




تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح ماما 

: هدنسیون

يزیربت يرفعج  یقت  دمحم 

: یپاچ رشان 

يرفعج همالع  راثآ  رشن  نیودت و  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح 12ماما 

باتک 12تاصخشم 

12راتفگشیپ

14همدقم

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  هدنزاس  ياهتیصخش  یساسا  نکر  14ود 

زیگناتریح هثداح  نیا  زورب  لماع  نیرت  17یساسا 

یهلا بهاذم  ریاس  یمالسا و  بهاذم  نارظن  بحاص  زا  یناسنا  مولع  17راظتنا 

17هراشا

اهداحتا 21اهيواست و 

تاواسم 21لصا 

21هراشا

هناگ هدزاود  23ياهيواست 

23هراشا

قلاخ اب  طابترا  رد  23يواست 

دومن اضتقا  ار  اهناسنا  داجیا  هک  یهلا  تمکح  نآ  رد  23يواست 

نانآ همه  رد  یهلا  حور  ندش  هدیمد  یگتسیاش  رد  اهناسنا  23يواست 

نانآ همه  نورد  رد  تفرعم  ياهرذب  ندش  هتشاک  رد  23يواست 

تسا یهلا  نایدا  یلک  نتم  هک  لامک  لماع  رد  24يواست 

یتاذ تمارک  رد  24يواست 

نآ زا  ندش  رادروخرب  یباستکا و  یشزرا  تمارک  لیصحت  دادعتسا  رد  24يواست 

یلک ياهيریگفده  رد  24يواست 

اهناسنا تقلخ  رد  أدبم  24يواست 
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تقلخ یلصا  هدام  رد  25يواست 

دنراد اهناسنا  همه  هک  یتاصتخم  تیهام و  رد  25يواست 

یعضو یعیبط و  قوقح  ربارب  رد  25يواست 

هناگ هس  25ياهداحتا 

یعیبط ياهترثک  اهتدحو و  قوف  25يداحتا 

هتفای دشر  ياهناسنا  نایم  یباستکا  یشزرا  تمارک  هبذاج  زا  یشان  26داحتا 

یهورگ 26لکشت 

مالسا ربمایپ  27تلحر 

27هراشا

؟ تسیچ وا  همانراک  تسیک و  27هیواعم 

27هراشا

تسا هتشاد  ینازخ  راهب و  هراومه  خیرات  گرزب  30هاگتشک 

؟ تسیچ وا  همانراک  تسیک و  31دیزی 

ددرگ ینلع  یمسر و  وا  هزرابم  یلع و  نب  نیسح  دیدش  تمواقم  دش  ثعاب  هک  ییاههزیگنا  33فادها و 

هعماج تیریدم  هیجوت و  رد  ربهر  یهلا  ياوقت  35شقن 

35هراشا

ناج زا  يدج  عافد  37نوناق 

37هراشا

دومرفن روبجم  تشاد  شیپ  رد  هک  یتکرح  يارب  ار  سک  چیه  هکلب  هیفنح  نب  دمحم  اهنت  هن  نیسح  40ماما 

هیفنح نب  دمحم  نانخس  رد  دیزی  اب  تعیب  زا  نیسح  ماما  عانتما  ترورض  ندش  42راکشآ 

نیسح ماما  هب  هیفنح  نب  دمحم  42داهنشیپ 

دوشیم دیهش  گرزب  مایق  نیا  رد  تسنادیم  نیسح  ماما  45ایآ 

دنتوافتم رایسب  ود  نآ  تقیقح  گرم و  یگدنز و  كرد  رد  49اهناسنا 

49هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


ینوناق یگدنز  يارب  شالت  ای  تداهش  هب  ملع  ندوب  راگزاس  كرد  يارب  49ياهمدقم 

49هراشا

تسا یتسه  ملاع  مظنم  هعومجم  رد  رگیدکی  لمکم  ءزج  ود  گرم  50یگدنز و 

تسا یلاصفنا  نایرج  رد  رون  تارذ  دننام  یلو  دراد  ار  رمتسم  دحاو  کی  دومن  هک  نیا  اب  50یگدنز 

