  رازهکی  ارت  هصاـخ  رادـتقا  تهج  زا  دوـب  نوزفا  نم  شیپ  ناـیبوّرک  تعاـط  زا  رداـچ  نآ  تزع  راوتـسا  تخس 

درادن و يور  مندرک ، ودب  يور  راسکاخ  نم  يور  ایح  زا  هایس  تسه  نونک  اذیا  ماهدرک  یـسب  ار  یبن  وچ  نم  رآرب  یناوتب  رگ  تسیتجاح 
تفر هحفص 238 ] راوهدنب [  منک  فرص  شیئالومب  رمع  مدریذپب  همطاف  شیوخ  یمالغب  رگ  رادهضرع  نم  شهاوخ  همطاف  مرح  رد  کیل 

ارم هک  ات  نک  هضرع  وا  تمدـخ  مرح  رد  یـسرب  نوچ  دوهی  ار  سنا  تفگ  راودـیما  لد  اب  دوهج  وا  بقع  رب  مرح  میرحب  ات  سپ  زاـب  سنا 
تفگ تفگب  يدوهی  لاح  ردـپ  شیپ  همطاف  راکز  هگآ  منک  ار  ردـپ  نم  ات  هک  تفگ  تفگب  ارهز  هب  هصق  مرح  رد  سنا  تفر  راب ؟ تسه 
شرع مدق  رب  دوهج  نآ  داهنب  رـس  رارق  دمحم  رون  شلد  ردنا  هتفای  دوهی  دیآرد  هک  ات  داد  زاوآ  سنا  دش  رآرد  ار  وا  سنا  وگ  شمتفریذپ 

یمالغب نوچ  راگدنوادخ  مان  نابز  رب  نانک  فوط  وک  دش ز  نورب  زاب  تفگب  تداهـش  ظفل  رادـج  ات  شرـس  قرف  شرد  كاخ  درک ز  اس 
يودع طسق  رون  وت  بحم  مسق  داب  هدنزوس  نشور و  ران  رون و  دوب  هک  ات  رادم  مک  نم  تمرح  دوهی  ناز  تمرح  رد  مصلخم  دـقتعم و  وت 
یمالغب نم  رـشبلاریخ  رتخد  نم  يالوم  همطاف  رایتخب  یتلود و  مجع  زا  برع و  زا  ناهج  ردنا  نم  وچمه  تسیک  تفگیم  دـشیم و  ران  وت 

دصتـشه و دوهی  زا  رازه  راچ  راـهنلافصن  هِّلظ  دـش  هدرتسگب  هک  اـت  يوگ  تفگ و  نیا  رد  دوب  يوک  رازاـب و  رـس  رب  راـبتعا  نیا  هتفاـی  وا 
وت ز رب  مالـس  نارازه  تفگ  ادخ  لوسر  شیپ  دیـسر  رد  سدق  حور  هحفـص 239 ] راگزیهرپ [  دباع و  دـندش  رو  نید  نمؤم و  ورب  نوزفا 

مومس رانز  داد  همطاف  وت  رتخد  ینامهم  تکرب  راصن  زا  رازه  دنچ  دوهی  زا  رازه  دنچ  دوب  هتشگ  ادخ  مشخ  بجوتسم  بجوم و  راگدرورپ 
ات ماسحنبا  وت  تمعن  هتخاس  نابز  درو  رابغیب  وت  نماد  تیـصعم  لـلز و  زا  سدـق  راونا  علطم  یئوت  تمـصعب  هک  يا  راـهنیز  ار  همه  نیا 

هحفص 242] رارق [  ار  ناور  غرم  ندب  رد  شدوب 

همطاف نادنزرف 

هراشا

ینادنزرف مالسلاهیلع  یلع  زا  ار  ربمغیپ  رتخد  دنادیم ، مالسا  خیراتب  انشآ  ره  مینادیم و  هکنانچ  ( 34 نارمعلآ : « ) ٍضَْعب ْنِم  اهُضَْعب  ًۀیِرُذ  »
رد خیرات  نافلؤم  هریس و  ناگدنسیون  زا  کیچیه  موثلکما . بنیز و  مانب  رتخد  ود  و  مالسلاامهیلع . نیسح  نسح و  ياهمانب  رـسپ  ود  تسا .

دلوتم مراهچ  لاس  نابعـش  رد  ع )  ) نیـسح يرجه و  موس  لاس  ناضمر  هام  يهمین  رد  ع )  ) نسح درادن . يدـیدرت  دـنزرف  راهچ  نیا  دوجو 
. دناهتشون نَّسَحُم  مانب  ربمغیپ  رتخد  يارب  ار  يرگید  يهنیرن  دنزرف  تعامج  تنس و  ياملع  زا  یهورگ  هعیش و  ناسیون  هرکذت  تسا . هدش 

يافوتم يرذالب  اما  تسا . هدربن  یمان  نَّسَُحم  زا  هدرم  يرجه  شش  یس و  تسیود و  رد  هک  شیرق  بسن  باتک  يهدنسیون  يریبز  بعصم 
زین و  [ 442  ] تشذـگرد يدرخ  رد  نسحم  داز . ار  نسحم  نیـسح و  نسح و  ع )  ) یلع يارب  همطاـف  دـسیون : هن  داـتفه و  تـسیود و  لاـس 

 ] نـب یلع  [ 443 . ] تسا نسحم  وا  ماـن  دومرف  بْرَح  تفگ  دـیاهدیمان  هچ  ار  وا  دیـسرپ  همطاـف  زا  ربمغیپ  دـش  دـلوتم  نسحم  نوچ  دـسیون 
[ . 444  ] درم یلاسدرخ  رد  نسحم  دـسیون : زین  برعلا  باـسناةرهمج  باـتک  فلؤم  ( 256 - 384  ) یسلدنا دیعـس  نب  دمحا  هحفص 243 ]
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موثلکما وا  يهینک  هک  يرغص  بنیز  يربک و  بنیز  نیسح و  نسح و  درامـشیم : نینچ  همطاف  زا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نادنزرف  دیفم  خیش 
رد ار  وا  هک  یماگنه  درک ، طقـس  ار  يرـسپ  ربمغیپ  زا  سپ  همطاف  هک  دـناهتفگ  نایعیـش  زا  و  دـیازفایم : باب  نیا  نایاپ  رد  و  [ 445  ] تسا
.« تشذگرد يدرخ  رد  هک  دوب  نسحم  مانب  رگید  يرسپ  یلع  زا  ار  همطاف  دنیوگ   » تسا هتـشون  يربط  [ . 446  ] دیمان نسحم  تشاد  مکش 
زا سپ  راد  ریگرپ و  ياهزور  رد  هک  یبیـسآ  رثا  رب  دنزرف  نیا  هک  تسا  هدـمآ  تعامج  تنـس و  لها  بتک  ضعب  زین  یعیـش و  تایاور  رد 

اههلاقم اـهباتک و  دـنزرف  راـهچ  نآ  زا  کـی  ره  یناگدـنز  يهراـبرد  [ . 447  ] دـیدرگ طقـس  دـمآ  دراو  وا  رتـخد  رب  ص )  ) ربـمغیپ تلحر 
ماما وا  راوگرزب  دـنزرف  ود  لصفم  طوسبم و  لاح  حرـش  باتک ، هلـسلس  نیا  مرتحم  ناگدـنناوخ  تسا . هدـش  هتـشون  نوگاـنوگ  ياـهنابزب 

هحفص 244] دناوخ [ . دنهاوخ  ار  مالسلامهیلع  یلع  نب  نیسح  نسح و 

بنیز

نوماریپ هک  زورنآ  زا  يو  دـشاب ، تسرد  لامتحا  نیا  رگا  تسا . هدوب  ربمغیپ  ترجه  زا  لاس  نیمـشش  رد  ع )  ) بنیز دـلوت  يوق  لاـمتحاب 
وا و یگلاـسجنپ  رد  ص )  ) ربـمغیپ گرم  تـسا . هدوـب  وربور  هعجاـف  تبیـصم و  اـب  هدـش  انـشآ  یناگدـنز  طـیحم  اـب  هتـسیرگن و  ار  دوـخ 

تبیصم رد  يو  ياهکشا  اههلان و  شردام ، يرامیب  سپـس  داد . خر  يو  يهناخ  نورب  نورد و  زور ، نآ  رد  هک  يزیگناتقر  ياههثداح 
هورگ هک  يراک  ناهنپ  سرت و  زا  ياهلاه  نآ ، زا  رتشارخلد  يو و  گرم  ماجنارـس  و  تشاد ، اهجنر  اهمتـس و  زا  هک  یئاههوکـش  ردـپ و 

شوگب ربخ  دنونشب و  ناگیاسمه  ادابم  دننک ، دنلب  ار  نویش  گناب  دنتـشادن  تصخر  مه  نالفط  ایوگ  تفرگارف . ار  هدزتبیـصم  کچوک 
دننامه ار  رتخد  ردام و  تیبرت  یهلا  ریدقت  ددرگن . یلمع  ربمغیپ  رتخد  شرافـس  دـنوش و  رـضاح  ع )  ) ارهز يهزانج  رب  دـسرب و  نآ  نیا و 

رترابتبیـصم رتراوشد و  ياهزور  لمحت  يارب  دـنارذگب و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  شیامزآ  تخـس  ياههرود  دـیاب  زین  وا  دوب . هتـساوخ 
یسک و  تسا . هشبح  ناگتفای  دلوت  زا  هللادبع  تفرگ . ینزب  ار  يو  بلاطیبا  نب  رفعج  رـسپ  هللادبع  دیـسر ، دشر  نس  هب  نوچ  دوش . هدامآ 
هحفـص سفن و [  تزع  يراوگرزب و  هب  ار  وا  هریـس  ناگدنـسیون  همه  [ 448  ] تسا هدومرف  ریخ  ياـعد  وا  هراـبرد  ص )  ) ربـمغیپ هک  تسا 

رتخدکی رـسپ و  هس  ار  وا  نادنزرف  يریبز  بعـصم  دـش . ینادـنزرف  بحاص  هللادـبع  زا  بنیز  دناهدوتـس . ناوارف  شـشخب  ًاصوصخم  [ 245
هک موثلکُّما  مانب  يرتخد  و  دنارـسپ . نیا  زا  هللادبع  باقعا  هک  یلع  دنامن و  نانآ  زا  ینادـنزرف  هک  ربکانوع  رفعج و  نارـسپ : تسا : هتـشون 
نب مساق  هب  ار  يو  وا  تشاذـگ و  او  ع )  ) نیـسح هب  ار  موثلکما  راـک  هللادـبع  دریگب . ینزب  دـیزی  دوخ  رـسپ  يارب  ار  وا  تساوخیم  هیواـعم 
اما [ 450  ] تسا هتـشون  نت  راهچ  نیمه  ار  هللادبع  نادنزرف  يرولا  مالعا  رد  یـسربط  زین  [ 449  ] داد ینز  هب  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  دـمحم 
يو زا  دربیم و  رـسب  وا  يهناـخ  رد  دوـب و  هللادـبع  نز  هکنآ  اـب  بنیز  دـندوب . ساـبع  نوـع و  دـمحم ، یلع ، وا  نارـسپ  هک  تسا  روهـشم 
مزاع ریبز  هحلط و  يهنتف  ندناشن  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  نوچ  دربیمن . دای  زا  ار  ردـپ  يراتـسرپ  شیوخ  ردام  نوچمه  تشاد ، ینادـنزرف 

. دوب تفگـش  ياهدمآ  شیپ  دهاش  قارع  رد  بنیز  دندرک و  تماقا  رهـش  نآ  رد  دنتفر و  هفوک  هب  زین  هللادبع  شرهوش  بنیز و  دـش  قارع 
يدوهی هب  اریو  وا ، ندش  هتـشک  زا  شیپ  ات  هک  یـسک  بناج  زا  نامثع  یهاوخنوخ  دش و  مهارف  هرـصب  رد  هک  یهاپـس  اب  شردـپ  يریگرد 

و دندربیم ، نامرف  هیواعم  زا  ناهن  رد  دندوب و  یلع  تعاطا  رد  رهاظب  هک  ینابلطایند  گنرین  نیفـص و  دربن  درکیم . دننامه  لَثْعَن )  ) هنیدم
سپ هفوک و  دجسم  بارحم  رد  شردپ  تداهـش  ناضمر و  مهدزون  زور  يهعجاف  ماجنارـس  نآرق و  نایراق  ناسدقم و  کشخ  مایق  سپس 

اب ار  وا  نار  ندرب و  تراـغب  ار  شاهـمیخ  نـتخیر و  وا  رـس  رب  ار و  وا  ندرک  یناـمرفان  و  ع )  ) نـسح شردارب  اـب  هفوـک  مدرم  تـعیب  نآ  زا 
[451 . ] دینش یتشآ  نیا  زا  سپ  امنتسود  نانمشد  زا  هک  اهنابز  مخز  هیواعم و  اب  یتشآ  نامیپ  نتسب  زا  وا  ندش  راچان  نتفاکـش و  گنلک 
 ] هچ دراد و  هدرپ  سپ  رد  بجعلاوب  هچ  راگزور   » شردام هتفگب  دوب . هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  یـس  زا  شیب  ینایلاس  خـیرات  نیا  رد  بنیز  . 

یینیگنـس دالوف و  نوچ  یناوت  دـشیم . دـیدپ  يرگید  سپ  زا  یکی  اـههچیزاب  درآیم » يورب  يرگید  سپ  زا  یکی  هچیزاـب  هحفص 246 ]
دیشکن يرید  دنتشگزاب . هنیدم  هب  هفوک  زا  یلع  يهداوناخ  ماجنارس  دوب . يرابدرب  هنومن  وا  دنک و  لمحت  ار  اهمغ  نیا  هک  دیاب  هوک  نوچ 
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هک ناـنآ  دوب . رتشارخلد  ياهرظنم  دـهاش  رگید  زور  و  دـچیپیم . دوـخب  رهز  زوـس  زا  گرم  رتـسب  رد  دـید ، ار  شگرزب  ردارب  بنیز  هک 
ردام ماقتنا  دنتـساوخیم  دندوب . هدودزن  لد  زا  ار  ارهز  يهنیک  زونه  دندرکن ، لمحت  شرتخد  يور  رب  ار  ص )  ) دـمحم زیمآتبحم  دـنخبل 

هک یئاهلاس  دش . يرپس  رگید  تخـس  لاسهد  دوش . هدرپس  كاخب  شدج  رانک  رد  هدازدنزرف  دنتـشاذگن  هک  اجنآ  ات  دنریگب ، دنزرف  زا  ار 
نادـنزب دـندزیم ، دـندادیم ، مانـشد  دـندرکیم . لاـبند  زاـجح  قارع و  ياهرهـش  رد  ار  یلع  نایعیـش  قشمد  تموکح  ناگدـناشن  تسد 

اهنمجنا هفوک  رد  درم ! هیواعم  دوب . رتشخب  يداش  اهتلایا  رگید  زا  قارع  يارب  هک  دیسر  يربخ  يزور  هکنآ  ات  دنتشکیم . دندنکفایم 
دیاب : » دنیـشنب اهلد  رد  رتشیب  ناشنانخـس  ات  دـننکیم  رپ  ار  ندرگ  ياهگر  دـنناوتیم  هک  اجنآ  ات  دنتـسیایم  اپ  رب  نابیطخ  دوشیم . اـپ  رب 

.»؟ تسا يزاین  هچ  نایفـسوبا  يهون  هب  میراد  ار  ربمغیپ  يهون  ات  ددرگرب . شدنوادخب  قح  دـیاب  دـنک  تراما  ناناملـسم  رب  دـیزی  میراذـگن 
هکم زا  ع )  ) نیـسح یلوئـسم » ادـخ  دزن  ییاین  رگا  ایب ! ام  دزن  رتدوز  هچ  ره  ربمغیپ  دـنزرف  : » دوریم هنیدـم  هب  هفوک  زا  یپ  رد  یپ  ياههمان 
رهـش نیا  رد  شنزردارب  ومع و  رـسپ  دـنیبیم  وسکی  زا  دـتفایم . شـالت  هب  بنیز  يوش  هللادـبع  وا  ندـش  نورب  زور  دوـشیم . قارع  هناور 

. دوریم دیعـس  نب  ورمع  رهـش  مکاح  دزن  دندرک . شردارب  ردپ و  اب  هک  دننک  نامه  وا  اب  نایقارع  دسرتیم  رگید  يوس  زا  درادـن و  تینما 
هقرفت زا  مهاوخیم  ادخ  زا  یتسه . هحفص 247 ] قارع [  مزاع  ماهدینش  . » تسا نینچ  نآ  نتم  هک  دریگیم  ياهمان  ناما  نیـسح  يارب  وا  زا 

وتب اـت  متـسرفیم  وـت  دزن  ار  مردارب  دیعـس  نب  ییحی  و  رفعج ، نب  هللادـبع  نم  يوـش . هتـشک  هار  نیا  رد  مراد  میب  نم  هـچ  يزیهرپـب  ینکفا 
ماما هب  ار  همانناما  نیا  هکم  مکاح  ردارب  هللادبع و  دوب » یهاوخ  دنمهرهب  نم  تدعاسم  یئوکین و  هلـص و  زا  یتسه و  نم  ناما  رد  دـنیوگب 

دـناوخب و لوسر  ادـخ و  تعاطب  ار  مدرم  هک  یـسک  : » دوب دـهاوخ  هچ  ماما  بناـج  زا  ياهماـنناما  نینچ  خـساپ  هک  تسادـیپ  دـنناسریم .
رد هک  یـسک  تسادـخ . ناما  ناما  نیرتهب  تسا . هدرکن  ار  ربمغیپ  ادـخ و  تفلاخم  تسین و  نکفاهقرفت  زگره  دریگ ، هشیپ  ار  يراـکوکین 
زا ناهج  نآ  رد  ات  مسرتب  وا  زا  ناهج  نیا  رد  مهاوخیم  ادـخ  زا  دوب . دـهاوخن  ناما  رد  وا  زا  زیخاتـسر  زور  رد  دـسرتن  ادـخ  زا  ناهج  نیا 
هب نتفر  يهدامآ  ماما  تسناد  نوچ  هللادـبع  دوریم . نوریب  هکم  زا  تسا ، هارمه  نآ  اـب  بنیز  هک  ناوراـک  [ . 452 « ] موش دـنمهرهب  وا  نما 

ار قارع  شوج  بنج و  شیپ  اههام  زا  قشمد  درک . وا  هارمه  ار  دـمحم  نوع و  دوخ  نادـنزرف  دـشوپیمن  مشچ  رفـس  نیا  زا  تسا و  قارع 
شیپ رد  هک  ینافوط  زا  ار  وا  دندناوخ - دوخ  رهـش  هب  ار  ماما  هک  نانآ  زا  ياهتـسد  قارع - ناسانـش  عقوم  میئوگب ، رتهب  ای  تشاد . رظن  ریز 

. داتـسرف هفوکب  ار  يوقتیب  ریگتخـس و  بسن ، لـصایب و  یمکاـح  دوـب . هدرک  ار  مزـال  ياـهینیبشیپ  دـیزی  دـندوب . هتخاـس  هاـگآ  تسا 
يو حلـسم  نازابرـس  دـناسرت . ار  رهـش  مدرم  مشچ  تشک و  ار  هورع  رـسپ  یناه  وا  رادـنامهم  لیقع و  نب  ملـسم  ماما  يهداتـسرف  هللادـیبع ،

 ] يهداتـسرف یحایر  دـیزی  رـسپ  رح  اب  فارُـش  لزنم  زا  تکرح  زا  سپ  یکدـنا  ماما  هکنانچ  دنتـشاد ، رظن  ریز  ار  قارع  هب  زاجح  ياـههار 
رپ ياهزورنآ  زا  دروآ . دورف  دراد  مان  البرک  هک  ینیمزرـس  رد  ار  وا  هزات  روتـسد  ندیـسر  اـب  ّرُح  دـش و  وربور  هفوک  مکاـح  هحفص 248 ]

شیب مک و  رگید ، زور  نیـسپ  ات  مرحم  مهن  زور  ياهتعاس  نیرخآ  زا  دوب و  هدـشن  هتـسب  دـیما  هار  ياهتـسد  يارب  لـقاال  زونه  هک  ساره 
بنیز رادوریگ  نآ  رد  دید . دیهاوخ  يرتشیب  لیـصفت  تساهباتک ، هلـسلس  نیا  ءزج  هک  ع )  ) نیـسح ماما  یناگدنز  باتک  رد  زین  دـیهاگآ .