نارود نآ  رد  هفوک  لها  هرابرد  رصتخم  قیقحت  53کی 

درک ریخ  بلط  دنوادخ  زا  قارع  هب  رفس  يارب  نیسح  54ماما 

يدنوادخ قلخ  يارب  یهلا  ییاوشیپ  55طیارش 

56هراشا

یهلا باتک  يانبم  رب  56مکح 

تلادع هب  57مایق 

قح نید  هب  58نمؤم 

دنوادخ هب  سفن  58یگتسباو 

ددرگیم نیسح  ماما  لتق  هدامآ  دوشیم و  هفوک  دراو  ینیسح  لکش  اب  نت  رب  زاجح  لها  سابل  رس و  رب  یکشم  ياهمامع  اب  دایز  64نبا 

يرشب تایح  نیگآرهز  روش و  64بآ 

يرشب شخب  تایح  نیریش و  64بآ 

69اهینارنخس

گرم 69یگدنز و 

یهلا ناسنا  يزوریپ  76تسکش و 

یهلا ناسنا  تکرح  83هزیگنا 

فده 90هلیسو و 

ینیسح 98حور 

98هراشا

ینیسح 105نوناق 

106هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


تقیقح قح و  نیناوق و  ندش  107لامیاپ 

هعماج مدرم  اب  هلماعم  اهناسنا و  مارتحا  107ضقن 

دارفا تاقبط و  نایم  فیلاکت  قوقح و  رد  لدع  يواست و  نوناق  108ضقن 

یمالسا هعماج  روما  تیریدم  رد  تماقتسا  یگتسیاش و  110ضقن 

نآ يداصتقا  عیزوت  رد  تلادع  111ضقن 

داقتنا قح  یهاوخریخ و  112ضقن 

ینیسح 113ياههبذاج 

ینیسح 118تداعس 

ینیسح 123ربص 

يوما 129ربج 

ینیسح 135بش 

ینیسح 140تایح 

140هراشا

ینیسح 146تیریدم 

146هراشا

؟ تسیچ تایح  هک  نیا  هرابرد  149ییاههنومن 

ینیسح یسانش  154تمعن 

ینیسح 163ياروشاع 

ینیسح 170ياهشزرا 

ینیسح 175دهعت 

ینیسح 181بتکم 

ینیسح 186شاداپ 

ینیسح 191ملع 

ینیسح نیرب  198تاساسحا 
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ۀلذلا انم  204تاهیه 

ینیسح 209تخانش 

ینیسح 214هرهچ 

ینیسح يربارب  221يردارب و 

ینیسح 226عیشت 

ینیسح 230تقیقح 

ینیسح 235تمارک 

ینیسح 241هفسلف 

ینیسح زاین  246زار و 

ینیسح 252يدازآ 

252هراشا

ینیسح 258تداهش 

258هراشا

؟ تسیچ گرم  دنادیمن  261ناسنا 

تایدام نیا  زا  نتشادرب  لاگنچ  ندنک و  لد  262یتخس 

تسا ربخ  هچ  گرم  رس  تشپ  هک  دنادیمن  262ناسنا 

ینیسح 263تمظع 

263هراشا

گرزب تسا  يدرد  گرم  هارمه  دنکیم  نامگ  265ناسنا 

دسرتیم گرم  زا  دشاب  گرم  لابند  دهدیم  لامتحا  هک  يرفیک  باذع و  لیلد  هب  265ناسنا 

تسه یتذل  ایند  رد  ندرک  یگدنز  يدبا  رد  دنک  یم  نامگ  268ناسنا 

ینیسح 270ییافوکش 

270هراشا

اهتبیصم رد  270ربص 
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اهتذل لباقم  رد  271ربص 

ینیسح 277داهج 

درک دیاب  282تکرح 

288یقرواپ

هنادواج ییافو  گرزب و  309يدهع 

يدنوادخ هیلاع  310تمکح 

اهناسنا دودحم  لوقع  رعاشم و  قوف  تسا  یتمکح  ناحبس  دنوادخ  310يارب 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  نیسح  311ماما 