زا وا  یـصاصتخا  تیرومأم  اما  دـشاب . ناهنپ  امـش  رب  هک  تسین  يزیچ  هداد ، ناشن  هنوگچ  ار  دوخ  تیـصخش  هتـشاد و  ياهفیظو  هچ  (ع ،)
لام یتسود  هک  یئاههناوید  دیدرگ . يرپس  مرحم  مهد  زور  رخآ  ياهتعاس  دش . زاغآ  يرجه  کی  تصش و  لاس  مرحم  مهد  زور  نیسپ 

هک تشز ! يراک  گرزب ! يراک  دـندرک ؟ هچ  دـندمآ . دوخب  دوب ، هدرک  روک  ار  ناشنورب  نورد و  يهدـید  ماـقتنا  هنیک و  سح  اـی  هاـج  و 
تـسدب هچ  یمحریب ! نانچ  اب  مه  نآ  تسین  نآ  زا  رتدب  یگنن  موق  نیا  يارب  هک  یـشک  نامهم  تشادن . رطاخب  ارنآ  دننامه  برع  خیرات 

يارب هن  ماـش ، ربارب  هفوک  ینوبز  يراوـخ و  دوـب ؟ هچ  دنتـشاد . گرزب  يدرواتـسد  یـشک  ناـمهم  نیا  زا  چـیه ؟ ارچ  هن ، چـیه ! دـندروآ ؟
ناوراک نیا  هک  گنن ! هار  هار . کی  زج  دوب ، هتـسب  ناـنآ  يورب  اـههار  همه  دـنورب ؟ اـجکب  دـننک و  هچ  راـب . نیمدـنچ  يارب  هکلب  نیتسخن 

. تفاییم نایاپ  قشمد  زبس  خاک  هب  سپس  هفوک و  مکاح  رـصق  هب  دشیم و  زاغآ  هیرـضاغ  زا  هک  یهار  دیامیپ . هب  نایاپ  ات  ارنآ  دیاب  راچان 
كاخ رب  ینیب  هدنکفارـس و  نانچمه  سپـس  دیاسب ، نیمز  رب  تشادن  نشور  يرابت  هک  يدرم  ربارب  ار  تلذـم  یناشیپ  دـیاب  یقارع  ناوراک 
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میتفریذـپ و ار  تردـپ  یمالغ  غاد  زورید  تسین » یهاگ  هلاوح  رد  نیا  زجب  ارم  رـس   » دـیوگب دتـسیاب و  دـنه  رـسپ  هناتـسآ  رد  ات  دور  شیپ 
يهدنام اما  هحفـص 249 ] دوب [ . قارع  ناوراـک  تاـغوس  نیا  یئاـمرف » وت  هچنآ  مکح  یـشیدنا  وت  هچنآ  فطل   » میاوت شوگب  هقلح  زورما 

هریزج هبـش  يانهپ  هب  هن ، زاجح  قارع و  رـسارس  یخارف  هب  هداـشگ  یتسد  تشاد . رپ  یتسد  تفریمن  یلاـخ  تسد  اـب  زین  زاـجح  ناوراـک 
هفوک هن  الاک  نیا  رادیرخ  اما  تداهش  عاتم  یناسنا : تمارک  یگدازآ و  راختفا ، فرش ، عاتم  اهبنارگ . یعاتم  زا  رپ  مالسا  يایند  ناتسبرع و 

نارایع هب  بوچ   » هنهیم ریپ  هتفگب  هک  دـننادرم  تداهـش  يالاک  رادـیرخ  و  دـشیمن . هدـید  یناشن  یمدرم  درم و  زا  اـجنآ  قشمد ، هن  دوب و 
زا دندوب  هتفرگارف  ار  نانیـشن  خاک  درگ  هک  یناسک  دنتـسیزیم و  خاک  ود  نآ  نورد  هک  نانآ  [ 453 « ] دننکن برچ  نادرمانب  دـننک  برچ 
اپ رب  ریجنز  هتـسب و  ندرگ  رب  اهتـسد  درکیم  هقردـب  لاسدرخ  دـنزرف  نز و  یهورگ  ار  اهبنارگ  يالاک  نیا  نارایع . زا  هن  دـندوب  نادرماـن 
ود ره  رد  ار  هلفاق  عاتم  رالاس  ناوراک  دـناوخ  میهاوخ  هکنانچ  تسا . هتفرگ  بقل  [ 454  ] البرک نزریش  قحب  هک  يرالاس  ناوراک  اب  هداهن .

يرازاب دنتـسین . نانآ  وا  نایرتشم  تسنادیم  هچ  دـبای ، يرادـیرخ  زورنآ  هکنآ  يارب  هن  تشاذـگ  شیاـمن  ضرعمب  ( قشمد هفوک و   ) خاـک
ياهبوک رفاک  ماجنارـس  ناسارخ و  ناتـسزوخ ، ماـش ، هنیدـم ، رد  سپـس  هفوک  رهـش  رد  تسخن  دوش . مرگ  لاسجـنپ  زا  سپ  اـت  تخاـس 

هفیلخ مکحب  هک  دوب  زورنآ  دنوشیم . لامیاپ  اپ  ریز  رادرم  دـنوریمن  راد  رـس  رب  نادرمان  داهن . ناشرانک  رد  ار  نادرمان  يازـس  نایناسارخ 
ناوراک ناوراـک و  [ . 455  ] تسـشن ندروخب  هزات  هفیلخ  دـندیچ و  اهناوخ  دـندنکفا و  یندرتسگ  نایوما  ناـج  مین  ياـههشال  رب  یـسابع 

رهـش مدرم  خرب  ار  مشاه  نادـناخ  یلع و  رتخد  يراوخ  هنحـص ، نیا  شیامن  اب  تساوخیم  هفوک  مکاح  دـندمآرد . هفوک  رازاـب  هب  رـالاس 
زورما دنیامش ! رهش  نیـشیپ  مکاح  ناسک  نادنزرف و  نانیا  هحفـص 250 ] هک [ : دنایامنب  رتشیب  اهنادب  ار  دوخ  تردق  هلیـسونیدب  ات  دشکب ،

مکاح تساوخ  نیا  دنروخیم ! هنایزات  دنوشیم و  هدنار  امش  رهش  ياههچوک  رد  هتسب  ندرگ  تسد و  ریسا و  امش  مشچ  شیپ  نم  مکحب 
دهاوخ دـنت  قرع  دـنت  بت   » تسا فورعم  یلثم  دـندش  هوبنا  اههچوک  رد  ناوج  ریپ و  رهـش  مدرم  تساوخیم . يرگید  زیچ  ادـخ  اما  دوب ،

اب دـنرادروخرب . تیـصوصخ  نیا  يالعا  دـح  زا  تارف  يهَّرد  مدرم  و  دـنوشیم . نامیـشپ  مه  دوز  دـنیآیم  مشخب  دوز  هک  یمدرم  دروآ »
ینانز تخانشیم . بوخ  ار  بنیز  هفوک  دندرگیم ! رتنابرهم  ردارب  زا  رگید  ینخس  اب  دنوشیم و  نمـشد  دنـشورخیم و  ینخـس  ندینش 

بنیز و ندمآرد  دندوب . هدید  ردپ  مشچ  رد  ار  يو  تزع  ناناملسم و  يهدید  ردار  وا  تمشح  دنتشاد ، رتشیب  لاس و  یـس  زور  نآ  رد  هک 
هیرگ دندنکفا و  هیرگب  ار  نادرم  دنداد و  رس  نویش  نانز  درک . هدنز  ار  هتـشذگ  تارطاخ  نانآ  زیگناتقر  تلاح  هفوک و  رازاب  هب  ناریـسا 

ات دـسرب  جوا  يهطقن  هب  ناجیه  نیا  تسیاب  نونکا  تساخرب . وس  ره  زا  ناغف  هلان و  راـبکی  دروآرد و  هحون  هب  ار  ناـکدوک  نادرم  ناـنز و 
رتخد دنک . دهعت  ار  هفیظو  نیا  تسناوتیم  یسک  هچ  ناریسا  عمج  رد  دندرک . ارچ  دندرک و  هچ  دننادب  ات  دوش  هدوشگ  رهش  مدرم  يهدید 

. تسا هتـشون  موثلکما  ارنآ  يهدنیوگ  هدرک ، طبـض  ار  هبطخ  هک  دنـس  نیرتهنیرید  موثلکما . ای  بنیز  وا ؟ رتخد  ود  زا  کی  مادک  دوب ، یلع 
نیا رد  موثلکما  ماهتـشون ، باتک  نیا  رد  هکنانچ  اما  متـشون . ار  مان  نامه  تناـما  مکحب  [ 456  ] دوخ ياهباتک  زا  یکی  رد  مه  هدـنراگن 

شرهاوخ يربک و  موثلکما  ار  وا  تسا . موثلکما  ع )  ) بنیز ياههینک  زا  یکی  هک  هدش  ادـیپ  اجنآ  زا  طیلخت  نیا  تسا . هدوبن  هدـنز  خـیرات 
رهـش نیا  مدرمب  یندشن  شومارف  یـسرد  دوخ  نانخـس  اب  هفوک  رازاب  رد  هکنآ  لاحرهب  هحفص 251 ] دناهدناوخیم [ . يرغـص  موثلکما  ار 

هـشیمه هک  دـییرگب  رادـقمیب . راوـخ و  مدرم  راـکبیرف ! راـکم  مدرم  هفوـک ! مدرم  تـفگ : نـینچ  ادـخ  دـمح  زا  سپ  هـک  دوـب  بـنیز  داد ،
غورد امش  ياهنامیپ  دزاس . ادج  مه  زا  تسا  هتفاب  راوتسا  ار  هچنآ  هک  دینام  ار  فابهتشر  ینز  داب ! نایرب  ناتاههنیـس  نایرگ و  ناتاههدید 

يهزبـس نوـچ  زاوننمـشد ! شکتسود و  زاـستلیح ! اـمندوخ و  زاورپدـنلب ! نزفـال و  دـیتسه  یمدرم  غورفیب . ناـتنامیا  غارچ  تسا و 
ار ادخ  مشخ  دیدرک ! يراک  تشز  هچ  [ . 457  ] نیگآ هرقن  روگ  گنـس  نوچ  راکبان ! نیگنر ، زبسوس و  نورب  هدنگوس و  نورد  نیگراپ ،

دوخ رب  یگنن  غاد  نتـسیز . نامداش  روخ  رد  هن  دینتـسیرگ  راوازـس  هک  دییریگب ! دییرگیم !؟ دیدیزخ . دیواج  خزود  شتآ  رد  و  دـیدیرخ ،
دیـس دییوگیم ؟ هچ  ار  ربمغیپ  دنزرف  نتـشک  خساپ  و  دـیئوشیم ؟ هنوگچ  ار  گنن  نیا  دـیادزن ! گنن  نآ  دـیآرب و  ناراگزور  هک  دـیداهن 

[ . 458  ] رادغ مدرم  يا  دیوش  دوبان  تسین و  راوخمغ . اهالب  رد  دوب و  ناترای  یتخس  رد  هک  تشز  مدرم  امـش  هار  غارچ  و  تشهب . ناناوج 
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تخـس يراک  داب . امـش  رب  تلذـم  يراوخ و  و  راتفرگ ، ادـخ  مشخب  و  راکنایز ! دـیدرک  هک  ياهلماعم  رد  و  دـیراد ، تسد  رد  داب  هنیآ  ره 
ار ادـخ  لوـسر  رگج  هنوـگچ  دـینادیم  هتخادـگ . مه  زا  اـههوک  هتفاـک و  نیمز  دوـش و  هتفاکـش  اهنامـسآ  دوریم  میب  هک  دـیدرک  تشز 
هک دیدرک  يراک  هنادرخبان  تشز و  دیتخیب ؟ رس  رب  یکاخ  هچ  و  دیتخیر ؟ ینوخ  هچ  و  دیتسکش ! هحفص 252 ] ار [  وا  تمرح  و  دیتسخ ؟

تسا و رتتخـس  ترخآ  باذـع  اـنامه  تسا . زیرنوـخ  کـلف  مشچ  هک  دـیرادم  تفگـش  و  تـسا ، زیر  بـل  نآ  رـش  زا  نامـسآ  نـیمز و 
دناسریمن و رفیکب  دوز  ادوز  ار  ناراکهانگ  ادـخ  هک  دـنادرگن ! هتفیرف  ار  امـش  تلهم ، نیا  [ . 459  ] تسا روای  هن  راـی و  هن  ار  ناراـکنایز 

ناـنآ زا  ار  دوـخ  يور  سپـس  [ . 460  ] دـناشکیم خزودـب  ار  راکهانگ  تسامـش و  اـم و  بقارم  اـما  دناتـسیم . ار  مولظم  نوخ  ماـجنارس 
نانآ نارسپ  تفگ : دوب  هتخاس  رتهیرگ  زا  ار  دوخ  شیر  هک  یفَعُجینب  زا  ریپ  يدرم  دناشن . تریح  رد  ناهدب  تشگنا  ار  همه  و  دنادرگرب .

رد رتشیب  هچ  ره  یئامنتردق  يهلیسو  دندرب . دایز  رسپ  خاک  هب  ار  ناریسا  [ . 461  ] نامدود نیرتدنلب  رس  ناشیا  نامدود  دننارسپ و  نیرتهب 
دوخ نامگب  دایز  رـسپ  هفوک . مدرم  زا  نتفرگ  مشچ  رهز  رطاخب  ربمغیپ و  نادناخ  ربارب  یئامنتردق  دوب . هدـش  مهارف  شیپ  زا  سلجم  نیا 

زا تسا . هدیلام  كاخب  ار  قارع  نایعیـش  يهزوپ  هدرک و  ریـسا  ار  وا  دنزرف  نز و  هتـشک  ار  نیـسح  دوب . هدومیپ  نآ  نایاپ  ات  ار  يزوریپ  هار 
! رکـش ار  ادـخ  همطاـف - ! رتخد  بنیز  تسیک - ؟ نز  نیا  هحفـص 253 ] درآ [ ! ناـبز  رب  ار  ع )  ) یلع ماـن  دراد  تأرج  یـسک  هچ  سپ  نیا 

يارب تردق و  يارب  دیلابیم و  شیوخ  تردقب  دایز  رسپ  تخاس ؟ راکـشآ  ار  ناتاههتفگ  غورد  درک و  اوسر  ار  امـش  هنوگچ  ادخ  دیدید 
چیه یئوگ  دمآ . نخس  هب  یلع  رتخد  دننک . شریقحت  نامدرم  يور  شیپ  دنرمشن و  يزیچب  ار  وا  هک  تسین ، نیا  زا  رتدب  يدرد  امنتردق 

راوخنوخ تسپ و  يدرم  يور  شیپ  هتـسب  ندرگ  تسد و  ار  شنادنواشیوخ  وا و  هن  دناهتـشک و  ار  شناسک  ردارب و  هن  هدادـن . خر  یقافتا 
. تشاد یمارگ  ص )  ) دمحم هب  ار  ام  هک  ار  ادخ  ساپـس  تسا - : هدش  هدناوخ  سلجم  نیدـب  یملع  يهرظانم  يارب  یئوگ  دناهتـشاد . هاگن 

دنتساوخیم هک  ار  یندرگ  اهنت  هن  درک . تریح  دایز  رسپ  دننارگید ! میتسین  ام  نانآ  دنوشیم و  اوسر  ناراکدب  دنیوگیم و  غورد  ناقـساف 
اب ادخ  يدید  دمآرد - : رگید  هار  زا  راچان  تشارفارب . دـنهاوخب  دوخ  هکنآیب  زین  ار  ناجیب  هدـنکفا  ياهرـس  داتـسیا . رتتسار  دـنک ، مخ 
اب دندیزگ و  ار  تداهـش  نانآ  تساوخیم . ادخ  هک  دنتفر  یهارب  دوخ  نارای  اب  مردارب  میدـیدن ! یبوخ  زج  ادـخ  زا  درک - !؟ هچ  تردارب 

خـساپ نیا  ندینـش  زا  دوب  هدش . درخ  دایز  رـسپ  دوب ! یهاوخ  راتفرگ  يدرک  هچنآ  خساپ  هب  راکمتـس  وت  اما  دندیـسر ! تمعن  نیدـب  راختفا 
! دایز رسپ  دیشخب - . افش  ار  ملد  ادخ  وت  نامرفان  شکرـس و  ردارب  ندش  هتـشک  اب  مانـشد - ! تسیچ ؟ هدنامرد  حالـس  نیرخآ  دش . لامیاپ 
؟ تسنیا وت  نامرد  رگا  یتسـسگ ! مه  زا  ار  ام  يهشیر  یتسکـش ! ار  ام  هحفص 254 ] لاهن [  یتشهن ! یـسک  مناشیوخ  زا  یتشک ! ار  ام  رتهم 

هحفص 255] [ . ] 462  ] تفگیم ْعَّجَسُم  ياهنخس  زین  شردپ  دیوگیم . عجس  هب  نخس  تسا - ! نینچ  يرآ 

ناوراک لزنم  نیسپاو 

هراشا

، رمع تفالخ  رد  هک  تشذگن  يزیچ  و  دش . هدوشگ  دیلو  نب  دلاخ  یهدنامرفب  ناملسم و  نایهاپـس  تسدب  يرجه  مهدزیـس  لاس  رد  ماش 
ینامدرم راتفر  رد  ار  یناملـسم  نیئآ  ماش  مدرم  دوب . یقاب  تمـس  نیا  رد  یگدـنز  نایاپ  ات  نانچمه  تفای و  ار  تلایا  نآ  تموکح  هیواعم 

مکی تصـش و  لاس  رد  دنتـشادن . یهگآ  راصنا  رجاـهم و  تیبرت  ربمغیپ و  تریـس  زا  و  دـندیدیم . وا  ناـینوماریپ  هیواـعم و  دـلاخ و  نوچ 
هک ینامدرم  دنتسیزیم . ماش  ياهرهـش  رد  دندوب  هدید  ار  ادخ  لوسر  هک  یناسک  زا  رفن ) دصکی  زا  شیب  نت  دنچ  دیاش   ) یهورگ يرجه 
زا سپ  هک  تسین  تفگـش  دننیب . هن  درذگیم  ار  هچنآ  دننیـشنب و  ياهشوگب  دـندادیم  حـیجرت  دوب و  هتـشذگ  تصـش  زا  ناشرمع  نایلاس 

ینادنواشیوخ ار  ص )  ) دمحم میتسنادیمن  ام  دنشاب  هتفگ  مدرم  دیسر ، رهش  نیدب  یسابع  نادناخ  مکاح  نوچ  مود  یس و  دصکی و  لاس 
، مدرم قشمد  هب  ناریـسا  ندروآ  رد  ماگنه  دناهتـشون ، ناـسیونلتقم  رگا  [ . 463  ] دـیدمآ راک  رـس  رب  امـش  هکنآ  ات  تسا  هدوب  هیماینب  زج 
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گنج رد  هک  نم  ناگرزب  شاک  : » هک دشاب  هدورس  هحفص 256 ] دوخ [  سلجم  رد  دیزی  رگا  و  دیامنیمن ، رود  دندوب ، هتسب  نیئآ  ار  رهش 
يو سلجم  رد  زورنآ  تسین . دیعب  متفرگ » ص )  ) دمحم نادنزرف  زا  ار  نانآ  ماقتنا  هنوگچ  دندیدیم  دندوب و  رـضاح  دـندش ، هتـشک  ردـب 

هک دینیبیم  ادخ . هب  تبرق  ببـس  هن  دندوب  هدرک  تموکحب  ندیـسر  يهلیـسو  ارنآ  ربمغیپ  مالـسا و  هک  دندوب  هتفرگ  یناسک  ار  دیزی  درگ 
زا ار  نایقارع  تَُّوق  هیام  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  تّیرومأم  هک  دوب  نامداش  دایز  رـسپ  هفوک  رد  دـننامه . اهوگتفگ  تسا و  ناسکی  اـهسلجم 

نایاپ اج  نیمهب  راک  رگا  تسا . هتفرن  ردهب  ردـب  گنج  رد  شناردـپ  هتخیر  نوخ  هک  دـیلابیم  دوخ  رب  دـیزی  ماش  رد  هتفرگ و  نانآ  تسد 
رد تسنادیم  دوخ  ماک  ینیریـش  يهیام  ار  هچنآ  دکمب ، ار  يزوریپ  نیا  دهـش  ، دیزی تشاذـگن  بنیز  اما  دوب . يزاب  يهدـنرب  وا  تفاییم ،

تموکح هک  ماـنب  و  دـنکیم ، تموکح  ناـنآ  رب  یـسک  هچ  دـنامهف  نایـسلجمب  هاـتوک  ینانخـس  رد  تخاـس . گنرـش  زا  رتخـلت  شناـهد 
تـسد رد  هک  ینتم  نیرتهنیرید  يور  زا  ار  وا  نانخـس  و  دنناسک .! هچ  دناهداتـسیا  وا  تخت  شیپ  هداهن  ندرگب  ریجنز  هک  نانیا  و  دـنکیم ،
رخأتم رداصم  رد  و  ماهدروآ . هدـش  دـلوتم  هثداح  زا  سپ  لاس  لـهچ  دـصکی و  هک  رهاـطیبا  نب  دـمحا  يهتـشون  ءاـسنلا ) تاـغالب   ) مراد
غورد ار  ادـخ  ياهتیآ  نانآ  هچ  دوب . خزود )  ) رتدـب دـندرک ، يدـب  هک  یناسک  نایاپ  سپ  دوشیم : هدـید  تاملک  طبـض  رد  اهفالتخا 

رهش ناریسا  نوچ  و  تسا ، گنت  ام  رب  نامسآ  نیمز و  هک  نونکا  يرادنپ  دیزی ! هحفص 257 ] [ . ] 464 . ] دندرک سوسف  نادب  و  دندناوخ ،
يهدرک زا  یلابیم و  دوخب  يرالاس ؟ يهناشن  يدرک  هچنآ  تسا و  يراوگرزب  ارت  و  تسا ؟ گنن  ار  ام  ادخ  هاگشیپ  رد  دنربیم ، نامرهشب 

يارب تلهم  نیا  و  تسازع . ار  وت  يداـش  نیا  تسا . نینچ  هن  [ . 465  ] ماظن هب  تیاهراک  تسا و  ماکب  ار  وت  ناهج  هک  یلاحـشوخ  شیوخ 
ناـشتلهم اـنامه  تسبوخ ، ناـشیارب  میهدیم  اهنادـب  هک  یتلهم  دـنرادنپیم ، دـندش  رفاـک  هکناـنآ  : » تسا ادـخ  يهتفگ  نیا  تسـالب و  وت 

رد ار  تنازینک  ناـنز و  هک  تسداد  نیئآ  نـیا  [ . 466  ] ناگدشدازآ رـسپ  تسکاندرد ». یباذـع  ناشیارب  دـنیازفیب و  ناهانگ  رب  ات  مهدیم 
و نارتشا ! تشپ  رب  دنژن  هتسب ! هنیس  رد  ناشاهسفن  و  هتسکش ! ناشتمرح  میرح  ینارب ؟ وس  نادب  وس  نیا  زا  ار  ربمغیپ  نارتخد  یناشن و  هدرپ 
رود و يراسگمغ ، هن  هانپ و  هن  يرای . هن  دـنراد ، يراوخ  راـمیت  هن  ییوکب ، زور  ره  و  ییوس ، هب  ییوس  زا  [ . 467  ] نانمشد نانآ  نانابرتش 

هحفـص درگنیم [ ، ام  رد  دـسح  هنیک و  مشچب  و  درمـشیم ، راوخ  ار  ام  هکنآ  هتخوسن . ناشلاحب  یـسک  لد  هتخود و  مشچ  نانآب  کیدزن 
یلاخ ردـب ، رد  ار  تناگتـشک  ياج  و  ینزیم !؟ ربمغیپ  هشوگ  رگج  نادـندب  یتسدـبوچ  اب  دَربن . دای  زا  ار  ام  ینمـشد  رگا  تفگـشن  [ 258

؟ یشابن داش  ارچ  468 ؟ ]  ] يرادنپیم هانگیب  ار  دوخ  و  يرامـشیم ؟ درخ  يدرک  ار  هچنآ  ! دندوتـسیم ارم  دـندوب و  شاک  هک  ینکیم ؟
لوسر نادـنزرف  نیمز و  ناگراتـس  دوب ، بلطملادـبع  ناناوج  نوخ  یتخیر  هچنآ  و  یتسر . نورد  شزوس  جـنر  زا  و  یتسخ . ار  اـم  لد  هک 

و لال . يدوب و  روک  شاک  هک  تشاد  یهاوختسود  و  لاعتم . يادخ  هاگشیپ  رد  دمآرد ، یهاوخ  نانآ  رب  يدوزب  و  [ . 469  ] نیملاعلابر
ار ام  قح  ایادـخ  دـندومنیم ». يداش  دـنتفگیم و  شاب  شوخ  ارم  دـندوب و  اـجنیا  ردـب ، رد  نم  ناگتـشک  هک  دوب  شوخ  هچ   » یتفگیمن
و يدیربن ! ار  شیوخ  تشوگ  زج  و  يدیردن ! ار  دوخ  تسوپ  زج  ادخب  دـیزی ! ناسر ! رفیک  هب  دـندرک  متـس  ام  رب  هک  ار  یناسک  و  ناتـسب !

هدروآ مه  راـنک  رد  ناشیادـخ  دـناهدونغ و  تشهب  رد  وا  ناـسک  ناـشیوخ و  هک  يزور  یئآیم ! رد  ادـخ  لوسر  رب  تساوخاـنب  يدوزب و 
دزن نانآ  هک  دناهدرم  دناهدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  رادـنپم   » هک تسا  گرزب  يادـخ  هتفگ  نیا  دـناهدوسآ . یناشیرپ  میب  زا  تسا و 
ریز ار  ناناملسم  ندرگ  هدناشن و  دنـسم  نیا  رب  ار  وت  هکنآ  يدوزب  هحفص 259 ] [ . ] 470 « ] دناهدنروخ يزور  دناهدنز و  دوخ  راگدرورپ 

رب هاوگ  یفطـصم و  هاوخداد  ادخ و  رواد  زورنآ  تسا . یـسک  هچ  راییب  راوخ و  تسیک و  راکنایز  هک  تسناد  دهاوخ  هدناشک ، وت  نامرف 
منک هچ  اما  مرامشیمن  يزیچب  ار  وت  شنزرس  مرادیم و  راوخ  ار  وت  نونکا  مه  نم  ادخ . هدازنمـشد  نمـشد و  يا  اما  تساپ . تسد و  وت 

ناهیفس عمجب  ار  ام  [ 471  ] ناطیش هاپس  نامردیب . میراد  لدب  نیسح  ندش  هتـشک  زا  هک  يدرد  و  نایرب . اههنیـس  تسنایرگ و  اههدید  هک 
تسام تشوگ  و  دنیالآیم . ام  نوخب  هک  تسا  تیانج  تسد  نیا  دنهد . ودب  ادخ  تمرح  کته  شاداپب  ار  ادخ  لام  ات  دتـسرفیم  [ 472]

ار دوخ  تمارغ  يریگیم  تمینغ  هب  ار  ام  رگا  دـنیابریم . مه  زا  نابایب  ناگرگ  هک  تسنادیهـش  كاـپ  رکیپ  و  دـنیاخیم . نادـند  ریز  هک 
يرای وت  زا  وا  و  یهاوخیم ! دایرف  هب  ار  هناـجرم  رـسپ  وت  هحفص 260 ] [ . ] 473 . ] يرادـن يزیچ  تشز  يهدرک  زج  زورنآ  رد  میریگیم .
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نیرتوکین هک  ینیبیم  و  دننزیم . گناب  وت  يورب  نانآ  ینزیم و  گناب  نانآ  رب  ناگس  نوچ  هداتسیا  نازیم  رانک  رد  تنارای  اب  دهاوخیم .
هوکـش ودب  زج  مسرتیمن و  ادخ  زا  زج  هک  ادخب  تخادنا . تندرگب  هک  دوب  ربمغیپ  نادـنزرف  نتـشک  تخاس  وت  يارب  هیواعم  هک  ياهشوت 

راگزورب راع  نیا  ادخب  هک  رآرب . نیتسآ  زا  ینمشد  تسد  و  رادم . تسد  یناوت  هک  ششوک  ره  زا  و  راد . راکب  يراد  ياهلیح  ره  مربیمن .
بجاو نانآ  ياربار  تشهب  تشاد و  ررقم  شزرمآ  تداعـس و  ار  تشهب  ناناوج  تاداس  راک  نایاپ  هک  ار  ادخ  ساپـس  دوشن . هتـسش  وت  زا 

[ . 474  ] تساناوت راکددـم  وا  هک  دـیامرف  اطع  ناشیاب  شیوخ  ناوارف  لضف  الاو و  ار  ناـنآ  ردـق  يهیاـپ  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  تشاـگنا .
هتشک هفوک  نایهاپس  تسدب  دیزی و  رماب  هکنآ  دنتسناد  و  دندش . هاگآ  دوب  هداد  خر  قارع  رد  هچنآ  تقیقح  زا  قشمد  مدرم  كدنا  كدنا 

نادناخ دناهدروآ  قشمدـب  يریـساب  هک  ار  ناکدوک  نانز و  نیا  ادـخ و  لوسر  هدازرتخد  هکلب  هدوبن  رگنایـصع  ییوجارجام  تسا ، هدـش 
نآ ياهداد  يور  زا  دـنکیم . تموکح  ناناملـسم ، رگید  رب  نانآ و  رب  وا  ینیـشناج  مانب  دـیزی  هک  تسا  یـسک  نادـناخ  تساـهنآ  ربمغیپ 

. دوشیم هدید  ییاهشرازگ  رخأتم  ياهنتم  رد  قشمد  دجسم  رد  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  نانخـس  دیزی و  رب  نت  دنچ  يریگهدرخ  سلجم و 
هحفـص 261] تسا [ ، هتفر  ربمغیپ  نادناخ  رب  هچنآ  زا  مدرم  يدنـسرخان  دـهدیم - : ناشن  ار  یتیعقاو  لامجا  روطب  اهشرازگ  نیا  يهمه 
ات دیـشوک  دمآرب و  ناشیا  زا  یئوجلد  ددص  رد  تسخن  دراد . هاگن  دوخ  دزن  ار  ناریـسا  دیدن  تحلـصم  دیزی  هک  دوب  اهارجام  نیا  زا  سپ 
رد یک ؟ اما  داهن . زاجح  هب  يور  تفای و  نتشگزاب  تصخر  ناوراک  لاحرهب  دزادنیب . دایز  رـسپ  ندرگب  تسا  هداد  خر  قارع  رد  ار  هچنآ 

هتخاس و ینالوط  ار  دوخ  هار  ایآ  تسا ؟ هتفر  هنیدـم  هب  قشمد  زا  ًامیقتـسم  ناوراک  ایآ  تسین ! نشور  یتسردـب  یلاس ؟ هچ  رد  یهام و  هچ 
البرک هب  ناوراـک  رگا  و  تسا ؟ هدرک  تقفاوم  راـک  نیا  اـب  دـیزی  اـیآ  دـشاب ؟ هتـشاد  يرادـید  نادیهـش  رازم  اـب  اـت  تسا  هدـمآ  ـالبرک  هب 

اجنآ رد  ایآ  هتـشاد ؟ يرادـید  دوب  هدـمآ  ترایز  يارب  زین  وا  هک  يراـصنا  هللادـبع  نب  رباـج  اـب  اـجنآ  رد  هک  تسا  تسرد  اـیآ  هتـشگزاب ،
نینچ وا  یئامرفنامرف  زکرم  یگنـسرف  دـنچ  رد  هک  تسا  هدرک  راومه  دوخ  رب  هفوک  مکاح  هنوگچ  و  هدـش ؟ اـپ  رب  ناراوگوس  زا  یـسلجم 
هثداح زا  سپ  زور  لهچ  تسا ؟ هدوب  یخیرات  هچ  رد  عامتجا  نیا  مینادـب  نکمم  ار  اـهداد  يور  نیا  هک  ضرف  رب  و  دوش ؟ اـپ  رب  یمـسارم 

اب وا ، نتـشگزاب  قشمدـب و  اجنآ  زا  هفوک و  هب  البرک  زا  يداع  رفاسم  نتـشگرب  نتفر و  تسا . تقیقح  زا  رود  يزیچ  نینچ  ًاملـسم  البرک ؟
زا دایز  رـسپ  یهاوخروتـسد  ترورـض  زین  نانچ و  یناوراک  تکرح  هب  دـسر  هچ  ات  دـهاوخیم  تقو  زور  لهچ  زا  شیب  نامز  نآ  لـئاسو 

ضرف دهاوخیم . تقو  هام  هس  ود  میریگب  رظن  رد  ار  تامدـقم  نیا  همه  رگا  هک  ندیـسر ، خـساپ  قشمدـب و  نانآ  تکرح  يهرابرد  دـیزی 
یتدـم يارب  قشمد  رد  ناـنآ  ندـنام  هک  ارچ  تسین ، تسرد  زین  هدیـسر  ـالبرک  هب  مود ) تصـش و   ) رگید لاـس  نیعبرا  رد  ناوراـک  هکنیا 
ناوارف ياهيراکتـسد  هجیتن  رد  تسا و  هتفرگ  ار  راک  نایاپ  درگ  ماهبا  زا  ياهلاه  لاحرهب  دوبن . دیزی  حالـص  هب  میتشون  هکنانچ  ینالوط ،

. تسین نشور  زین  البرک  نزریش  هحفص 262 ] یناگدنز [  نایاپ  هکنانچنآ  دنادیمن . ادخ  زج  ار  تقیقح  تفگ  دیاب  لوا ، تسد  دانـسا  رد 
قح راوجب  ترجه  زا  مود  تصـش و  لاس  تسا  روهـشم  هکنانچ  دوبن . هدـنز  زارد  یتدـم  ماش  زا  تشگزاـب  زا  سپ  تنیز  هک  تسا  ملـسم 

. تسا هدروآ  یئاهلیلد  اـی  یلیلد و  دوخ  يأر  یتسرد  يارب  هریـس  ناگدنـسیون  زا  کـی  ره  هرهاـق ، قشمد ؟ هنیدـم ؟ اـجک ؟ رد  . تسا هتفر 
ناگدننک ترایز  هعمج - ياهزور  اهبـش و  صوصخب  زور - بش و  و  تساپ . رب  هرهاق  رهـش  رد  بنیز » هدیـس   » بنیز یتس  مانب  هک  يرازم 

مراهچ يهدـس  رد  هک  ناـیمطاف  اـیوگ  تسا . هتخاـس  رهـش  نیا  رد  نیـسحلا » ُسأَر   » ماـنب هک  تسا  يرگید  دهـشم  ياـتمه  دراد ، يرایـسب 
ناداقن ناخروم و  زا  يرایـسب  هکنانچنآ  دـننک . بلج  ار  هماع  هجوت  هاگترایز  ود  نیا  يانب  اـب  دنتـساوخیم  دـنتفای  تسد  هرهاـق  رب  يرجه 

[475  ] دـش رـشتنم  امغی  يهلجم  رد  شیپ  لاس  دـنچ  هک  هرهاق  يهمانرفـس  نمـض  هدـنراگن  دـنرکنم و  زین  ار  قشمد  رازم  تلاـصا  ثیدـح 
ناوارف تین  صولخ  اب  تیبلها  نارادتسود  دوشیم و  دای  یگرزب  هب  اهنآ  رد  ادخ  مان  هک  تسا  یتویب  قیداصم  زا  اههاگترایز  نیا  تشون :

هحفص دننکیم [ . دهع  دیدجت  وا  يهداوناخ  دوخ و  ربمغیپ  اب  دنرادیم و  نایب  تساپرب  وا  مانب  رازم  نآ  هک  یـسکب  ار  دوخ  تدارا  بتارم 
[263

موثلک ما 
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هدوب رتخد  ود  بحاص  همطاـف  زا  مالـسلاهیلع  یلع  هکنیا  رد  تسا . ع )  ) همطاـف زا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رتخد  نیمود  يرغـص  موثلکما 
يربک و بنیز  و  دـسیون : درامـشیمرب  ار  ماما  نادـنزرف  هک  اـجنآ  يربط  دوشیمن . هدـید  یفـالتخا  ناسیونهرکذـت  ناـخروم و  نیب  تسا ،
يرغـص و بنیز  تساهنآ  زا  دـیوگ  دربیم  مان  ع )  ) همطاـف زج  رگید  ناـنز  زا  ار  ترـضحنآ  نادـنزرف  هک  اـجنآ  و  [ 476  ] يربک موثلکما 
يربک و بنیز  نیـسح و  نسح و  دنادنزرف : شـش  تسیب و  رـسپ  رتخد و  زا  نینمؤملاریما  نادنزرف  دـیوگ  دـیفم  و  [ 477  ] يرغص موثلکما 

نیمود هینک  موثلکما  هک  تسا  نیا  رد  نانآ  فالخ  اـهنت  [ . 478  ] تسا لوتب ... همطاف  نانیا  ردام  تسا  موثلکما  وا  هینک  هک  يرغـص  بنیز 
دـش و دـلوتم  يرجه  متـشه  لاس  زا  سپ  موثلکما  دناهتـشون . موثلکما  ار  وا  مان  ناسیونخـیرات  رتشیب  تسوا . مان  اـی  تسا و  ع )  ) یلع رتخد 

نب دمحم  شردارب  وا  گرم  هحفـص 264 ] زا [  سپ  نوع و  تسخن  دش  هتـشک  رمع  نوچ  درک و  رهوش  باطخلا  نب  رمع  هب  مهدفه  لاس 
يرهوش [ 479  ] دـمحم ندـش  هتـشک  اـی  گرم و  زا  سپ  موثلکما  دناهتـشون  ناسیونهرکذـت  رتـشیب  تفرگ . ینزب  ار  وا  بلاـطیبا  نب  رفعج 

ناسیونهرکذت مومع  [ . 480  ] تفرگ ینزب  ار  وا  ع )  ) بنیز قالط  زا  سپ  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هللادبع  دـسیون : مزحنبا  اما  درکن ، رایتخا 
تـسا هدرک  حیرـصت  عوضوم  نیدب  دوخ  هکنیا  اب  رجحنبا  اهنت  تسا ، هدوب  دیز  مانب  يرـسپ  ياراد  رمع  زا  موثلکما  دناهتـشون ، ناخروم  و 

اوکـسمت ال   » هیآ لوزن  هک  تسا  لورج  رتخد  موثلکما  نانآ  ردام  هللادـبع  رهاوخ  باـطخ  نب  رمع  نب  دـیز  دـسیون : رگید  ياـج  رد  [ 481]
دناهتشون نارگید  وا و  دوخ  هکنانچ  دیز  الوا  هچ  تسا . هابتشا  املـسم  هتفگ  نیا  [ 483  ] تخادنا یئادج  نانآ  نایم  [ 482 « ] رفاوکلا مصعب 

رد موـثلک  ما  ملعا .) هللاو  [ ) 484  ] تسا بیبح  نب  نوعظم  رتخد  بنیز  هللادـبع  رداـم  هکنیا  رگید  تسا و  ع )  ) یلع رتـخد  موثلکما  مدـنزرف 
یتیاور ءاسنلاتاغالب  باتک  هدنسیون  لاس 280 و  يافوتم  يروفیط  رهاطیبا  نب  دمحا  تسین . مولعم  هتفگ ، دوردب  ار  یناگدنز  یلاس  هچ 

دندش شوماخ  ات  درک  تراشا  ار  نامدرم  هفوک  رازاب  رد  موثلکما  هک  تسا  هتشون  دوخ  ناردپ  زا  لقن  هب  راوگرزب  نآ  ع)و   ) قداص ماما  زا 
ءاسنلا مالعا  رد  هلاّـحک  اـضر  رمع  [ 485  ] دـیوگیم نخـس  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  یئوگ  هک  دـناوخ  تغالب  نانچ  اـب  ياهبطخ  سپـس  و 
هحفـص ناخروم و [  هچ  تفریذپ  ناوتیمن  تروص  نیدـب  ار  تیاور  نیا  اما  تساهدروآ . رهاطیبا  نب  دـمحا  زا  لقنب  ار  هبطخ  نآ  [ 486]

. دناهتشون دیز  گرم  يهرابرد  و  دنتـشذگرد . هنیدم  رد  زور  کی  رد  دیز  شدنزرف  موثلکما و  دناهتـشون  هقرف  ود  ره  ناسیونهرکذت  [ 265
نآ رثا  رب  هک  دروخ  یتبرـض  یکیراـت  رد  نکیل  دزاـس  فرطرب  ار  عازن  اـت  دـش  هکرعم  لـخاد  دـیز  تفرگ . رد  یگنج  مهجینب  نیب  یبـش 

عیفرلا بسحلا  یف  لباقم  عیرـض  لجر  نع  اوجّرفی  عیقبلا  ۀـلیل  ًایدـع  نا  تسا : هتفگ  وا  هراب  رد  دیعـس  نب  رماـع  نب  هللادـبع  و  تشذـگرد .
زا کیچیه  تهج  نیدـب  هدرم و  رتدوز  کیمادـک  دنتـسنادن  مدرم  دـندرم و  رگیدـکی  اب  شرداـم  دـیز و  [ . 487  ] عیطم ینب  مؤـش  هکردأ 

زامن ود  نانآ  رب  رمع  نب  هللادبع  دندرم و  زور  کی  رد  ود  ره  موثلکما  شردام  دـیز و  تسا : هتـشون  دعـس  نبا  [ . 488  ] دربن ثرا  يرگید 
ریما تقو  نیا  رد  هک  صاع  نب  دیعـس  دـیوگ  [ 489  ] تسا هدروآ  مشاهینب  يـالوم  راـمعیبا  نب  راـمع  زا  هک  رگید  تیاور  رد  دـناوخ و 

[491  ] تسا هتشاد  تموکح  هنیدم  رد  شش  هاجنپ و  ات  کی  لهچ و  ياهلاس  رد  صاع  نب  دیعـس  [ 490  ] دناوخ زامن  ود  نآ  رب  دوب  هنیدم 
شـش هاجنپ و  ات  ود  لهچ و  ياـهلاس  نیب  هنیدـمب و  هفوک  زا  وا  تشگزاـب  زا  سپ  موثلکما  گرم  مینادـب ، تسرد  ار  ـالاب  تیاور  نیا  رگا 

ماما تداهـش  لاس  هک  مهاجنپ  لاس  زا  رترید  وا  گرم  سپ  دندوب  وا  هزانج  لابند  نیـسح  نسح و  دـسیون : رگید  یتیاور  رد  نوچ  تسا و 
. دوشیم دودحم  هاجنپ  ات  ود  لهچ و  ياهلاس  نیب  تسین و  تسا  مالسلاهیلع  نسح 

یقرواپ

تسنیا هن  نخس  نیا  ینعم  اما  [ 3 . ] مجنپ ص 20 رتفد  نسلکین . يونثم . [ 2 (. ] 31 فهکلا :  ) میناوخیم وت  رب  یتسردب  ارنانآ  ناتساد  ام  [ 1]
باـتک رداـصم  تسرهف  رد  هکناـنچ  تسا ، هدـنام  رود  هدنـسیون  رظن  زا  ص ،)  ) ربمغیپ رتخد  یناگدـنز  يهراـبرد  نارگید  ياههتـشون  هک 

اب وا  نم و  دنسر ، دشر  دحب  ات  دنارورپ  هب  ار  رتخد  ود  هک  یسک  [ 4 . ] ماهتشاد هجوت  هدش ، هتشون  هراب  نیارد  هچنآ  رتشیب  هب  دید ، دیهاوخ 
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َوُه َو  ًاّدَوْـسُم  ُهُهْجَو  َّلَـظ  یَثنـْالِاب ، ِمْهُدَـحَا  َرُِّشب  اْذِا  َو  [ 5 (. ] نارتـخد قوقح  باـب  حاـکن . باـتک  لاـمعلازنک . . ) میوشیم رد  تشهب  هب  مه 
برالا غولب  . 3 [ 6 (. ] 59 لحنلا :  ) َنوُمُکْحَی ام  ءاس  الا  ِبارُّتلا  یف  ُهُّسُدَی  ْمَا  نٍوُه  یلَع  ُهُکِـسُمیَا  ِهب  َرُِّشب  ام  ءوُس  َنِم  مْوَْقلا  َنِم  يْْراوَتَی  ُّمیِظَک .