باتک نیا  فیلأت  311تلع 

( لوقعم تایح   ) تایح یهلا  تمظع  نالعا  تابثا و  یچوپ و  زا  تیرشب  تاجن  يارب  یساسا  هار  313هس 

313هراشا

؟ تسیچ 315تداهش 

315هراشا

تداهش داعبا  زا  315یضعب 

یمدآ تایح  ياهتمظع  زا  315ياهنومن 

خیرات گرزب  ثداوح  هرابرد  حیحص  يرواد  316تخانش و 

316هراشا

هثداح جیاتن  للع و  تیهام و  نوماریپ  رودقم  دح  رد  یفاک  مزال و  316تاعالطا 

؟ تسیچ 318تایح 

318هراشا

لطاب قح و  تردق و  هب  طوبرم  هناگ  جنپ  لوصا  رد  321یثحب 

321هراشا

تساهندیدرگ لماع  نآ  لاکشا  همه  رد  321تردق 

هاگآان تسا  یتقیقح  ینعم  کی  هب  321تردق 
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تسا قح  زا  ياهولج  ًاتاذ  321تردق 

لطاب نایماح  قح و  322نایماح 

اهتردق نیرت  شزرا  اب  نیرت و  تمظع  322اب 

هثداح رد  یناسنا  تایح  ریغتم  ییزج و  يایاضق  تباث و  یلک و  لوصا  زا  رتشیب  هچ  ره  324یهاگآ 

دراد دوجو  هثداح  نآ  فلتخم  داعبا  حوطس و  رد  هک  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  لوصا و  یعقاو  معط  تفایرد  زا  324يرادروخرب 

یخیرات ثداوح  هرابرد  شرگن  عون  ود  زا  326ییاههنومن 

326هراشا

شزرا دض  شزرا و  یلک  329لوصا 

یصخش ياهدادیور  صاخ و  یگنهرف  یمیلقا  يداژن  یصوصخ  ياهشزرا  دض  329اهشزرا و 

دوب دهاوخ  تعیبط  ملاع  هدیدپ  نیرتتسپ  ددرگن  هیجوت  دوخ  يالعا  فده  هب  دوشن و  هتخانش  حیحص  روط  هب  یناسنا  تایح  329رگا 

مالسا رد  رشب  یناهج  قوقح  هاگدید  زا  نآ  یتاذ  تفارش  تمارک و  یناسنا و  331تایح 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  331هرابرد 
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تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح ماما 

باتک تاصخشم 

.1377 یقتدمحم  1302 -  يزیربت  يرفعج  هسانشرس : 
یلع نیهاش ، شویراد  میظنت  نیودت و  يرفعج ؛ یقتدمحم  تیناسنا / ورشیپ  گنهرف  دیهش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. يرفعج
يرفعج 1387. همالع  راثآ  رشن  نیودت و  هسسوم  نارهت  رشن :  تاصخشم 

630 ص.  ، و يرهاظ  :  تاصخشم 
.23 يرفعج ؛  همالع  راثآ  رشن  نیودت و  هسسوم  تسورف : 

؛ ) متـشه پاچ   ) لایر  50000 مشـش 9-15-6608-964 ؛ :  پاچ  لاـیر    50000 3-15-6608-964-978 ؛ :  لایر  70000 کـباش : 
( مهدزای پاچ  ) لایر  90000 مهد ؛ ) پاچ   ) لایر  75000

M. T. Jafari: Imam Hossein (a.s): the marty of human the pioneer یـسیلگنا .  هب  دلج  تشپ  تشاددای : 
culture

ناتسمز 1380. لوا : پاچ  تشاددای : 
راهب 1386. مشش :  پاچ  تشاددای : 
راهب 1387. متشه : پاچ  تشاددای : 

. مهن پاچ  تشاددای : 
ناتسمز 1387. مهد : پاچ  تشاددای : 

ناتسمز 1388. مهدزای :  پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
 ( ع یلع (  نبنیسح  هرابرد  هیرظن   .  -- 1377  - 1302 یقتدمحم ، يزیربت ، يرفعج  عوضوم : 

موس  4 - 61ق. ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 
61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 