ةدؤوملا اذا  و  [ 8 (. ] 13 ءارـسا : . ) اریبک اطخ  ناک  مهلتق  نا  مکایا  مهقزرن و  نحن  قالما  ۀیـشخ  مکدالوا  اولتقت  و ال  [ 7 . ] 53 ج 3 ص 24 -
. دوادوبا دنسم  زا  حاکن . باتک  لامعلازنک . [ 10 . ] یناربط طساوا  زا  حاکن  باتک  لاـمعلازنک . [ 9 (. ] 9 - 8 ریوکت :  ) تلتق بنذ  ياـب  تلئس .

وگغورد ارم  مدرم  همه  هک  يزور  دوشیم ؟ تفاـی  هجیدـخ  لـثم  اـجک  [ 13 . ] نسلکین ص 86 موس . رتـفد  يوـنثم  [ 12 . ] 3 رثوکلا : [ 11]
. هداد خر  مارح  ياههام  رد  هک  دنیوگ  راجف  ور  نآ  زا  ار  گنج  نیا  [ 14 (. ] 3 راحبلا ج 1 ص 1 / ۀنیفس  . ) دناوخ وگتسار  ارم  وا  دندناوخ ،
ماشه ص نبا  يهریـس  هب  دوش  عوجر  دندرمـش . لالح  گنج  نآ  رد  ار  تامرحم  ضعب  هک  دش  هدناوخ  مان  نیدـب  تهجنآ  زا  دـناهتفگ  و 

عوجر و  ریثانبا ج 1 ص 593 . [ 15 . ] دوش دراوملا  برقا  هب  عوجر  زین  برَعلا و  ُماَیأ  لصف  ینادـیم ، لاثمالا  عمجم  هب  عوجر  و  201 ج 1 .
نینچ هجیدـخ  اب  ص )  ) ربمغیپ یئوشانز  زور  ناتـساد  رد  دعـسنبا  نکیل  دوش . فراعملاراد  پاـچ  يرذالب ص 102  فارـشالا  باسنا  هب 
هچنآ طلغ . هب  تسا  يدانسا  تسین و  تسرد  ، دروآ رد  یعیبط  تلاح  زا  هباشون  ندناشون  اب  ار  دوخ  ردپ  هجیدخ  دناهتـشون  هکنیا  : » دسیون

تاقبط ص 85 ج . ) تسا هدرم  راجف  گنج  زا  شیپ  دلیوخ  هک  تسنیا  دیآیم ، باسح  هب  تسرد  يدنس  تسا و  هدیـسر  امب  ملع  لها  زا 
هک نیدب  هجوت  اب  لاثمالا ) عمجم   ) تسا هدرک  ینعم  سمـشدبعینب  مشاهینب و  نیب  گنج  زور  ار  هطمـش  موی  ینادـیم  اما  کی ) شخب   1

دقع زور  رد  دـلیوخ  ندوب  تسم  ناتـساد  تسا . یلاـخ  تقد  زا  ینادـیم  ریـسفت  دوب  هناـنک  رگید  يوس  شیرق و  وـسکی  راـجف  گـنج  رد 
تنس لها  تایاور  رتشیب  رد  هکنانچ  تسین و  یساسا  رب  زین  دوشیم  هدید  ذخآم  ضعب  رد  هک  یئوشانز  نیدب  يو  ندش  یـضار  هجیدخ و 
دلیوخ ًارهاظ  تسا و  لفون  نب  ۀقرو  هجیدخ و  يومع  دسا  نب  ورمع  روضح  اب  يراگتـساوخ  نیا  مینیبیم ، یعیـش  ذـخآم  رد  تعامج و  و 

. تسا نمی  ناهاشداپ  ماع  ِبَقل  عَُّبت  تسا . هتـشونن  ار  دوخ  دنـس  داـقع  ارهزلاۀـمطاف ص 10 . داقع : [ 16 . ] تسا هدوبن  هدنز  خـیرات  نیا  رد 
رد رگیدکی  اب  ار  عبت  دنچ  نارود  ياههثداح  ناخروم ، نکیل  تسا . هدوب  ناسح  رغصألا ، عبت  صخـش ، نیا  دشاب  تسرد  ناتـساد  نیا  رگا 

وجتـسج هدنراگن  هک  اجنآ  ات  اما  دوش .) هدیزگ  خیرات  صـصقلاو و  خـیراوتلا  لمجم  ریـسلابیبح . یبوقعی . خـیرات  هب  عوجر   ) دـناهتخیمآ
يهناخ هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  دـنیوگ  دـناشوپ . هدرپ  ارنآ  و  داهن ، تمرح  ار  هبعک  يهناـخ  دوب  هدـید  هک  یباوخ  رثا  رب  عبت  نیا  درک ،

ار نآ  زا  یشخب  زین  توقای  و  تسا ، هدمآ  قاحـسا  نب  دمحم  زا  لقن  هب  ماشهنبا  يهریـس  رد  هک  ناتـساد  نیا  ایوگ  دیناشوپ . هدرپ  ار  هبعک 
فارشالا ص باسنا  يرذالب  [ 17 . ] ملاعلا هللاو  دشاب  هتشادن  ياهیاپ  راحبلا ج 2 ص 643 ) ۀنیفس  ك  ر . . ) تسا هدروآ  هبعک  يهملک  لیذ 
زا شیپ  قیتـع  اـب  ار  وا  جاودزا  رداـصم  ضعب  ص 8 . تاـقبط ج 8  دعـس . نبا  [ 19 . ] باـتک ص 390 نیمه  [ 18 . ] رگید رداـصم  106 و 

یضترم دیس  بقانم و  رد  بوشآرهش  نبا  ترهش  نیا  لباقم  رد  هّمغلا ج 1 ص 511 .) فشک  نیبلاطلا ص 48 . لتاقم  . ) دناهتشون هلاهوبا 
بوشآرهـش نبا  تسوا . رهاوخ  هدرک  رهوش  هلاهوبا  هب  هکنآ  و  تسا . هدوب  رتخد  ربمغیپ  اب  یئوشانز  ماـگنهب  هجیدـخ  : » دـنیوگ یفاـش  رد 

نب دمحا  دیاب  ةدـعاق  يرذالب  دـمحا  نبا  ص 159 ) بقانم ج 1   ) تسا هدرک  یفرعم  يرذالب  دـمحا  باـتک  ار  دوخ  ذـخأم  دـنچ  زا  یکی 
رد و   ) مدیـسرپ هلاهیبا  نب  دنه  دوخ  یئاد  زا  : » دسیون ع )  ) نسح ماما  هتفگ  زا  يو  تسا  نینچ  رگا  دشاب ، فارـشالا  باسنا  فلؤم  ییحی 

هدمآ نینچ  باتک  رد ص 406  زاب  و  فارشالا 390 ) باسنا   ) دوب يدسا  هلاهوبا  نز  تسخن  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  نوچ  دیوگ : نآ  ریسفت 
فـشک  ) هب دوش  عوجر  زین  و  تاقبط ج 8 ص 10 ) [ ) 20 . ] هدوب شابن  نب  دـنه  هلاهوبا  نز  دوش  ربمغیپ  نز  هکنآ  زا  شیپ  هجیدـخ  تسا :

بیط رهاط و  مساق ، هجیدخ : زا  ار  ادخ  لوسر  يهنیرن  نادنزرف  ماشهنبا  هلمج  زا  و  هریس ، ناگدنسیون  ضعب  [ 21 (. ] همغلا ج 1 ص 315
شیرق ص 21 بسن  رد  يریبز  بعـصم  نکیل  تسا  هدمآ  ج 5 ص 5 )  ) بیط مساق و  دیرفلا  دـقع  رد  و  هریس ج 1 ص 206 )  ) دناهتشون

رهاط بیط و  دسیون : فارشالا ص 405 ) باسنا   ) رد يرذالب  و  تاقبط ص 9 ج 8 )  ) رد دعسنبا  دندوب . هللادبع  مساق و  وا  نارسپ  دیوگ 
[22 . ] دناهتفرگ مسا  ار ، بقل  هک  تساجنآ  زا  طیلخت  نیا  ایوگ  دش . هدـناوخ  بقل  نیدـب  دـمآ  ایندـب  مالـسا  رد  نوچ  تسا . هللادـبع  بقل 
هب هاگن  زین  ج 13 ص 2434 و  [ 24 . ] تاقبط ج 8 ص 11 [ 23 . ] ءاسنلا ج 1 ص 330 مـالعا  هب  دوش  عوجر  48 و  يراخب ج 5 ص 47 -
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[30 . ] ص 750 [ 29 . ] راحب ص 214 رد  یـسلجم  لقنب  [ 28 . ] ص 84 [ 27 . ] ج 2 ص 341 [ 26 . ] ص 204 [ 25 . ] دوش ص 1869  ج 4 
ج 1 [ 35 . ] ج 3 ص 357 [ 34 . ] یفاک ص 458 ج 1 لوصا  [ 33 . ] ص 95 ج 2 [ 32 . ] ج 4 ص 1869 [ 31 . ] فارشالا ص 403 باسنا 

لماکلا [ 40 . ] تاقبط ج 1 ص 143 [ 39 . ] عیارشلا للع  زا  راحب ج 43 ص 5  [ 38 . ] ص 561 [ 37 . ] دعب هب  ج 43 ص 7  [ 36 . ] ص 449
يزاغم فارشالا ص 324 . باسنا  [ 43 . ] رگید ذخآم  فارشالا ص 125 و  باسنا  [ 42 . ] لامآلا ص 37 ج 2 یهتنم  [ 41 . ] ص 51 ج 2

راحب ص 18 ج 43 [ 47 . ] نیظعاولا ج 1 ص 148 ۀضور  [ 46 . ] راحب ج 43 ص 7 ج 1 ص 449 . [ 45 . ] 3 ج 43 ص 2 - [ 44 . ] ص 249
[48 (. ] هقرحملا ص 160 قعاوصلا   ) دناهدرک طبض  ار  ثیدح  نیا  رگید  یعمج  یقشمد و  مساقلاوبا  ظفاح  یئاسن ، یسوط . خیش  یلاما  زا 
[52 . ] مطف لـیذ  برعلا . ناـسل  ص 32  دعـسنبا ج 1  [ 51 . ] راـحب ص 12 [ 50  ] نیظعاولا ص 148 ۀـضور  [ 49 . ] ج 43 راـحب ص 12 
درامـشیم و دـهنیم و  مه  رب  ار  اـهلام  [ 54 . ] میظع نیتـیرقلا  نم  لـجر  یلع  نآرقلا  اذـه  لزن  ـال  ول  اولاـق  و  [ 53 . ] ص 8 ج 2  یبوقعی 

َُّمث هَّللا  انُّبَر  اُولاـق  نَیِذَّلا  َّنِا  [ 55 . ] دش دـهاوخ  وا  ناج  شتآ  لام  نیا  تسا ، نینچ  هن  تخاس  دـهاوخ  نادـیواج  ار  وا  لام  نیا  درادـنپیم 
هجیدخ گرم  زا  سپ  لاسکی  بلاطوبا  ینیلک ، خیـش  لقن  هب  اما  [ 57 . ] ج 1 ص 375 [ 56 (. ] 30 تَلُِّصف -  ) ُۀَِکئلْملا ُمِْهیَلَع  ُلَّزنَتَت  اُوماقتْـسا 

-155 هرقبلا :  ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  اولاق  ۀبیـصم  مهتباصا  اذا  نیذـلا  نیرباـصلا . رـشب  و  [ 58 (. ] ص 44 یفاک ج 1  لوصا   ) تشذـگرد
راحب ص 22 ج [ 62 . ] یمزراوخ ج 1 ص 60 [ 61 . ] بقانم ج 1 ص 462 [ 60 . ] یسوط خیش  یلاما  زا  راحب ج 43 ص 23  [ 59 (. ] 156
: بازحا [ 67 . ] ج 2 ص 31 [ 66 . ] ماشهنبا ج 4 ص 30 [ 65 . ] ماشهنبا ج 4 ص 29 [ 64 . ] ص 414 و 269 فارشالا . باسنا  [ 63 . ] 43

نامه [ 70 . ] فارشالا ص 407 باسنا  يرذالب . [ 69 . ] تشادن تکرش  هتسد  نآ  رد  اصخش  ربمغیپ  هک  گنجب  یمازعا  يهتـسد  [ 68 . ] 21
دعسنبا [ 73 . ] فارشالا ص 397 باسنا  [ 72 . ] هباـصالا ج 2 ص 10 هب  دوش  عوجر  فارشالا ص 219 و  باسنا  [ 71 . ] باتک ص 409

ك 1 نیبلاطلا ص 180 و ر . لتاقم  [ 76  ] ج 2 ص 310 [ 75 . ] ءارهزلاۀمطاف ص 25 ج 2 ننس ج 6 ص 62 . [ 74 . ] تاقبط ج 8 ص 11
[79 . ] داشرا ص 22 ج 2 [ 78 . ] شیرق ص 51 بسن  ر ك  [ 77 . ] شیرق ص 51 بسن  دیفم ج 2 ص 22 و  داشرا  ج 1 ص 142 و  یناغ :

عوجر ریدغلا ج 3 ص 20 و  ةرـضنلا ج 2 ص 182 . ضایرلا  [ 81 . ] ص 22 ج 1  يراخب - [ 80 (. ] ْتَمَجَوَف  ) فارـشالا ص 405 باسنا 
هب عوجر  هقرحملا ص 162 و  قعاوصلا  هب  دـینک  هاگن  و  يربکلا ج 8 ص 12 ، تاقبطلا  [ 82 «. ] یبرع يارعـش  زا  ياهدیزگ  » لصف هب  دینک 

ۀمغلافشک ج 1 ص 354 [ 84 «. ] یبرع يارعش  زا  ياهدیزگ   » لصف هب  دینک  عوجر  راحب ص 92 و  [ 83 . ] دوش فارشالا ص 402  باسنا 
ماشهنبا [ 86 . ] فارشالا ص 429 باسنا  [ 85 . ] دعب هب  خیراوتلاخسان ص 38  هب  دوش  عوجر  زین  126 و  راحب ص 125 - هب  دـینک  هاگن  و 

[91 . ] يدـقاو ص 380 [ 90 . ] يدـقاو ص 340 [ 89 . ] فارـشالا ص 429 باسنا  [ 88 . ] يدـقاو ص 155 يزاغم  [ 87 . ] ص 390 ج 2 
راحب ج ۀمغلافشک ج 1 ص 355 . [ 94 . ] یلاما ج 1 ص 39 [ 93 . ] راحب ص 93 [ 92 . ] تاقبط ج 8 ص 6 فارشالا ص 429 و  باسنا 
ره  ) دوشیم هتفرگ  دنزرف  نیتسخن  مان  زا  هینک  ًالومعم  دوشیم  هدید  زین  رگید  تایاور  ضعب  رد  نسحلاوبا )  ) ریبعت نیا  [ 95 . ] 43 ص 126

يریبـعت نینچ  ناـیوار  اـی  دـشاب و  هدروآ  ار  هینک  شیوـخ  ماـن  ياـجب  تیاورماـگنه  ع )  ) یلع تسا  نکمم  )و  تسین یـساسا  طرـش  دـنچ 
راحب ج 43 ص [ 97 . ] راحب ج 43 ص 119 ۀمغلافشک ج 1 ص 348 و  هب  دـینک  عوجر  تایقفوملا ص 375 و  رابخالا  [ 96 . ] دناهدرک
هک زیر  گرب  اب  تسا  یهایگ  ایروب . هایگ  یکم . هاـک  [ 100 . ] رابخالا ج 4 ص 70 نویع  [ 99 . ] تاقبط ج 8 ص 12 دعسنبا  [ 98 . ] 105

. هنیدـم کـیدزن  تسا  هدوب  یهد  رجه ، زین  تسا . نیرحب  زکرم  رجه ، نیا  زا  دوـصقم  اـیوگ  [ 101 . ] دراد زین  یئوراد  تیـصاخ  نآ  گرب 
عاطملا . هتردقب دوبعملا  هتمعنب . دومحملا  هللادـمحلا  [ 104 . ] یلاما ج 1 ص 39 [ 103 . ] دننک تراهط  نادـب  هچنآ  ناتـسدبآ . قیربا . [ 102]

هماکحأب و مهزیم  و  هتردقب . قلخلا  قلخ  يذلا  هئامـس . هضرا و  یف  هرما  ذفانلا  هدنع . امیف  هیلا  بوغرملا  هباذـع  نم  بوهرملا  هناطلـس ، یف 
لاقف مانالا . اهمزلا  ماحرألا و  اهب  حبـش  و  اضرتفم . ارما  اـقح و  ـال  ابـسن  ةرهاـصملا  لـعج  هللا  نا  مث  دـمحم . هیبنب  مهمرکأ  و  هنیدـب . مهزعا 

راحب ج 43 [ 106 . ] ج 3 ص 350 [ 105 (. ] 56 ناقرفلا : . ) ارهص ابسن و  هلعجف  ارشب  ءاملا  نم  قلخ  يذلا  وه  و   » هدج یلاعت  همسا و  كرابت 
دنوآ و رصم  تسا . رـصم )  ) ریبز ترابع  رد  ماهدرک  همجرت  دنوآ  ارنآ  هک  ياهملک  [ 108 . ] تایقفوملا ص 376 رابخالا  [ 107 . ] ص 119
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زا وا  باتک  هک  دوب  راکب  ریبز  ترابع  همجرت  متـشون  هچنآ  تسا . هتـشادن  نادنچ  یئاهب  هدوب  هچ  ره  لاح  رهب  دـهدیم . ینعم  ود  ره  هدرپ 
یلع ردب  گنج  زا  سپ  ترجه و  مود  لاس  رد  مهنآ  هنیدم ، کچوک  رهش  رد  هک  تفریذپ  ناوتیم  هنوگچ  اما  تسا  لوا  تسد  ياهدنس 

بقانم ر ك  [ 109 ! ] دسریم رظنب  دیعب  اما  تسین . لاحم  دنچ  ره  یتسیک . دیسرپب  وا  زا  يراصنا  يراکبـساک  هک  دشاب  اسانـشان  نانچ  (ع )
دوخ رهوش  اب  ماگنهنیا  رد  تشون  میهاوخ  هکنانچ  سیمع  تنب  ءامسا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تاقبط ج 8 ص 14 . [ 110 . ] ج 3 ص 351
لوا ینعمب  ارنآ  یماقم  يهنیرقب  تسا  هدمآ  ود  ره  هیاسمه  و  ووه )  ) ینس ینعمب و  هراج  [ 111 . ] تسا هدوب  هشبح  رد  بلاطیبا  نب  رفعج 
اناده دـقف  تافآ  هورکم و  فشک  نم  یلعلا  بر  معنا  ام  نرک  ذا  تالاح و  لک  یف  هنرکـشا  یتاراج و  ای  هللا  نوعب  نرـس  [ 112 . ] ماهتفرگ

هنم و یحولاب  یلعلاوذ  هلـضف  نم  تنب  اـی  تـالاخ  تاـمعب و  يدـفت  يرولا  ءاـسن  ریخ  عم  نرـس  تاوامـسلا و  بر  انـشعنا  دـق  رفک و  دـعب 
دبع لک  عم  هنیدـب  انـصخ  ذا  سانلا  بر  نرکذا  رـضاحملا و  یف  نسحی  اـم  نرکذا  رجاـعملاب و  نرتسا  ةوسن  اـی  هشیاـع : [ 113 . ] تالاسرلا

رشبلا ءاسن  ریخ  ۀمطاف  [ 114 . ] رهاط رهطب  هنم  اهصخ  اهرکذ و  یطعا  هللااف  اهب  نرس  رداقلا  زیزعلا  رکـشلاو هللا  هلاضفا  یلع  هللادمحلاف  رکاش 
رضحلا یف  نم  ریخ  ایلع  ینعا  الضاف  یتف  هللا  کجوز  رمزلا  يآب  صخ  نم  لضفب  يرولا  لک  یلع  هللا  کلضف  رمقلا  هجوک  هجو  اهل  نم  و 

ربک و ال نم  هیف  ام  مدآ  ینب  ریخ  دمحم  هیدبا  ریخلا و  رکذا  هیف و  ام  هیف  الوق  لوقا  [ 115 . ] رطخلا میظع  تنب  ۀمیرک  اهنا  اهب  یتاراج  نرسف 
ائیـش يرا  امف  اهلـصا  ۀخماش  ةورذ  یف  هیف  تنکم  دق  فرـش  يذ  يدـهلا  یبن  تنب  عم  نحن  هیزاجم و  ریخلاب  هللااف  اندـشر  انفرع  هلـضفب  هیت 

[119 . ] بازحا هروس  يهیآ 59  [ 118 . ] درم ردـب  گـنج  زا  سپ  هصفح ، يوش  هقاذـح  نب  سینخ  [ 117 . ] ص 357 ج 3  [ 116 . ] هینادی
[120 . ] ناوید ص 190 ج 3 یبـنتم . . ) یهاوخیم ناـسک  رگید  يارب  ار  دوخ  هک  وت  زج  دـنهاوخیم  دوخ  يارب  ار  ناـسک  رگید  ناـگمه 
ص 363. ۀـمغلافشک ج 1  [ 121 (. ] ج 4 هغالبلاجـهن ص 50   ) فینح نب  نامثع  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هماـن  هب  دـینک  هاـگن 

ۀیلح [ 125 . ] ماشهنبا ج 3 ص 414 [ 124 . ] دعسنبا ج 8 ص 205 ماـشهنبا ج 1 ص 345 و  ر ك . [ 123 . ] باتک 351 نامه  [ 122]
ج 1 ص [ 129 . ] شیرق ص 81 بسن  [ 128 . ] ج 2 ص 204 [ 127 . ] دحللا یلا  دهملا  نم  ءارهزلاۀمطاف  [ 126 . ] 75 ءایلوالا ج 2 ص 74 -
هب دوش  عوجر  تاقبط ج 8 ص 14 و  دعسنبا ، [ 132 . ] باتک نیا  راحب ج 43 ص 131 و ر ك ص 21  [ 131 . ] ص 198 [ 130 . ] 345

ص 39- هدنـسیون . زا  مالـسا ، خیرات  زا  یلیلحت  هب  دینک  عوجر  [ 133 . ] تایقفوملارابخالا ص 376 کـی و  شخب  ۀباصالا ج 8 ص 158 
هنانک هفئاط  زا  یناگدنیامن  هکنیا  عیجر  يهثداح  هصالخ  [ 135 . ] فلؤم ص 55 هتشون  مالسا  خیرات  زا  یلیلحت  هب  دوش  عوجر  [ 134 . ] 53

ناناملسم زا  نت  شش  ربمغیپ  دنزومایب  ناشیدب  ار  مالسا  ماکحا  ات  دتسرفب  نانآ  يهلیبق  هب  ار  یناسک  دنتـساوخ ، وا  زا  و  دندمآ ، ربمغیپ  دزن 
ناکرـشم هب  ار  رگید  نت  ود  دنتـشک و  ار  نت  راهچ  دـندرب ، هلمح  نت  شـش  نیا  رب  عیجر  مانب  یعـضوم  رد  نانآ  یلو  درک ، ناـنآ  هارمه  ار 

ناگدنیامن نت  تشه  یـس و  هنوعمرئب  يهثداح  رد  دندش  هتـشک  ردب  رد  شیرق  ناگتـشک  نیکب  اجنآ  رد  نت  ود  نآ  دندرک و  میلـست  هکم 
[139 . ] دیرفلا ج 5 ص 103 دقعلا  [ 138 . ] تاقبطلا ج 3 ص 26 [ 137 . ] 11 تایآ 8 - رهد  يهروس  [ 136 . ] دندیسر تداهش  هب  ربمغیپ 

شیپ میهدیم . نآ  تسدب  نیا  تسد  زا  ارنآ  تسا  نینچ  راگزور  دیسر . نآ  دننام  مه  نانآب  دیسر  امـشب  یتحارج  رگا  [ 140 . ] 33 دعرلا :
باسنا هب  دینک  عوجر  و  يزاغم ص 249 . [ 141 . ] دیدید دیدوب  شراظتنارد  هک  ار  تداهش  لاح  . دیدوب تداهش  يوزرآ  رد  گنج  نیا  زا 

ص [ 144 . ] باتک ص 290 ناـمه  [ 143 . ] يزاغم ص 250 [ 142 . ] تسا هتـشون  نت  هدراهچ  ار  نانز  رامـش  يدقاو  ص 324 . فارشالا 
(. 9 رـشحلا :  ) دـننیزگیمرب دوخ  رب  ار  نارگید ) ، ) یتسدـگنت نیع  رد  و  [ 148 . ] ص 313 [ 147 . ] ص 317 [ 146  ] ص 317 [ 145 . ] 315

ۀمغلافشک ج 1 [ 151 . ] دیفم ج 2 ص 3 و ص 24 داشرا  هب  دوش  عوجر  [ 150 . ] ارهزلاۀمطاف ص 4 فارشالا ص 404 و  باسنا  [ 149]
ءایلوالا ج 2 ص 42 ۀیلح  [ 154 . ] بقانم ج 1 ص 469 [ 153 . ] یشایع ریسفت  زا  راحب ج 43 ص 31  [ 152 (. ] ثیدح نایاپ  ات   ) ص 469
هباـصالا ج 5 هب  دوش  عوجر  [ 155 . ] دوش باعیتسالا ص 75  بوشآرهـش ج 3 ص323 و  نبا  بقانم  راـحب ج 43 ص 37 و  هب  عوجر  و 
تاقبط ج 8 [ 158 . ] راحب ج 88 [ 157 . ] ءایفـصالا ج 2 ص 39 تاقبط  ءایلوالا و  ۀیلح  [ 156 . ] یلکرز ج 5 ص 232 مالعالاو  ص 26 .

هدش ثحب  رگید  ياج  رد  نآ  رامش  تاحیبست و  يهرابرد  [ 161 . ] دمحا ج 2 ص 329 دنسم  [ 160 . ] راحب ج 43 ص 27 [ 159 . ] ص 14

(س) ارهز همطاف  زا 94یناگدنز  هحفص 83 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ای هفص ، باحصا  [ 164 . ] ص 16 تاـقبط ج 8  [ 163 . ] دوش و 105  ص 39  دـمحا ج 2  دنـسم  هب  عوجر  راـحب ص 82 و  [ 162 . ] تسا
رد هک  لالب  رـسای ، رامع  رذوبا ، ناملـس ، نوچ : دندوب . ربمغیپ  يهدیزگ  نارای  مالـسا و  رد  قباس  ناناملـسم  زا  یهورگ  ۀفـصلا ، باحـصا 

بقانم ج 2 ص 471 و هب  دـینک  هاگن  راحب ج 43 ص 20 و  [ 165 . ] دندربیم رسب  ترسع  تیاهن  رد  دنتفخیم و  دجـسم  زا  یـشوپهیاس 
یبنلا ج 5 باحصا  لئاضف  باب  يراخب  حیحـص  يرذالب ص 403 و  راحب ص 81 و  [ 166 . ] ثیدح 4727 دمحا  دنـسم  هب  دینک  عوجر 
نایبلاعمجم ج 5 ص 505. ریسفت  [ 169 . ] باعیتسالا ص 750 [ 168 . ] رگید ذخآم  بقانم ج 3 ص 333 و  [ 167 . ] رگید ذخآم  ص 26 و 

راحب هب  دوش  عوجر  و  هباصالا ج 8 ص 160 . [ 173 . ] تاقبط ج 3 ص 16 [ 172 . ] ةدش ۀمطاف  یلع  یلع  یف  ناک  [ 171 . ] 10 هرقب : [ 170]
بضغ هب  تنارتخد  يارب  [ 176 . ] 147 راحب ص 146 - [ 175 . ] 134 ج 43 راحب ص 133 - همغلافشک ج 1 ص 363 . [ 174 . ] ص 146

شیرق ص 312 بسن  هب  دـینک  هاگن  زین  یبنلاراهصا ص 28 و  رکذ  باب  يراخب ج 5  حیحص  [ 177 (. ] یظفللا تحت  يهمجرت   ) ییآیمن
. دمحم تایح  [ 180 . ] مشش ءزج  هباصالا ص 99  [ 179 . ] باعیتسالا ص 261 ج 1 [ 178 . ] ءزج 5 متشه و ص 73  ءزج  هباصالاو ص 43 
. دـننکیم يرادهدـنز  بش  اپ ، رب  هدجـس و  رد  ، ناشراگدرورپ يارب  هکناـنآ  و  [ 181 . ] ص 17 ریدـغلا ج 3  ص 199 . یبرع ) يهـمجرت  )

ضعب رد  [ 184 . ] دوش دمحا ج 2 ص 39 و 105  دنسم  هب  عوجر  راحب ص 82 و  [ 183 . ] ۀمغلافشک 1 ص 468 [ 182 (. ] 64 ناقرفلا : )
(. 38 مورلا : . ) هد ودب  ار  دنواشیوخ  قح  [ 185 . ] تساروهشم ياوتف  دش  هتشون  هچنآ  هدمآ . رگید  تروصب  تاحیبست  نیا  رامـش  تایاور ،

رشح هروس  [ 188 . ] كدف لیذ  نادـلبلا . مجعم  توقای . [ 187 . ] دوش دعب  هب  کی ص 73  شخب  مالـسا  خیرات  زا  یلیلحت  هب  عوجر  [ 186]
. دوش بقانم ج 1 ص 476  هب  عوجر  نایبت ج 8 ص 228 و  ریسفت  روشنملا ج 4 ص 177 ، رد  [ 190 . ] هیآ 38 مور  هروس  [ 189 . ] هیآ 59
[194 . ] ناگدنیامن ندمآ  لاس  [ 193 (. ] 8 : ) ءارسالا [ 192 . ] 1623 يربـط ج 3 ص 24 - هب  دوش  عوجر  و  ماشهنبا ج 4 ص 13 . [ 191]

مدرم هاگ  تاقیم  هنیدـم و  یلزنم  راهچ  رب  تسا  هدوب  یهد  [ 195 (. ] 76 ةدئاملا :  ) ناسرب مدرمب  دش  هداتـسرفورف  وتب  تراگدرورپ  زا  هچنآ 
يربط ج 3 تاقبط ج 8 ص 17 . [ 196 . ] تفریم یئوسب  کی  ره  دشیم و  ادج  رگیدـکی  زا  اهناوراک  اجنیا  رد  تسا . هدوب  ماش  رـصم و 

صصقلا [ ) 200 (. ] 2 ِّلَّمزُملا : [ ) 199 . ] 1803 يربط ج 4 ص 1801 - [ 198 . ] 30 رمزلا : [ 197 . ] همغلافشک ص 15 زا  راـحب  ص 114 .
يربـط ج 4 ص [ 203 (. ] 144 نارمعلآ :  ) دـندوب ناربـمیپ  وا  زا  شیپ  هـک  تـسین  يربـمغیپ  زج  دـمحم  و  [ 202 (. ] 2 هـط : [ ) 201 (. ] 83
فارشالا ص باسنا  [ 206 . ] دیرفلا ج 5 ص 10 دقع  [ 205 . ] 30 رمزلا : [ 204 . ] ریثکنبا ج 5 ص 342 هب  دـینک  عوجر  1816 و  - 1815
(. ثیدح 2672 ةولص  لامعلازنک . [ ) 209 . ] يربط ج 4 ص 1818 [ 208 . ] فارشالا ص 586 باسنا  دیرفلادقع ج 5 ص 12  [ 207 . ] 582

[213 . ] مود پاچ  لاس ص 30  هاجنپ  زا  سپ  [ 212 . ] يربط ج 4 ص 1825 [ 211 . ] کی ص 91 شخب  مالـسا . خیرات  زا  یلیلحت  [ 210]
يهمه زا  يرآ  [ 214 (. ] لحنلاو ص 16 ج 1 للملا  « ) نامز لک  یف  ۀمامإلا  یلع  لس  ام  لثم  ۀینید  ةدعاق  یلع  مالـسالا  یف  فیـس  لس  ام  »

[215 (. ] فینح نب  نامثع  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  يهمان  زا   ) دوب ام  تسد  رد  كدف  اهنت ، تخادنا  يهیاس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ 
باسنا نادـلبلا ج 1 ص 36 . حوتف  [ 216 . ] باتک نیمه  ریثکنبا ج 3 ص 36 و ر ك ص 97  ریسفت  ص 177. روشنملارد ج 4  ریـسفت 

ادفلاوبا ج خیرات  فراعملا ص 84 . [ 219 . ] ریدغلا ص 290 ج 5 [ 218 . ] هللالوسر يالوم  حابر  یتیاور  رد  [ . 217 . ] فارشالا ص 519
.238 ریدغلا ج 8 ص 236 - زا  لقنب  هغالبلاجهن ج 1 ص 198  حرش  دیرفلا ج 5 ص33 . دقعلا  یقهیب ج 6 ص 301  ننس  1 ص 168 .

هکنیا زا  [ 223 . ] 38 نادـلبلا ج 1 ص 37 - حوتف  يرذالب  [ 222 . ] ص 36 نادـلبلا ج 1  حوتف  [ 221 . ] ص 37 نادـلبلا ج 1  حوتف  [ 220]
دروآرب و شیوخ  هاگنیمک  زا  رس  ناطیش  [ 224 (. ] لبعد ص 247 ناوید  . ) دیدنخ راگزور  يور  ، دنادرگرب مشاهینب  هب  ار  كدـف  نومأم 
توریب ص پاچ  ءاسنلا  تاـغالب  [ 225 . ] دـیدیود وا  یپ  رد  کبـس  دیدینـش و  ار  شنخـس  دوز  هچ  هک  دـید  درک و  توعد  دوخب  ار  امش 
فجن ص 12. پاـچ  توریب ص 23  پاـچ  [ 228 . ] ص 252 هغالبلاجهن ج 16  حرـش  [ 227 . ] ءاسنلا ص 23 تاـغالب  [ 226 . ] 24 - 23

َْتلَتَق ْدََقل  [ 231 . ] مق پاچ  ص 175  [ 230 . ] لاجرلا ج 4 ص 259 سوماق  [ 229 (. ] تسا فجن  پاچ  تسفا  نامه  هک   ) مق ص 12 پاچ 
کیدانا و ال ینا  [ 232 (. ] يربط ج 7 ص 372  ) َْتیَقَتْـشا ْدَقَف  اذَه  َکِفْـشَی  ْنإَف  ِیلْـصأ . َْتثَثَتْجا  َو  یِعْرَف  َْتعَطَق  َو  ِیلْهَا . َتَْربأ  َو  ِیلْهَک .
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دیرفلا ج 5 دقع  . ) مدنتلا لبق  رکفتلاو  مدقتلا  لبق  رظنلا  ناف  مدنت . نا  لبق  رکفت  و  مدـقتت . نا  لبق  رظناف  کقدـص . نم  كاخا  نا  کیجانا .
و اهادسأ . ءالآ  غوبس  و  اهادتبا . ۀمعن  مومع  نم  مدق  امب  ءانثلاو  مهلا . ام  یلع  رکـشلا  هل  و  معنا . ام  یلع  هللادمحلا  [ 233 (. ] 111 ص 110 -
و اهلئاضفب . رکـشلا  ننتـسا  و  اهدبا - . كاردإلا  نع  توافت  و  اهدما . تازاجملا  نع  يان  و  اهددع . ءاصحإلا  نع  مج  اهالا . ننم و  ناسحا 

بولقلا نمـض  و  اهلیوات . صالخإلا  لعج  ۀـملک  هللا . الا  هلا  نأ ال  دهـشا  و  اهلاثمأ . یلا  بدـنلاب  ینث  و  اهلازج . ءاـب  قئـالخلا  یلا  دمحتـسا 
و اهلبق . ءییـش  نم  ءایـشالا ال  عدتبإ  [ 234 . ] هب ۀـطاحألا  ماهوالا  نم  و  هتیؤر . راصبألا  نم  عنتمملا  اـهلوقعم . ةرکفلا  یف  راـنا  و  اـهلوصوم .

یلع باـقعلاو  هتعاـط . یلع  باوثلا  لـعج  مث  هتوعدـل . از  ازعإ  و  هتیربل . ادـبعَت  و  هتردـقل . اراـهظا  ـالإ  هتداز  ةدـئاف  ریغل  لاـثمالب . اهاذـتحا 
نأ لبق  هافطصا  و  هلبتجی . نأ  لبق  هراتخإ  هلوسر . هدبع و  ادمحم  یبأ  نا  دهشا  و  هتنج . یلا  مهل  اشایح  و  هتمقن . نع  هدابعل  ةدایز  هتیـصعم .
لج زع و  هللا  نم  املع  ۀنورقم . مدـعلا  ۀـیاهنب  و  ۀـنوصم . لیواهألا  رتسب  و  ۀـنونکم . بویغلاب  قئالخلا  ذا  هبجنتـسا - . نا  لبق  هامـس  و  هثعبا .