هدنروآدرگ .، 1380 شویراد 1320 -  نیهاش  هدوزفا :  هسانش 
هدنروآدرگ یلع  يرفعج  هدوزفا :  هسانش 

يرفعج همالع  راثآ  رشن  نیودت و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
1387 8 فلا BP41/4/ج7 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/953 ییوید :  يدنب  هدر 
1035196 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

درف کی  زا  رگاهرس  سدق  يرفعج  همالع  دوب . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیـصخش  هرابرد  یباتک  نتـشون  یگبلط ، نامز  زا  مایبلق  يوزرآ 
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هک ار  خیرات  گرزب  عیاقو  زا  يدادـعت  گنردیب  مینک ، لاؤس  ار  خـیرات  گرزب  ثداوح  دادـعت  دـشاب ، هک  يداژن  بهذـم و  ره  زا  یماع ،
رد دـیاش  میـسرپب ، خـیرات  ققحم  کی  زا  ار  لاؤس  نیمه  رگا  دربیم . مان  دـشابن ، رتشیب  تسد  ود  ناتـشگنا  عومجم  زا  اهنآ  دادـعت  دـیاش 

شواک اب  ات  میهد  تصرف  زور  دنچ  خّروم ، نیمه  هب  رگا  دهد . هئارا  ام  هب  ار  ثداوح  نیا  زا  ياهحفـص  دـنچ  تسرهف  هظحل ، دـنچ  ضرع 
رد رگا  زین  تسا . گرزب  کچوک و  ثداوح  زا  ّولمم  ناسنا ، خیرات  يرآ ، . دسرب دّلجم  دنچ  هب  دیاش  وا ، ههایـس  دـهدب ، ار  ام  خـساپ  رتشیب 

هـشیر تسا و  رتهتـسجرب  همه  زا  هک  نآ  دراوم ، نیا  نایم  رد  مینکیم . دروخرب  كرتشم  دروم  دنچ  هب  مییآرب ، ثداوح  نیا  ياههشیر  یپ 
تربع اب  دـناوتن  رـشب  هاگ ، چـیه  دـیاش  زونه و  هک  سوسفا ، تسا . نآ -  تاـّیلجت  داـعبا و  همه  اـب  یتسرپ -  تردـق  دراد ، یمدآ  دوخ  رد 

هدش هتخیر  نیمز  رب  ینوخ  هنادماع  هک  اجک  ره  خیرات ، رد  دزادرپب . رگناریو  هصیـصخ  نیا  لیدعت  هب  شیوخ ، یخیرات  هبرجت  زا  يزومآ 
هداد و ياج  دوخ  رد  هک  ار  ییاـهشعن  هچ  تفـص  نیا  ناـیغط  زا  نیمز ، دراد . دوجو  روفنم  هدـیهوکن و  تلـصخ  نیا  زا  ییاـپ  در  تسا ،

ریغ یفن  دوخ و  تابثا   » رد هشیر  هک  ثداوح ، هنوگنیا  زا  خیرات  هنیـس  تسا . هدینـش  هک  ار  ییاهدایرف  هچ  نآ ، هرعن  زا  نامـسآ  نامـسآ ،
راوید ثداوح ، نیا  دنرادروخرب . يدبا  یگنادواج  زا  اهنآ  زا  یـضعب  گرزب ، کچوک و  ثداوح  نیا  نایم  رد  . تسا هدنکآ  دراد ، دوخ »

، ثداوـح نیا  يزیرورف  يورارف و  شزیخ و  وـحم  يارب  یـشالت  ره  بـیترت ، نیدـب  دـنوشیم . یناـهج  و  هـتخیر ، ورف  ار  گـنر و ... داژن ،
نیا زکرم  رد  هـک  تـسا  سدـقت  زا  یگنر  یناـگمه ، يریگارف  نـیا  تـّلع  دراد . یپ  رد  نآ  نـالماع  يارب  ار  تسکـش  موـتحم  تشوـنرس 