. همکح ءاضمإ  یلع  ۀمیزع  و  هرمأل . امامتإ  لج  زع و  یلاعت  هللا  هثعتبا  رودقملا . عضاومب  ۀفرعم  و  روهدلا . ثداوحب  ۀطاحإ  و  رومالا . لیامب 
هللا یلـص  دـمحمب  لج  زع و  هللا  رانأف  [ 235 . ] اهنافرع عم  ةرکنم هللا  اهناثوأل  ةدـباع  اهنارین . یلع  افکع  اـهنایدأ . یف  اـقرف  ممـالا  ص )  ) يارف

یلـص یبأب  ۀبغر  رایتخا . ۀـفار و  ضبق  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  هللا  ضبق  مث  اهممغ . راصبألا  نع  یلج  و  اهمهب . بولقلا  نع  جرف  و  اهملظ . هیلع 
هللا یلـص  رافغلا . برلا  ناوضر  رابجلا و  کلملا  ةرواجم  راربألا و  ۀکئالملاب  فتحم  رازوألا  بعلا و  هنع  ًاعوضوم  رادلا . هذه  نع  هیلع  هللا 

هللادابع متنا  مث  هتاکرب . هللاۀـمحر و  ملـس و  هیلع و  هللا  یلـص  هیـضر  و  قئالخلا . نم  هیفـص  هیحو و  یلع  هنیما  و  ۀـمحرلا . یبن  دـمحم  یلع 
مکیف مکل هللا  اقح  متمعز  ممُالا - . یلا  هؤاغلب  مکسفنأ و  یلع  هللا  ءانما  و  هیحو . هنید و  ۀلمح  و  هیهن . هللارمأ و  بصن  سلجملا ) لها  دیرت  )
میدم هرهاوظ . هیلجنم  ناهرب  و  هرئارس . ۀفشکنم  انیف  يآ  و  هرئاصب . ۀنیب  هللا ، باتک  انعم  و  مکیلع . انفلختـسا  ۀیقب  نحن  و  مکیلا . همدق  دهع ،

ةرذحملا همراحم  ةرسفملا و  همئازع  و  ةرونملا . هللاججح  نایب  هیف  [ 236 . ] هعامتسا ةاجنلا  یلا  دؤم  هعابتا  ناوضرلا  یلا  دئاق  هعامسا . ۀیربلا 
. كرـشلا نم  مکل  اریهطت  نامیالا  هللا  ضرفف  ۀبوتکملا . هعئارـش  و  ۀبوهوملا . هصخر  ۀبودنملا و  هلئاضف  و  ۀیفاکلا . هلمج  و  ۀیلاجلا . هنایبت  و 

یئابیکـش ینعمب  تغل  رد  هک  ار  ربص  [ 238 . ] دـیامنیم رتبسانم  هدـمآ و  داهج » ( » یتسود بح :  » ياجب رخاتم  رداـصم  ضعب  رد  [ 237]
ربصلاب اونیعتـسا  و   » لیذ ص 201 . ناـیبتلا ج 1  ریـسفت  هب  عوـجر  . ) ماهتفرگ سوـه ) يوـه و  زا  سفن  نتـشادزاب   ) نآ رگید  ینعمب  تـسا 
ةاکزلاو صالخإلل . ًاتیبثت  مایـصلاو  ربکلا . نع  اـهیزنت  ةالـصلاو  [ 240 . ] هرقب يهروـس  هیآ 179  هب  تـسا  تراـشا  [ 239 (. ] دوش ةالـصلاو »
ربصلاو مالـسألل . ازع  انبح  و  ۀـقرفلا . نم  انمأ  انتماما  و  اماظن . اـنتعاط  و  بولقلل . اکـسنت  لدـعلاو  نیدـلل . ۀیلـست  جـحلاو  قزرلا . یف  ًادـییزت 

یف اونعل  تانمؤملا  تـالفاغلا  تانـصحملا  نومری  نیذـلا  نا   » رون هروس  هیآ 23  هب  تـسا  تراـشا  [ 241 . ] ءامدـلل انقح  صاصقلاو  ةاجنم .
برـش نع  یهنلاو  ۀسخبلل . ارییغت  نیزاوملاو  لییاکملا  ۀیفوت  و  ةرفغملل . اضرعت  رذنلاب  ءافولاو  [ 242 «. ] میظع باذع  مهل  ةرخآلاو و  ایندـلا 

هل اـصالخا  كرـشلا  لـج  زع و  هللا  مرح  و  ۀـفعلل . اـباجیا  قرـسلا  كرت  و  ۀـنعلل . اـبانتجا  تانـصحملا  فذـق  و  سجرلا . نع  اـهیزنت  رمخلا 
امنا  » هناف هنع  مکاهن  هب و  مکرمأ  اـمیف  هوعیطأ  و  نارمعلآ ) هیآ 101  زا  - ) نوملـسم متنا  الإ و  نتومت  هتاقت و ال  قح  هللا  اوقتاف  . » ۀـیبوبرلاب
دقل . » ءدـب یلع  ادوع  اهلوقأ  دـمحمیبا . ۀـمطاف و  انا  سانلااهیا . تلاق : مث  [ 243 (. ] هیآ 28 رطاف : يهروس  ءاملعلا -» هداـبع  نم  هللا  یـشخی 
نود یبأ  هودـجت  هوفرعت  نإـف  - 129 هبوـت : میحر - .» فؤر  نینمؤملاـب  مکیلع  صیرح  متنع  اـم  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نـم  لوـسر  مکءاـج 

مشهی مهمظکب . اذخآ  مهجبثل ، ابراض  نیکرـشملا . ۀجردم  نع  الئام  ۀلاسرلاب . اعداص  ةراذنلا . غلبف  مکلاجر . نود  یمع  نب  اخا  و  مکتابآ .
و نیدلا . میعز  قطن  و  هضحم . نع  قحلا  رفـسا  و  هحبـص . نع  لیللا  يرفت  و  ربدـلا . ولو  عمجلا و  مزه  یتح  [ 244 . ] ماهلا ثکنی  مانصألا و 

نوبرـشت مادـقألا . اطوم  و  نالجعلا . ۀـسبق  عماطلا و  ةرهن  و  براشلا . ۀـقذم  راـنلا . نم  ةرفح  افـش  یلع  متنک  و  نیطایـشلا . قشاقـش  تسرخ 
ام دعب  و  یتلاو . ایتللا  دـعب  ص )  ) هلوسرب هللا  مکذـقناف  مکلوح . نم  سانلا  مکفطختی  نأ  نوفاخت  نیئـساخ . ۀـلذا  قرولا . نوتاتقت  و  قرطلا .
نم ةرغاف  ترغف  لالـضلا و  نرق  مجنوأ  اهأفطأ . برحلل  ًاراناوشح  املک  [ 245 . ] باتکلا لهأ  ةدرم  و  برعلا ، ناـبؤذ  و  لاـجرلا ، مهبب  ینم 
نم اـبیرق  هللاتاذ . یف  ادودـکم  هدـحب . اـهبهل  دـمخی  و  هصمخأـب . اـهخ  امـصأطی  یتح  یفکنی  ـالف  اـهتاوهل . یف  هیخأـب  فذـق  نیکرـشملا 
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لمـس و  قافنلا . ۀـلخ  ترهظ  هئایبنأ ، راد  هیبنل  هللاراـتخا  ذا  یتح  [ 246 . ] نونمآ نوعداو  ۀـینهلب  یف  متنأ  و  هللا . ءاـیلوأ  یف  ادیـس  هللالوسر .
، هزرغم نم  هسار  ناطیـشلا  علطا  مکتاصرع و  یف  رطخف  نیلطبملا . قینف  ردـه  و  نیلفآلا . لماح  غبن  و  نیواغلا . مظاک  قطن  و  نیدـلا . بابلج 

ریغ متمسوف  اباضغ . مکاقلأف  مکـشمجأ  و  ًافافخ . مکدجوف  مکـضهنتساف  نیظحالم . هیف  ةرغللو  نیبیجتـسم . هئاعدل  مکدجوف  مکب . اخراص 
اوطقس ۀنتفلا  یف  الا   » ۀنتفلا فوخ  متمعز  [ 247 . ] لمدنی امل  حرجلاو  بیحر . ملکلاو  بیرق . دهعلاو  اذه  مکبرش . ریغ  اهومتدروا  مکلبا و 

و ۀـنیب . هرجاوز  مکرهظأ . نیب  هللا  باتک  اذـه  و  نوکفؤت . ینأ  و  مکب ، ینأ  و  مکنم ، تاهیهف  - 49 هبوت : نیرفاکلاب -«  ۀـطیحمل  منهج  نا  و 
هنم لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  غتبی  نمو  . » الدب نیملاظلل  سئب  نومکحت ؟ هریغب  مأ  نودیرت . هنع  ۀبغرأ  ۀحـضاو . هرماوأ  و  ۀحئال . هدهاوش 

و ءاغترا . یف  نورـست  و  اوسح ، نوبرـشت  اهترغن . نکـست  نأ  ثیرالإ  اوثیرت  مل  مث  [ 248 . ] 85 نارمعلآ : نیرـساخلا .» نم  ةرخآلا  یف  وه  و 
- نونقوی موقل  امکح  هللا  نم  نسحأ  نم  و  ، » نوغبت ۀیلهاجلا  مکحفأ  انل . ثرا  نا ال  نومعزت  نآلا  متنأ  و  يدـملا . زح  لثم  یلع  مکنم  ربصن 
. ًایرف ًائیـش  تئج  دقل  یبأ ؟ ثرأ  كابأ و ال  ثرت  نأ  باتکلا  یفأ  ۀـفاحقیبأ ! نبای  یبأ ؟ ثرإ  زتباأ  نیرجاهملا . رـشعم  اهیو  ( 50 ةدئاملا : )
و ۀمایقلا . دعوملاو  دمحم . میعزلاو  هللا . مکحلا . معنف  كرـشح . موی  كاقلت  ۀلوحرم . ۀموطخم  اهکنودـف  [ 250 . ] كدف تفالخ و  [ 249]

كدعب ناک  دق  لوقت : یه  و  (ص ) یبنلا ربق  یلا  تفرحنا  مث  ( 67 ماعنا : « ) نوملعت فوس  رقتسم و  أبن  لکل   » و نولطبملا . رسخی  ۀعاسلا  دنع 
رشعم [ 251 . ] بغت مهدهـشاف و ال  کموق  لتخا  و  اهلبا - ضرألا و  دـقف  كاندـقف  انإ  بطخلا  رثکت  ملاه  دـهاش  تنک  ول  ۀـثبنه - ءاـبنأ و 

؟ هدلو یف  ظفحی  ءرملأ  ص )  ) هللالوسر لاق  امأ  یتمالظ . نع  ۀنسلاو  یقح ؟ یف  ةزیمغلا  هذه  ام  مالـسألا . نوصح  و  ۀلملا . داضعأ  و  ۀیقبلا .
. هقتار دقف  و  هقتف . زهنتـسا  و  هیهو . عسوتـسإ  لیلج . بطخف  ص .)  ) هللالوسر تام  نولوقت  ۀلاها . اذ  نالجع  و  متیدکأف . متبدجأ  ام  ناعرس 
و هتامم . دنع  ۀمرحلا  تلیذا  و  میرحلا . عیضا  و  لامآلا . تدکا  و  لابجلا . تعشخ  و  هتبیـصمل . هللا  ةریخ  تبأتکا  و  هتبیغل . ضرألا  تملظأ  و 
. هلـسر لج و  زع و  هللا  ءایبنأب  تلح  هلبق  و  مکعامـسأ . یف  اهب  فتهی  مکحبـصمو  مکاسمم  یف  مکتینفأ  یف  هللا  باتک  اهب  انیلع . ۀلزان  کلت 

جرفلاوبا دنتـسه . وا  داژن  زا  راـصنا  هک  تسا  ینز  ماـن  هلیق  دناهتـشون  اـههمانگنهرف  زج  یئاـهباتک  یبرع و  ياـهگنهرف  ضعب  رد  [ 252]
هلیق وا  دـنیوگ  هعاُضق  و  تسا . ورمع  نب  ۀـبتع  نب  ۀـنفج  رتخد  هلیق  نانآ  ردام  دـسیون : هدروآ  ار  جرزخ  سوأ و  بسن  هک  اجنآ  یناهفـصا 
هدوب ياهژاو  ینعی  یبونج  تسا  ياهژاو  هَْلیَق  هک : تشاد  هجوت  دیاب  نکیل  یناغا ج 3 ص 40 ) . ) تسا هدوب  دعس  ِنب  هَرْذُع  نب  لهاک  رتخد 
ببـس هب  ای  بِرأَم و  ِّدَـس  یناریو  زا  سپ  هک  دنتـسه  ینارجاهم  زا  هنیدـم )  ) برثی مدرم  نَمَی .)  ) تخبـشوخ ناتـسبرع  مدرم  نابز  رد  تسا 
دنتشاد یسایس  نارواشم  هقطنم  نیا  ناهاشداپ  بونج ، رب  نایئابس  تموکح  مود  يهرود  رد  دندرک . تنوکـس  برثی )  ) رهـش نیا  رد  رگید 

ام و  [ » 253 . ] تسا اهنیا  دـننام  و  نایعا ، ناگرزب ، فدارم  هلیق  نیا  ربا  نب  دـنتفگیم  لیَق »  » ارنانآ دـندشیم و  باختنا  فارـشا  نایم  زا  هک 
هللا يزجیس  ائیش و  هللارـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعأ و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافأ  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الإ  دمحم 

مکلثمت ةوعدلا و  مکسبلت  عمـسم  يارمب و  متنأ  و  تسا ) تکـس  يارب  ءاه  . ) هیبأ ثارت  مضها  ۀلیق . ینب  اهیا  ( 144 نارمعلآ : . ) نیرکاشلا
لهأ هلوسر و  راـصنا  و  هنیدـل . تبختنا  یتلا  هللا  ۀـبخن  نـآلا  متنأ  و  [ 254 . ] ننجلا مکدـنع  و  رادـلا . مکل  و  ةدـعلاو . ددـعلا  مکیف  ةریحلا و 
تراد یتح  نورمأت . مکرمأن و  حربن  ال  مهبلا . متحفاک  و  ممالا . متـضه  انو  برعلا . متیدابف  تیبلا . لهأ  اـنل  تریتخا  یتلا  ةریخلاو  مالـسالا .

. نیدلا ماظن  قسوتسا  و  جرهلا . ةوعد  تأده  و  برحلا . نارین  تخاب  و  كرشلا . ةرعن  تعـضخ  و  مانالا . بلح  رد  و  مالـسألا . یحرانب  مکل 
نإ هوشخت  نأ  قحأ  هللااف  مهنوشختأ .  » مهناـمیأ اوثکن  موقل  [ 255 . ] نالعألا دعب  متررـسأ  و  مادقألا . دعب  متـصکت  و  نایبلا . دعب  مترح  یناف 

متعـسد متیع و  يذلا و  متججم  و  نیدلا . نع  متجعف  ۀـعدلا . یلا  متنکر  و  ضفخلا . یلا  متدـلخا  نا  يرأدـق  الا  ( 13 هبوت : « ) نینمؤم متنک 
تلق دـق  الأ و  [ 257 . ] يدعس [ 256 (. ] میهاربا هروس  هیآ 8  «. ) دـیمح ینغل  هللا  ناف  ًاعیمج  ضرـالا  یف  نمومتنأ  اورفکتنإ  . » متغوس يذـلا 

و ردصلا . ۀثب  و  ظیغلا . ۀثفن  و  سفنلا . ۀضیف  هتلق  نکلو  مکبولق . هترعـشتسا  و  مکرودص . رماخ  يذلا  نالذخلاب  ینم  ۀفرعم  یلع  هتلق  يذـلا 
علطت یتلا  ةدقوملا . هللارانب  ۀلوصوم  دبألا . رانـشب  ۀموسوم  راعلا . ۀیقاب  قحلا . ۀـبکان  رهظلا . ةربدـم  اهوبقتحاف  اهومکنودـف . ۀـجحلا . ةرذـعم 

. هللا باذع  يدی  نیب  مکل  ریذـن  ۀـنبا  انأ  و  ( 227 ءارعـشلا : « ) نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  و   » نولعفت ام  هللا  نیعبف  ةدـئفألا . یلع 
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[259 (. ] 144 نارمعلآ :  ) دناسریمن ادخب  ینایز  ددرگزاب  دوخ  هتـشذگب  هک  یـسک  و  [ 258 . ] نورظتنم انإ  اورظتنا  نولماع و  انإ  اولمعاـف 
نم ثری  ینثری و  [ 261 . ] تسا هدش  تیاعر  عجس  مه  همجرت  رد  تهج  نیدب  تسا  عجـسم  خساپ  نیا  زا  یتمـسق  [ 260 . ] ءاسنلا تاغالب 
حرش [ 264 . ] 23 توریب ص 31 - پاـچ  ءاـسنلا . تاــغالب  [ 263 . ] 17 لــحنلا : دواد - نامیلــس  ثرو  و  [ 262 . ] 7 میرم : بوـقعیلآ -
هاگن و  [ 267 . ] 215 هغالبلاجهن ج 16 ص 214 - حرش  [ 266 . ] تسا هدوب  تیلهاج  رصع  رد  هک  یپسور  نز  [ 265 . ] ۀغالبلاجهن ص 214

و نینجلا . ۀلمش  تلمتشا  بلاطیبأ  نبای  [ 269 . ] مود پاچ  لاس ص 31  هاجنپ  زا  سپ  [ 268 . ] داقع ص 57 سابع  ارهزلاۀمطاف - هب  دینک 
یف رهجأ  دقل  ینبا . ۀـغیلب  و  یبأ . ۀـلحن  ینزتبی  ۀـفاحقیبأ  نبا  اذـه  لزعألا . شیر  کتاخف  لدـجألا . ۀـمداق  تضقن  نینظلا . ةرجح  تدـعق 

تجرخ عنام - عفا و ال  دالف  اهفرط  ینود  ۀعامجلا  تضغ  و  اهلصو . ةرجاهملاو  اهرصن . ۀلیق  ینسبح  یتح  یمالک . یفدلا  هتیفلأو  یماصخ .
الطاب و ال تینغأ  الئاق و ال  تففک  ام  . بارتلا تشرتسا  بائذلا و  تسرتفإ  كدخ . تعـضأ  موی  كدح  تعرـضا  ۀمغار . تدعو  ۀـمظاک .
و دـمعلا . تام  يالیو  قراش . لک  یف  يالی  و  أیماح . کنم  ایداع و  کنم  هللا  يریذـع  یتلذ . نود  یتینه و  لبق  تم  ینتیل  [ 270 . ] یلرایخ

یهنهن کئناشل . لیولا  لب  کل . لیو  ال  نینمؤملاریما : اهباجاف  ةوق . دشا  تنا  مهللا  یبر . یلا  ياودع  یبا و  یلا  ياوکـش  و  دـضعلا . تنهو 
کلیفک و  نومضم . کقزرف  ۀغلبلا  نیدیرت  تنک  نإف  يرودقم  تأطخأ  ینید و ال  نع  تینو  امف  ةوبنلا . ۀیقب  و  ةوفصلا . ۀنبای  كدجو  نع 

ج 43 ص 148. [ 272 . ] ج 2 ص 208 [ 271 . ] لیکولا معن  هللا و  یبسح  تلاقف  هللا ! یبستحاف  کنع . عطق  امم  ریخ  کل  دـعا  ام  لوماـم و 
همطاف همطاف  [ 275 . ] فارشالا ص 405 باسنا  [ 274 . ] دومنیم کیرات  بش  وا  دـیپس  زور  دوب  راگزور  را  نم  ياجب  ـالب  نیا  رد  [ 273]

یلع نب  نیـسح   ) نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  [ 278 . ] نیظعاولاۀضور ص 144 [ 277 . ] ءارهزلاۀمطاف ص 66 [ 276 . ] تسا ص 117
. باتک نیمه  رد  خیرات » تربع  يارب   » لصف هب  دوش  عوجر  زین  مود و  پاچ  لاس ص 69  هاجنپ  زا  سپ  هب  دوش  عوجر  [ 279 (. ] مالسلاهیلع
[282 . ] ص 158 راـحب ج 43  [ 281 . ] دـننکیم کین  يراک  هک  دـنرادنپیم  دـش و  هابت  ایند  یگدـنز  رد  ناشیا  شـشوک  هکناـنآ  [ 280]

هللاو تحبـصأ  هللالوسر - ؟ تنب  ای  کتلع  نم  تحبـصأ  فیک  [ - 284 . ] رتفد 21 ص 4 نسلکین  يونثم : [ 283 . ] ءاسنلا ص 32 تاغالب 
و  » يارلا لطخ  ةانقلا و  روخ  و  دحلا . لولفل  احبقف  مهتربس . نأ  دـعب  مهتأنـش  مهتمجع و  نأ  دـعب  مهتظفل  مکلاجرل . ۀـیلاق  مکایندـل . ۀـفئاع 
. اهراع مهیلع  تننـش  و  اهتقبر . مهتدـلق  دـقل  مرج  ال  [ 285 . ] نودلاخ مه  باذـعلا  یف  مهیلع و  هللا  طخـس  نا  مهـسفنا  مهل  تمدـق  امـسئب 

رومأب نیبطلا  نیمالاحورلا . طبهم  و  ةوبنلا . دـعاوق  و  ۀـلاسرلا . یـساور  نع  اـهوحزحز  ینا  مهحیو  نیملاـظلا . موقلل  ًادـعب  ًارقع و  اعدـجف و 
هرمنت هتعقو و  لاکنو  هتاطو . ةدش  و  هفیس . ریکن  هللاو  اومقن  نسحلایبأ ؟ نم  اومقن  يذلا  ام  و  نیبملا . نارسخلا  وه  کلذ  الا  نیدلاو . ایندلا 

و هبکار . عتعتی  و ال  هشاشخ . ملکی  ـال  احجـس  اریـس  مهبراـسل  ص )  ) هللالوسر هیلا  هذـبن  ماـمز  نع  اوؤق  اـکتول  هللااـنو  [ 286 . ] هللا تاذ  یف 
ةروس ۀـعدرو  . لهانلا رمغب  الا  لئاطب . یلحتم  ریغ  يرلا . مهب  ریحت  دـق  اناطب  مهردـص  ـألو  هاتفـض . حـفطت  اضافـضف  ًاریمن  ـالهنم  مهدروـأل 

نکارا نتشع  ام  و  نعمساف . نمله  الا  [ 287 . ] نوبسکی اوناک  امب  هللا  مهذخأیـس  و  ضرالاو ، ءامـسلا  نم  تاکرب  مهیلع  تحتفلو  بغاسلا .
یبانذلا هللاو  اولدبتـسا  الدب .» نیملاظلل  سئبلو  ریـشعلا . سئبلو  یلوملا  سئبل  و  « ؟ اوکـسمت ةورع  يأب  و  اودنتـسا . اجل  يأ  یلا  ابجع . رهدلا 

و [ 288 . ] نورعـشیال نکلو  نودـسفملا  مه  مهنا  ـالأ  اعنـص  نونـسحی  مهنأ  نوبـسحی  موـق  سطاـعمل  اـمغرف  لـهاکلاب . زجعلاو  مداوقلاـب .
امثیر ةرظنف ، تحقل  دقل  نکهلا  رمعل  امأ  نومکحت . فیک  مکلامف  يدهی  نأ  الإ  يدهی  نمأ ال  عبتی  نأ  قحأ  قحلا  یلا  يدهی  نمفأ  ! مهحی
اوبیط مث  [ 289 . ] نولوالا سـسأ  ام  بغ  نولاتلا  فرعی  نولطبملا و  رـسخی  کلانه  ًارقمم  افاعذ  اطیبع و  امد  بعقلا  عالط  اوبلتحا  مث  جـتنت .

مکعمج ادـیهز و  مکئیف  عدـی  نیملاظلا . نم  دادبتـسا  لماش و  حرقب  .و  مراص فیـسب  اورـشبأ  اشأج و  ۀـنتفلل  اونمأط  و  ًاـسفن . مکـسفنأ  نع 
ار هچنآ  ادخ  [ 290 (« ] دوه هروس  يهیآ 28  زا  - ) نوهراک اهل  متنأ  اهومکمزلنا و  مکیلع  تیمع   » دق مکب و  ینا  مکل و  ةرسح  ایف  ادیـصح 

وکین ار  ناراــکزیهرپ  اــنامه  [ 291 (. ] 11 دـعرلا : . ) دــنوش نوـگرگد  دوـخ  ناـنآ  هـکنآ  رگم  دزاـسیمن  نوـگرگد  دــنراد  یمدرم  هـک 
نیظعاولاۀضور ص 151. راحب ص 191 ج 43 . [ 292 . ] تسا هدوشگ  نانآ  يورب  نآ  ياهرد  هک  نادیواج  تشهب  تسا . یهاگتـشگزاب 
تاقبط ج 8 ص 18. [ 296 . ] یـسلجم ص 212 لقنب  تازجعملا  نویع  [ 295 . ] راحب ص 213 ج 43 [ 294 . ] باعیتسالا ص 749 [ 293]
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عئارـشلا ج 1 ص للع  هب  دوش  عوجر  زین  همامالا و  لئالد  زا  لقنب  راحب ج 43 ص 170  [ 298 . ] يرذالب ص 204 فارشالا  باسنا  [ 297]
تاـقبط هب  عوجر  باعیتسا ص 751 و  [ 302 . ] حیحص ج 5 ص 177 [ 301 . ] راحب ص 171 [ 300 . ] ج 8 تاـقبط ص 17  [ 299 . ] 178

یسوط خیش  یلاما  زا  لقن  هب  راحب ج 43 ص 172  [ 303 . ] دوش راحب ج 43 ص 189  فارشالاباسنا ص 405 و  دعسنبا ج 8 ص 18 و 
زا ناـیناطحق و  زا  معثخ  [ 305 . ] ص 18 تاـقبط ج 8  [ 304 . ] دوش  18 ص 17 - تاـقبطو ج 8  فارـشالا ص 402  باـسنا  هب  عوجر  و 

باعیتسا ص 751، [ 306 . ] دـندرکیم نایناطحق  هب  شیرق ) هلمج  زاو   ) نایناندـع هک  تسا  یـشنزرس  نیا  و  تسا . هدوب  یبونج  ياهبرع 
ادخ و نآ  زا  ام  انامه  دنیوگ : دـسر  ناشیدـب  یتبیـصم  نوچ  هکنانآ  [ 307 . ] تسا هدوب  رکبوبا  نز  خـیرات  نیا  رد  ءامـسا  میتشون  هکناـنچ 
ك و ر . حیحص ج 5 ص 177 ، [ 310 . ] فارشالا ص 405 باسنا  [ 309 . ] 19 تاقبط ج 80 ص 18 - [ 308 . ] میاهدندرگزاب وا  يوسب 

اهل هللا  راتخملاو  کتعقبب  يرثلا  یف  هتئابلاو  کترئاز  کتنبا و  نع  کیلع  مالسلاو  ینع . هللالوسر  ای  کیلع  مالسلا  [ 311 . ] راحب ص 183
کتقرف یف  کتنسب  یل  یسأتلا  یف  نا  الا  يدلجت . نیملاعلا  ءاسن  ةدیس  نع  افع  يربص و  کتیفص  نع  هللالوسر  ای  لق  کب . قاحللا  ۀعرس 

انا انا هللا و  لوبقلا . معنا  یل )  ) هللا باتک  یف  یلب و  يردـص . يرحن و  نیب  کسفن  تضاف  كربق و  ةدوحلم  یف  کتدـس  دـقلف و  زعت  عضوم 
یلیل امأ  و  [ 312 . ] دمرسف ینزح  اما  ءاربغلاو . ءارـضخلا  حبقأ  امف  ءارهزلا  تسلتخا  ۀنیهرلا و  تذخا  و  ۀعیدولا . تعجرتسا  دق  نوعجار . هیلا 

وکـشأ و هللا  یلا  اننیب و  قرف  ام  ناعرـس  جیهم  مه  حیقم و  دـمک  میقم . اهیف  تنأ  یتلا  كراد  یل  هللا  راتخی  وا  یبلق  حربی  مه ال  و  دهـسمف .
و الیبس . هثب  یلا  دجت  مل  اهردـصب  جـلتعم  لیلغ  نم  مکف  لاحلا . اهربختـسا  و  لاؤسلا . اهفحأف  اهمـضه . یلع  کتما  رفاظتب  کتنبا  کئبنتس 

امب نظ  ءوس  نع  الف  مقأ  نإ  و  ۀلالم . نع  الف  فرصنأ  ناف  مئس . الو  لاق  عدوم ال  مالـس  [ 313 . ] نیمکاحلا ریخ  وه  هللا و  مکحی  لوقتس و 
یلکثلا لاوعا  تلوعألو  ًافوکعم  ًامازل  ثبللاو  ماقملا  تلعجل  نیلوتـسملا  ۀـبلغ  الولو  لمجأ  نمیأ و  ربصلاو  ًاـهاو  ًاـهاو  نیرباـصلا . هللادـعو 

ای هللا  یلاو  رکذـلا . کـنم  قلخی  ملو  دـهعلا  دـعابتی  مل  و  اـهثرا . عنمت  اـهقح و  مضهت  ارـس و  کـتنبا  نفدـت  هللا  نیعبف  ۀـیزرلا . لـیلج  یلع 
(. 459 یفاک ج 1 ص 458 - لوصا   ) ناوضرلاو مالـسلا  اهیلع  کیلع و  هللا  یلـص  ءازعلا . نسحأ  هللالوسر  ای  کـیف  یکتـشملا و  هللالوسر 

زیچاـن گرم  زج  زیچ  ره  تسا و  یناـشیرپ  ار  تسود  ود  ره  عـمج  [ 316 . ] راـحب ص 216 ك . و ر . [ 315 . ] تاقبط ج 8 ص 19 [ 314]
تایقفوملا رابخالا  دـنامیمن . دـیواج  تسود  چـیه  هک  تسا  نآ  ناـشن  مهدیم  تسد  زا  يرگید  زا  سپ  ار  یکی  نم  هکنیا  [ 317 . ] تسا

لوصا [ 321 . ] بقانم ج 1 ص 504 [ 320 . ] ص 184 ج 43 [ 319 . ] بقانم ج 1 ص 501 [ 318 . ] دـیرفلادقع هب  دوش  عوجر  ص 194 و 
راحب ص [ 326 . ] راحب ص 171 [ 325 . ] راحب ص 182 [ 324 . ] تاقبط ج 8 ص 20 [ 323 . ] ج 3 ص 365 [ 322 . ] یفاک ج 1 ص 461
. دـناهدیمان یمانب  ار  زور  رهو  تفرگیم ، رد  نوگانوگ  ياههلیبق  نایم  هریزج  هبـش  لخاد  رد  هک  مالـسا  زا  شیپ  ياـهگنج  [ 327 . ] 171
.103 نارمعلآ : [ 329 (. ] 26 حتفلا :  ) ۀیلهاجلا ۀیمح  ۀـیمحلا  مهبولق  یف  [ 328 . ] دوش مْوَی )  ) هملک لیذ  ینادـیم . لاـثمالا  عمجم  هب  عوجر 

شیرق ربمغیپ ، هلیـسوب  جح  مسارم  شزومآ  زا  شیپ  [ 332 . ] ص 26 ج 4 ماشهنبا . [ 331 . ] مود پاچ  لاـمعلازنک ج 1 ص 362  [ 330]
رگید ياهزایتما  زین  و  دـشیم ، ادـج  نایجاح  رگید  زا  ینم ، هب  تاـفرع  زا  ندرک  چوک  ماـگنهب  هکناـنچ  دوب ، هداـهن  یتازاـیتما  دوخ  يارب 

[334 . ] هدنراگن ص 120 يهمجرت  نیـسح . هط  گرزب  بالقنا  [ 333 ( ] دوش باتک  نیا  هدنـسیون  زا  ادـخ - هناخ  هار  رد  باتک  هب  عوجر  )
و ال مکتخا - نبا  حالـس  اودر  مشاهینب  هنئازخ  مکدـنع و  تسا ) نامثع  ردام  مان  يورا   ) يورا نبا  فیـس  و  اننیب - ناک  امف  هیا  مشاـهینب 
ام ءاملا  نئـسنی  له  و  هلتق - يورا و  نبا  یـسنا  كرمعل ال  هبئاجن  هعرد و  یلع  دنع  و  اننیب - ةداوهلا  فیک  مشاهینب  هبه  انم  لحتال  هوبهنت 

[338 . ] لاـس ص 114 هاـجنپ  زا  سپ  [ 337 . ] ص 8 مالــسا ج 2  خـیرات  زا  یلیلحت  ر ك : [ 336 . ] 144 نارمعلآ : [ 335 [ ؟ هبراش شاع 
ياـههینک زا  یکی  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  . 132 هرداـنلا ص 131 - تاوفهلا  [ 339 (. ] هیروس دـالب  زا   ) صمح رهـش  رد  یـسیق  زا  رتراوخ 

صخـش مان  تفگیم  دوخ  نایعاد  هب  زاغآ  رد  یـسابع  ماـما  نیتسخن  ساـبع  نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  [ 340 . ] تسا سیقوبا  هنیزوـب 
دینک و دوبان  ار  یناندع  ياهبرع  هک  دوب  هدرپس  اهنادب  و  دیناوخب . دمحملآ  نم  اضرلا  هب  ار  مدرم  هکلب  دیربم ، تفالخ  يارب  ار  یـصاخ 
و شاقن . [ 343 . ] 347 ص 346 - یناـغا ج 4  [ 342 . ] هدـش هدـیمان  مان  نیدـب  هک  زرگ  یعون  [ 341 . ] دیـشاب هتـشاد  دوخ  اب  ار  نایناطحق 
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[345 !. ] نوریب ندینش  تقاط  زا  تفر  امـش  رب  هچنآ  تسنوخ و  امـش  يارب  ملد  دمحا  نادنزرف  يا  [ 344 . ] دـهدیم ینعم  ود  ره  ارآنخس 
ار یلع  نینمؤملاریما  [ 347 . ] رعش يهملک  لیذ  سرهفلا  مجعم  زا  لقنب  دمحا . دنـسم  [ 346 . ] ج 13 ، 293 يهحفص 292 - ءابدالا ، مجعم 

يو زا  ار  وا  ثاریم  دـندادن و  ربـمغیپ  رتـخد  هـب  ار  كدـف  ناـنآ  رگا  [ 348 . ] منکیمن شنزرـس  ار  رمع  رکبوـبا و  نـکیل  مرادیم  تـسود 
هکنانآب ورم ، مدرمب  [ 350 . ] دروآ دنهاوخ  يرذع  هچ  زیخاتـسر  زور  رد  ود ، نآ  دنادیم  ادـخ  [ 349 . ] دندش رفاک  میوگیمن  دنتفرگزاب ،

دیاهتـساخرب هچنآ  یپ  رد  دـیوگیم  دتـسرفیم و  دورد  هک  یهاوخریخ  مایپ  [ 351 !. ] ناسر مایپ  دنربیم  رـسب  تسدرود  ياهنیمزرـس  رد 
رب دـیزارفارب و  ار  هایـس  ياـهمچرپ  هنرگو  [ 353 . ] دیروخم ار  دـسا  يهدـعو  بیرف  دـینکم و  ینیـشنبقع  یتسـس و  [ 352 . ] دیتسیاب دـجب 

، اههدید زا  هدیشوپ  یشوماخ و  رد  یمارآ ، اب  ماگنه  بش  هک  درک  تیـصو  ار  دادقم  یلع و  همطاف ، [ 354 . ] دیزاتب ناراکمتس  ناهارمگ و 
ار وا  اههدـید ، زا  هدیـشوپ  یـشوماخ و  رد  یمارآ ، اب  ماگنه  بش  هک  درک  تیـصو  ار  دادـقم  یلع و  همطاف ، [ 355 . ] دنراپـس كاخب  ار  وا 
: تفگ ربمغیپ  [ 357 . ] دـنوشن کیدزن  وا  ربق  هب  دـنناوخن و  زاـمن  يو  رب  دوب ) دونـشخان  ناـنآ  زا  هک   ) نت ود  نآ  و  [ 356 . ] دنراپس كاخب 
هک سپ  نآ  زا  همطاف  تفر و  ربمغیپ  [ 358 !. ] نکم هلان  رایسب  وا  گرم  رد  ددنویپیم  نم  هب  و  دریمیم ، رتدوز  نم  نادناخ  رگید  زا  همطاف 

تشهب هدنـشک ، يارب  دنرذگیم و  غیت  مد  زا  ربمیپ  نادنزرف  [ 359 . ] تفاتش وا  لابندب  هناقاتشم  دوب ، هدیـشون  هعرج  هعرج  ار  درد  مشخ و 
[361 . ] دنکیم ینیگنـس  نآ  يهدنـشک  رب  هک  يراد  شود  رب  نارگ  يراب  نیـسح ! يهدنـشک  يا  وت  رب  ياو  [ 360 . ] دنراد دیما  نادـیواج 

ربمغیپ رتخد  هک  ياهدیسر  متـس  [ 362 . ] تسا لوبق  زا  هجرد  کـی  رد  هن  ربمیپلآ  رادتـسود  راکمتـس و  تسا - لوسر  رب  متـس  امـش  نید 
هب تسد  دـنیآیمن و  مشخب  وا  رطاخب  ارچ  و  دـنیاجک ؟ روـالد  نانزریـشمش  [ 363 . ] تسا روهطوـغ  کـشا  ياـههناد  رد  وا  مشچ  تسا و 
هب ار  ناشعمج  دـهاکیم و  نانآ  زا  دـنارتسگیم . نامدرم  رب  ار  دوخ  متـس  هنوگچ  راگزور  ینیبیمن  [ 364 [ .؟ دنیاشگیمن هزین  ریـشمش و 

یتسود اـب  رگم  [ 366 [ .؟ دـش کـیدزن  زاـینیب  يادـخ  هب  ناوتیم  هنوگچ  اـجک و  زا  زاـمن  هزور و  زا  سپ  [ 365 . ] دناشکیم یگدنکارپ 
نادنوادخ شنادنزرف - و  دایز ) ردام   ) هیمس هچنآ  دنه و  و  [ 367 . ] وا نارای  مکح و  ناورم  ینمـشد  وا و  نادنواشیوخ  و  ربمغیپ ، نادنزرف 

ار یثاریم  [ 369 . ] دنتفگ كرت  ار  وا  بجاو  دندنکفا و  تشپ  سپ  ار  ادـخ  باتک  سیبلت  غوردـب و  هک  [ 368 . ] دندرک يراکتشز - رفک و 
رطخیب ارنانآ  دندرپسیم  ربمغیپ  یصو  هب  ار  راک  مامز  رگا  [ 370 . ] دندومن تموکح  یئانیب  تریصبیب و  ،و  دندوبر دندوبن  نآ  راوازس  هک 

ربمغیپ [ 372 . ] تسا تکرب  نما و  ياج  هک  دزاس . باریس  تسا  هنیدم  رد  هک  ار  يربق  راگدرورپ  تمحر  ناراب  [ 371 . ] دربیم تسار  هارب 
رد ماک  هنشت  نیسح  هک  تشذگیم  ترطاخب  رگا  همطاف  يا  [ 373 . ] داب وا  حور  دروآهر  ام  مالس  يورب و  ادخ  ناگتشرف  دورد  هک  امنهار 

. یتخاسیم ناور  اههنوگ  رب  کشرـس  يدزیم و  هرهچ  رب  يداتـسیایم و  وا  راـنک  رب  [ 374 . ] تسا هداد  ناج  كاـخ  يور  رب  تارف  راـنک 
نانآ قح  هک  منیبیم  [ 376 !. ] نک هحون  دنداتفا  نابایب  يهنهپ  رب  هک  نامسآ  ناگراتـس  رب  زیخرب و  نایمدآ  نیرتهب  رتخد  يا  همطاف ! [ 375]
نکاس دایز  نادـنزرف  تسا و  ناریو  ادـخ  ربمغیپ  ياـههناخ  [ 377 . ] تسا یهت  ناـشلام  زا  ناـشیا  تسد  و  دوشیم ، تمـسق  نارگید  ناـیم 

دیابیم اما  راـچانب  [ 379 . ] دـنربیم رـسب  شمارآ  رد  دایز  نادـنزرف  دـنربیم و  ار  ربمغیپ  نادـنزرف  هاـگولگ  [ 378 . ] نادابآ ياـههاگلزنم 
. دزاونب ار  رادربنامرف  دهد و  رفیک  ار  راکمتـس  دزاس . ادـج  لطاب  زا  ار  قح  [ 380 . ] دزیتسب ناراکمتـس  اب  وا  تاکرب  ادـخ و  مانب  دزیخرب و 

ناهج نیا  جـنر  زا  ع )  ) همطاف نوچ  [ 382 . ] دیـشک دهاوخن  رید  دوش  دـیاب  هچنآ  هک  داب ! تراشب  ارت  لد  يا  شاب و  شوخ  لد ! يا  [ 381]
يدنزرف نآ  رگید  ینعم  اما  تسا . هدش  روهـشم  هدازدنزرف  ینعم  رد  طبـس ، . ) دنتـسش ار  وا  شدـنزرف  ود  وا و  يوش  وا  تیـصو  هب  دوسآ ،

هب ار  وا  دوب  باوخ  رد  همه  ياههدید  هک  یماگنه  بش  لد  رد  و  [ 383 (. ] برعلا ناسل  . ) دشاب بسن  صلاخ  صاصتخا و  دروم  هک  تسا 
زاـمن نیا  رد  تشادیمن ،) تسود  ارهز  هـک   ) ناـنآ زا  سکچیه  و  [ 384 . ] دـناشوپ مدرم  زا  ار  وا  ربـق  دـناوخ و  زاـمن  وا  رب  سپ  درب  عـیقب 

. دندید متـس  وا  نادـنزرف  ادـخ و  ربمغیپ  رتخد  ینیبیم  یمتـس  رگا  سفن  يا  [ 385 . ] دوبن يزاین  ناـنآ  زاـمن  هب  ار  وا  هچ  تشادـن . تکرش 
دومن و كاپ  بیع  یتشز و  ره  زا  شیادخ  [ 387 . ] راگدرورپ نیما  لیئربج ، وا  يهدنرورپ  تسا و  راتخم  دمحا  وا  ردپ  هک  يرتخد  [ 386]
.؟ هدیـسر هچ  وا  دنزرف  يوش و  رب  هک  هدیدمتـس  يهمطاف  هب  دهدیم  ربخ  یـسک  هچ  [ 388 . ] دولاپب شغ  لغ و  زا  تخاـس و  هزیکاـپ  ار  وا 
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نیمز رد  هک  هراتـس  ود  نت  ود  [ 390 . ] درپس ناج  ماک  هنـشت  هاگمزر  رد  یکی  درم و  ریـشمش ) برـض  زا   ) تدابع بارحم  رد  یکی  [ 389]
تبیصم رد  ملد  دمحا  نادنزرف  يا  [ 391 . ] ماوب دتسیم  ینشور  نانآزا  دیـشروخ  هک  اجک ؟ هام  مامت ، هام  ود  نوچ  هک  هن  دندرک ، بورغ 

اجنآ رد  امـش  زا  هک  زج  تـسین ، یئاـج  نـیمز  برغم  قرـشم و  رد  [ 392 . ] نوریب ندینـش  تقاـط  زا  تفر  امـش  رب  هچنآ  تسنوـخ و  اـمش 
ناتیارب و  دـندرب ، دوب  ناتنآ  زا  هچنآ  و  دنتـشک ، ار  امـش  دـندرک ، متـس  امـش  رب  [ 393 . ] تسا ياهتـشغآ  نوخ  كاـخ و  رد  اـی  ياهتـشک و 
تسامش نآ  زا  هک  يریشمش  هب  متفگـش : رد  امـش  راک  زا  [ 394 . ] گنج رد  امش  اب  نآ  مدرم  دش و  گنت  امـش  رب  نیمز  هکنآ  ات  دنتـشهن ،

كون رب  اهرـس  هتـشاذگاو و  هریت  مرن  كاخ  رب  اهرکیپ  [ 395 . ] دنناریم نامرف  امـش  رب  دندوب  امـش  تسدریز  هکنانآ  دـنناریمیم و  ار  امش 
امش ياهرکیپ  زا  ار  ینیمزرـس  چیه  دننارذگب و  غیت  مد  زا  ار  امـش  هک  تسادخ  لوسر  شرافـس  يرادنپ  [ 396 . ] هتشارفارب نازگ  ياههزین 

. روکذـم يراوگرزب  تناـماب و  دوب و  نیما  هک  یئـالع  زا  [ 398 . ] روربـم دوب و  وگتـسار  هک  يدولج  زیزعلادـبع  [ 397 . ] دنرادن بیصنیب 
هنیـس زوس  زا  نایرگ و  دمآ  وا  دزن  همطاف  [ 400 . ] ربمغیپ رـضحم  رد  میدوب  يزور  هک  ربتعم  دنـس  اب  دـنک  تیاور  سابعنبا  زا  وا  و  [ 399]

زورما دنتفگ  هک  [ 403 . ] نانز شنزرـس  ناـبز و  مخز  زا  [ 402 : ] تفگ تسیچ ؟ زا  تاهیرگ  دیـسرپ : شردـپ  [ 401 . ] نانز سفن  نـالان و 
یتلیضف هک  راد ! ساپس  ار  ادخ  و  ونـشب . همطاف ! يا  دومرف : ربمغیپ  [ 404 . ] راداـن شیورد و  تسا  یئوش  هک  رهوش . داد  یلع  هب  ارت  ربمغیپ .