ییوراـیور سدـقت ، نیا  دوـجو  لـیلد  دوـشیم . رتاـیوپ  رتهدـنز و  هثداـح  دور ، ـالاب  اـهنآ  ّتیـسدق  راـیع  هـچ  ره  دراد . دوـجو  ثداوـح 
لکـش ِنیفرط  نکمم -  یگرزب  همه  اب  اههثداح -  بلغا  رد  تسا . ییورایور -  نیا  هجیتن  زا  غراف  لطاب -  نارگتیامح  قح و  نارگتیاـمح 

ار ققحم  خروم و  هچرگا  ثداوح ، نیا  دـناهدوب . رادروخرب  مینکیم ، ریبعت  لطاب  ار  نآ  هک  هچنآ  زا  ینوگانوگ  بتارم  زا  هثداح  هدـنهد 
تاساسحا و هدننک  نایلغ  ِیگتـسجرب  چیه  روآدای  یلومعم ، مدرم  يارب  اما  دنکیم ، بیغرت  نآ  جیاتن  للع و  اههشیر ، فشک  هب  هناقاتـشم 

تداهـش هب  هک  یثداوح  رد  سکع ، رب  تسا . یهت  اههدوت  كرحت  ییاـیوپ و  يارب  مزـال  یگژیو  زا  لـیلد ، نیمه  هب  تسا ؛ هدوبن  فطاوع 
فـصو اب  مدآ ،»  » اجکره هک  تسا  هتفهن  ینوگانوگ  ياـهيژرنا  دـناهتفرگ ، رارق  لـطاب  نارگتیاـمح  لـباقم  رد  قح  نارگتیاـمح  خـیرات ،

یلع دنزرف  نیسح  نینوخ  ناتـساد  و  البرک ، هثداح  تسا  نینچ  نیا  و  دناروش . دهاوخ  ار  وا  نورد  سدقم  یناجیه  دشاب ، دوجوم  تیناسنا 
عبنم نیرتناـشوج  اوـنین ، هعقاو  يرآ ، . دوـشیم بوـسحم  نآ  یگـشیمه  راوتـسا و  هنوـمن  دـیدرت ، نودـب  هک  مالـسلا ؛ هیلع  بلاـطیبا  نـب 

، هشیمه يارب  دناوتیم  هک  تسا  رادروخرب  ییادیپان  فرژ و  ياههیال  نانچ  زا  هثداح ، نیا  تسا . هدوب  عّیـشت  بهذم  ياهمایق  اهشزیخ و 
، هنازرف میکح  فوسلیف و  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  دـشاب . یناسنا  ياـهتیلباق  ِرگـشواک  زراـبم و  ققحم ، خّروم ، ره  تیباذـج  هیاـم 

ماما هرابرد  وگوهروتکیو  نوچ  يدرم  ات  مهدـب ، ار  مایگدـنز  مامت  مدوب  رـضاح  : » دـیوگیم هرکذ -  هّللا  مّظع  يرفعج -  همـالع  موحرم 
نآ رد  رـضاح  ياهتیـصخش  هعقاو و  نیا  هراـبرد  نایعیـش  اـهنت  هک  یبـتک  دادـعت  دـسریم ، رظن  هب  «. دـسیونب بلطم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

لیبق نیا  ناگرامـش  رب  لاس  ره  لاح ، نیا  اب  تسا . هدش  هتـشون  رگید ، ثداوح  زا  کی  ره  هرابرد  هک  دشاب  یبتک  همه  زا  شیب  دناهتـشون ،
دیاش تسا . گرزب  هعقاو  نیا  قیمع  ِیناسنا  داعبا  كرد  يارب  مزال  ياهيرگنفرژ  دقاف  راثآ ، نیا  بلغا  هنافسأتم ، دوشیم . هدوزفا  راثآ ،
نیا زا  ار  دوخ  تیاور  طقف  نکمم ، لکـش  ره  هب  ات  دننکیم  ساسحا  دوخ  رد  اهباتک  نیا  ناگدنـسیون  هک  تسا  يدهعت  نآ ، لیلد  کی 
رکذ اب  رخآ ، زور  دنچ  هژیو  هب  و  هثداح ، هب  یهتنم  هام  دنچ  يارجام  رگ  تیاور  اهنت  راثآ ، نیا  بلغا  هک  تسور  نیا  زا  دـننک . نایب  هثداح 