! لوسر نادنزرف  يا  [ 406 . ] تساجب دهاوخیم  ناگدنب  يارب  زا  هچنآ  تسادـخ و  تصخر  اب  یئوشانز  نیا  [ 405 . ] رتشیب همه  زا  داد  وتب 
خزود شتآ  رد  تخبدـب و  ناتنانمـشد  ناداش و  دـنتخب و  کـین  امـش  ناتـسود  [ 407 . ] تسامـش هب  نم  داـمتعا  تـسازج  زور  هـک  زورنآ 

ءزج اهتیب  نیا  هک  یلـصفم  هدیـصق  دـسیون : ریدـغلا  فلؤم  هکنانچ  یلو  تسا  هتـشون  یفوکلا  يدـبع  مانب  ار  اهتیب  نیا  بقانم  . » نازوس
رد زارد  یتدم  هکنآ  زا  سپ  ارچ  وگب ! [ 409 . ] وگب تمالم  ناراوازـس  نادب  و  وجزاب ! شیرق  زا  ناه  [ 408 . ] تسا دامحنبا  نآ  زا  تسنآ 
امش يارب  ار  تیاده  غارچ  تخوسیم  یهارمگ  شتآ  رد  ناهج  هک  یماگنه  [ 410 . ] دیتفگن ساپس  ار  امنهار  تمعن  دیدرب  رسب  یهارمگ 
راک دوخ  زا  سپ  و  [ 412 . ] دش راگتسر  هدوتس و  تفر  وا  هارب  هک  ره  دش و  راگدرورپ  دزن  هدوتس  و  [ 411 . ] تخورفیب ناگدشردب  هار  زا 

تفریذـپ و هک  مه  سکنآ  و  دـیمان ، یلوـم  ار  وا  [ 413 . ] تسمامت تسرد و  ثیدـح  نیا  و  تسماـما ، هک  تشاذـگاو  یلع » » ردـیح هب  ار 
هکنانآ دیدرب و  کشر  یلع  يرترب  هب  هچ  دیدرپس ، يرگیدـب  ار  تفالخ  امـش  و  [ 414 . ] دییارگیمن راکناب  تفریم  قح  هارب  رگا  دـینش ،

تسارهز همطاف  مصخ  هک  ارنآ  [ 416 . ] تسادخ نآ  زا  يرواد  دیتفگن  تسا و  يروش  يار  نآ  دیتفگ  [ 415 . ] دننایناهج دوسحم  دننارترب ،
[418 . ] دیربیم مرتخد  زا  ارم  ثاریم  ارچ  دـیربیم  ثاریم  ناتناردـپ  زا  دوخ  هک  یلاح  [ 417 . ] تسایهم وا  يارب  يرفیک  هچ  هک  دـناد  ادرف 

نامیلـس تسایرکز و  ثراو  ییحی  [ 419 [ .؟ دراد ثرا  ندرب  قح  هناگیب  امـش  نامگب  دراذگیمن . ثرا  دوخ  نادـنزرف  يارب  ربمیپ  دـیتفگ 
. دـندش قفتم  ات  درک ، ناشهارمگ  ینادان  وزرآ و  دـیما و  [ 420 [ .؟ دوبن نم  ثراو  وا  اـیآ  دـیدرک  عـنم  ثرا  زا  ار  مرتـخد  ارچ  دواد  ثراو 

نیمـشش لیئربج  و  دننآ ، رد  نت  جـنپ  هک  ياهناخ  [ 422 !. ] يرادرک راوشد  هچ  يراـک و  گرزب  هچ  دـننز ! شتآ  ار  ارهز  هناـخ  هک  [ 421]
رد و [ 424 . ] رتهم دنناگدیرفآ  رب  هک  ربش  ریبش و  وا  دـنزرف  ود  ربمغیپ و  لوتب و  یلع و  هناخ  [ 423 !. ] نازوس شتآب  دزوسب  دیاب  ارچ  نانآ ،

نابایب یحو ، ياههاگندـمآدورف  [ 425 . ] نازیر کشا  هناـخ  بحاـص  ندـیدن  زا  نآ  رئاز  تسناـیرگ و  ادـخ  هناـخ  نادـقف  رب  هناـخ  راوید 
ناـشن هک  تسا  یئاهرعـش  اهرعـش  نیا  زا  دوصقم  [ 426 . ] دـناریم کشا  يوج  اهاوشیپ  متام  رد  هناـخ  ياههاگـشیپ  و  دـنام ، ار  کـشخ 
یئاسک [ 427 . ] دش هدورـس  هنیدم  رد  یمالـسا  تموکح  سیـسأت  زاغآ  زا  یحدـم  ياهرعـش  هنرگو  دـشاب  ربمغیپلآ  تیمولظم  يهدـنهد 

. تسا هدـجیه  لَّمج  باـسحب  یح  ربمغیپ ، رتخد  رمع  ناـیلاس  هب  تسا  تراـشا  [ 430 . ] يزار يرئاـضغ  [ 429 . ] یسودرف [ 428 . ] يزورم

. بآ جِشخآ : راهچ  [ 435 . ] نداعم تابن . ناویح . هناـگ : هس  دـیلاوم  [ 434 . ] تشهب تشه  [ 433 . ] هرایـس تفه  [ 432 . ] كـالفا هن  [ 431]
ذوخأم [ 440 (. ] ع  ) لیعامسا ردام  [ 439 . ] قاحسا ردام  و  ع )  ) میهاربا نز  [ 438 . ] نامهیم [ 437 . ] كالفا تفه  [ 436 . ] شتآ كاخ . داب .
شیرق نم  ینادیب  برعلا  حصفا  انا   » ثیدح زا  ذوخأم  [ 441 (. ] راحبلاۀنیفس ج 2 ص 546 « ) حلمأ نینکلو  اننسح  فسوی  ناک   » ثیدح زا 

داشرا ج 1 ص [ 445 . ] ص 16 [ 444 . ] باتک ص 404 ناـمه  [ 443 . ] فارشالاباسنا ص 204 [ 442 (. ] ص 361 راحبلا ج 2  ۀنیفـس  )
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لحنلاو ج 1 ص 77. للملا  هب  دوش  عوجر  [ 447 . ] 441 ج 1 همغلافشک ص 440 - هب  دوش  عوجر  باتک ص 356 و  نامه  [ 446 . ] 355
زا مالسا . خیرات  زا  یلیلحت  هب  دوش  عوجر  [ 451 . ] يرولا ص 204 مالعا  [ 450 . ] شیرق ص 82 بسن  [ 449 . ] هباصالا ج 4 ص 48 [ 448]

بنیز هرابرد  یباتک  مان  [ 454 . ] دیحوتلارارسا ص 58 [ 453 . ] مود پاچ  لاس ص 147  هاجنپ  زا  سپ  هب  دینک  هاگن  [ 452 . ] هدنراگن ج 2
سپ هب  دینک  عوجر  [ 456 . ] لاس 132 ثداوح  مود  شخب  مالـسا  خیرات  زا  یلیلحت  هب  دینک  عوجر  [ 455 . ] هدنراگن هیشحت  همجرت و  (ع )
لثمک مکلثم  امنا  هترلا ، تاده  و ال  ةربعلا ، تاقر  الف  ال ، اذـخلاو ، رتخلا  لها  ای  ۀـفوکلا  لها  ای  [ 457 . ] مود پاچ  لاس ص 182  هاجنپ  زا 

ءادعالا و زمغ  ءامالأ و  قلم  و  فنشلاو ، فلـصلا  الا  مکیف  له  الأ و  مکنیب  الخد  مکنامیا  نوذختت  اثاکنأ . ةوق  دعب  نم  اهلزغ  تضقن  یتلا 
متنأ باذعلا  یف  و  مکیلع . هللا  طخس  نأ  مکـسفنأ  مکل  تمدق  ام  ءاس  الأ  [ 458 . ] ةدوحلم یلع  ۀضفک  وا  ۀـنمد ، یلع  یعرمک  الا  متنأ  له 
نلو اهرانـش . اـهراعب و  متزف  دـقلف  ـالیلق  اوکحـضا  و  ًاریثـک ، اوکباـف  ءاـکبلاب ، ءاـیرحأ  هللاو  مکنإ  و  اوکباـف ، هللاو  يأ  نوـکبتأ ؟ نودـلاخ ،

ةردم و  مکتجحم ، رانم  و  ۀنجلا ، لهأ  نابش  دیـس  ۀلاسرلا و  ندعم  و  ةوبنلا ، متاخ  لیلـس  لتق  نوضحرت  ینا  و  ًادبا ، اهدعب  لسغب  اهوضحرت 
ۀلذـلا مکیلع  تبرـض  هللا و  نم  بضغب  متؤب  ۀقفـصلا و  ترـسخ  یعـسلا و  باخ  دـقل  [ 459 . ] اـسکن اـسعتف و  مکتلزاـن  حرفم  و  مکتجح ،

يأ متیرف و  هللالوسرل  دبک  يأ  نوردـتأ  ادـه . لابجلا  رخت  ضرالأ و  قشنت  هنم و  نرطفتی  تاومـسلا  داکت  اذا . ائیـش  متئج  دـقل  ۀنکـسملاو 
باذعلو امد  ءامسلا  ترطق  نأ  متبجعفا  ءامسلاو  ضرالأ  عالط  اهرـش  ءاقرخ ، ءاهوش  اهب  متئج  دقل  متکفـس ؟ هل  مد  يأ  متزربا و  هل  ۀمیرک 

مهلو انل  کبر  نا  الک  راثلا . توف  هیلع  فاخی  و ال  ةردابملا ، هزفحت  هناف ال  لهملا ، مکنفختسی  الف  [ 460 . ] نورصنیال مه  يزخأ و  ةرخالا 
ةرهمج فجن ص 23 ، پاـچ  ءاـسنلا . تاـغالب   ) يزخی ـال  روـبی و  ـال  لـسن  دـع  اذا  مهلـست  لوـهکلا و  ریخ  مهلوـهک  [ 461 . ] داصرملابل

، یلـصا تثتجا  و  یعرف . تعطق  و  یلهأ . تربأ  .و  یلهک تلتق  دقل  [ 462 (. ] ءاسنلامالعا ج 2 ص 259  126 برعلابطخ ج 2 ص 124 -
نأ يآوسلا  اؤاسأ  نیذلا  ۀـبقاع  ناک  مث  [ 464 . ] هردانلا ص 371 تاوفهلا  [ 463 (. ] يربط ج 7 ص 372  ) تیفتـشا دقف  اذه  کفـشی  نإف 

انحبصأف ءامـسلا  فانکأ  ضرألا و  فارظأب  انیلع  ذخأ  نیح  هنأ  دیزی  ای  تننظأ  [ 465 (. ] 10 مور :  ) نؤزهتـسی اهب  اوناک  هللا و  تایآب  اوبذک 
تیار نیح  ًاحرف . نالذـج  کیفطع  یف  ترظن  کفنأب و  تخمـشف  ۀـمارک . هیلع  کب  هللا و  یلع  ًاناوهانب  نأ  يراـسالأ ، قاـسی  اـمک  قاـسن 

دیـسرپ دندش . رـضاح  وا  دزن  شیرق  ناگرزب  دوشگ  ار  هکم  ادـخ  لوسر  هک  زورنآ  [ 466 . ] کیلع ًۀقستم  رومالا  و  کل . ۀقـسوتسم  ایندلا 
نآ زا  دیدازآ و  امـش  دـیورب ! دومرف  تسا . راوگرزب  ياهدازومع  روخ  رد  هچنآ  دـنتفگ  درک ؟ مهاوخ  يراتفر  هچ  امـش  اب  دـیربیم  نامگ 

یلمن امنا  اورفک  نیذـلا  نبـسحی  یلاعت و ال  كرابت و  هللا  لوق  تثفن و  تلهما و  دـق  و  [ 467 . ] دـندش فورعم  ءاقلطلا  ءانبا  هب  شیرق  زور 
كءاسن و كریدـخت  ءاقلطلا  نباـی  لدـعلا  نمأ  (. 178 نارمعلآ : . ) نیهم باذـع  مهلو  اـمنإ  اودادزیل  مـهل  یلمن  اـمنا  مهـسفنال  ریخ  مـهل 

ّنهب دـحی و  رعابألا و  نهب  يدـخت  تاـبتکم  نهتوص  تلحـضاو  نهروتـس  تکته  دـق  هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر  تاـنب  کـقوس  كءاـمإ و 
انضغب یف  اطبتـسی  فیک  و  نهلاجر . نم  یلو  نهعم  سیل  دیعبلاو . بیرقلا  نهفوشتی  نیوؤی . الو  نبقاریال  دلب . یلإ  دلب  نم  [ 468 . ] يداعألا

ایاـنث تکنت  تنأ  و  مظعتـسم ؟ ـالو  مثاـتم  ریغ  اودهـش » ردـبب  یخایـشا  تیل   » لوقتأ ناغـضألاو . نحـإلاو  نآنـشلاو  فنـشلاب  اـنیلا  رظنی  نم 
موجن هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ۀیرذ  ءامد  کقارهاب  ۀقاشلا  تلـصاتساو  ۀحرقلا  تاکن  دـق  و  کلذـک .؟ نوکت  ملو ال  [ 469 . ] هللادبعیبا
اواهأ اولهتـساف و  : » لقت مل  کـنأ  تمکب و  تیمع و  کـنا  ندؤتلو  مهدروم  اکیـش  هللا و  یلع  ندرتلو  [ 470 . ] بلطملادبعلآ نم  ضرألا 

هللا یلـص  هللالوسر  یلع  درتس  کمحل و  یف  الا  ترزح  و ال  كدلج ، یف  الا  تیرف  ام  هللاو  انملظ ، نمم  انل  مقتناو  انقحب ، ذخ  مهللأ  ًاحرف »
یلاـعت و ال كراـبت و  هللا  لوق  وه  و  ثعـشلا ، نم  نیموملم  مهلمـش  هللا  عمجی  موی  سدـقلا ، ةریظح  یف  هتمحلو  هترتـع  و  کـمغرب ، هیلع و 
[472 . ] وا نایهاپس  دایز و  رـسپ  هللادیبع  [ 471 (. ] 169 نارمعلآ : . ) نوقزری مهبر  دـنع  ءایحأ  لب  ًاتاومأ  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحت 
و هیلع ، هللا  یلـص  دـمحم  مصخلاو  هللا ، مکحلا  ناـک  اذا  نینمؤـملا - باـقر  نم  کـنکم  كاوـب و  نم  ملعیـس  و  [ 473 . ] وا ناسک  دـیزی و 
، كردق رغصتسا  هودع ، نبا  هللاودع و  ای  هللاو  ینأ  عم  ًادنج ، فعـضا  ًاناکم و  رـش  مکیأ  الدب - نیملاظلل  سئبف  کیلع ، ةدهاش  کحراوج 

بزح و  مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  لـتق  دـقو  اـنع : ینغی  وأ  کـلذ  يزجی  اـم  و  يرح ، رودـصلاو  يربـع  نویعلا  نأ  ریغ  کـمیرقت ، مظعتـسأو 
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نم بلحتت  هاوفالأ  هذه  و  انئامد ، نم  فطنت  يدیألا  هذهف  هللا ، مراحم  كاهتنا  یلع  هللا  لاومأ  مهوطعیل  ءاهفسلا ، بزح  یلا  انبرقی  ناطیشلا 
[474 . ] كادی تمدق  ام  الإ  دجت  نیح ال  ًامرغم ، نذـختنل  امنغم  انتذـختا  نئلف  تاولفلا ، نالـسع  اهماتعی  یکاوزلا ، تثجلا  کلت  و  انموحل ،

دمحم ۀیرذ  کلتف  ۀیواعم  كدوز  داز  لضفأ  تدجو  دق  و  نازیملا ، دنع  کعابتا  يواعتت و  و  کب ، خرـصتسی  و  ۀـناجرم ، نباب  خرـصتست 
، کنع ضحریال  هللاوف  كدهج ، بصان  و  کیعـس ، عساو  كدیک ، دـکف  هللا ، یلا  الا  ياوکـش  و ال  هللاریغ ، تیقتا  ام  هللاوف  هیلع ، هللا  یلص 

تاجردلا مهل  عفری  نأ  هللا  لأسأ  ۀنجلا  مهل  بجوأف  نانجلا ، نابش  تاداسل  ةرفغملاو  ةداعسلاب  متخ  يذلا  هللادمحلاو  ادبأ ، انیلا  تیتأ  ام  راع 
ءاسنلا مالعا  ( 129 برعلا ج 2 ص 126 - بطخ  ةرهمج   23 ءاسنلا ص 21 - تاغالب  . ) ریدق یلو  هنأف  هلـضف  نم  دیزملا  مهل  بجوی  نأ  و 

باتک نامه  [ 477 . ] ج 6 ص 347 [ 476 . ] مجنپ ص 282 هرامش  ( 1350  ) مراهچ تسیب و  لاس  اـمغی  هلجم  [ 475 (. ] 97 ج 2 ص 95 -
و نیبلاـطلا ص 21  لــتاقم  هـب  دوـش  عوـجر  دناهتــشون . ار  تروـص  ود  ره  [ 479 . ] ج 1 داــشرا ص 355  [ 478 . ] 3473 ص 3472 -

يهیآ هنحتمم  يهروس  [ 482 . ] 276 ج 8 هباصالا ص 275 - [ 481 . ] برعلا ص 36 باـسنا  ةرهمج  [ 480 . ] ج 8 ص 96  لاجرلاسوماق 
ببس عیطمینب  یموش  [ 487 . ] ص 259 ج 4 [ 486 . ] ءاسنلا تاغالب  [ 485 . ] ج 4 دعسنبا ص 5 . [ 484 . ] ج 4 دعسنبا ص 5 . [ 483 . ] 20

برعلاباسنا ص 38 هرهمج  هب  عوجر  353 و  شیرق ص 352 - بسن  [ 488 . ] دطلغب نوخ  كاخب و  مزر  بش  رد  رابتالاو  يدرم  هک  دش 
تسا نامه  هابتشاب  ار  رامعیبا  هدروآ  هراب  نیا  رد  رـسای  رامع  زا  فالخ ص 266 ج 1  رد  یسوط  خیـش  هک  یتیاور  [ 489 . ] دوش و 158 

[491 . ] ص 430 تاـقبط ج 8  [ 490 . ] دناهتـشون رـسایرامع  نب  رامع  هتـشاد  تسد  رد  خیـش  هک  يدنـس  رد  تسا و  هتـشون  دعـسنبا  هک 
باسنالامجعم ج 1 ص 35.

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

www.noorfatemah.org
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