و دوب ، ناسنا  ِفوسلیف  نآ ، هدنسیون  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، ییالاو  دهعت  نینچ  لصحام  زین  رضاح  باتک  . تسا نکمم  ِتایئزج  رثکادح 
تمظع و ماـمت  اـب  ـالبرک ، هثداـح  وا ، يارب  دوـب . رادروـخرب  هثداـح  نـیا  نـیریز  ياـههیال  رد  روـغ  قـمعت و  يارب  یفاـک  ياـهییاناوت  زا 

همالع هک  دش  ردقم  نینچ  سوسفا ! سوسفا ، اما  . دادیم ربخ  دوخ  يادیپان  میظع و  هجو  زا  هک  دوب ، هیـضق  يادیپ  هجو  اهنت  شایکاندرد ،
زین تیناسنا  ورـشیپ  گنهرف  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باتک  شمامتان ، ِدنمـشزرا  راثآ  یخرب  لـثم  و  ددـنویپب ، نامـسآ  هب  يرفعج 
ِناج ِنابهدید  نیا  تشذگرد  اب  . درادن یمامت  زگره  تیناسنا ، ورشیپ  گنهرف  دیهش  نیا  ِتیـصخش  نوگانوگ  ِهوجو  هچرگا  دنامب ، مامتان 
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ار هتفر  تسد  زا  ِزیزع  نآ  ياهینارنخس  هعومجم  رضاح ، باتک  لیمکت  يارب  يرفعج ، همالع  راثآ  رـشن  نیودت و  هسـسؤم  یناسنا ، ِمیظع 
یتدـم فرـص  اب  و  درک ، هدایپ  جارختـسا و  دوب ، هدـش  داریا  یلاوتم  ياـهلاس  رد  اونین ، نینوخ  ماـیق  عوضوم  اـب  مرحم و  ياـهههد  رد  هک 

و داتـسا ، ياههتـشون  تسد  تسخن ، شخب  : دراد یلک  شخب  ود  رـضاح  باـتک  ور ، نیا  زا  تفرگ . ماـجنا  نآ  مـیظنت  نیودـت و  ینـالوط ،
ارذـع مناخ  تمه  اـب  نادـنمتدارا و  نارادتـسود و  زا  يریثک  هدـع  تساوخرد  هب  هک  تسا  مرحم  ماـیا  ياهینارنخـس  لـماش  مود ، شخب 

، ناتـسود ناراکمه و  هبئاشیب  هناقداص و  ياهشالت  تامحز و  اـب  نآ  زا  سپ  دـش . هداـیپ  جارختـسا و  شیاتـس ، لـباق  یتقد  اـب  يرفعج ،
، یمارگ ناداتسا  نارورس و  تایانع  لذب  اب  نینچمه  و  هدامآ ، يرفعج  همالع  راثآ  رـشن  نیودت و  هسـسؤم  رد  رـضاح  رثا  ِیتامدقم  لحارم 

اـضر دمحم  يدـعاص و  نیـسح  يراصنا ، هدازیقت  مارهـش  يرـصن ، هّللادـبع  اهُـس ، یقودـص  رهچونم  نیهاش ، شویراد  ناورداش  نایاقآ :
قیاقد فیارظ و  تاکن و  لماش  يرفعج -  همالع  راثآ  مامت  دننام  هب  باتک -  نیا  . دـش اّیهم  باتک  لکـش  هب  و  ماجنا ، نآ  ینیبزاب  يداوج ،
داتـسا دروآرب  قبط  رثا ، نیا  ياوتحم  هک  دـنامن  هتفگان  . دـنوشیم فقاو  اهنآ  رب  هعلاطم ، ماـگنه  هب  نارگـشهوژپ  هک  تسا  ياهژیو  رایـسب 

یسب زین  هعرج  نیمه  هک  تفای . شراگن  نآ  سیونتسد  هحفص  هن  دون و  طقف  اما  دوب ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  هحفص  دصراهچ  دودح  دیقف ،
، ربص رظنتقد ، دراد و  يرگید  ياهتمحز  راتـشون ، بلاـق  رد  ینارنخـس  يروآزاـب  هک  دـناهاگآ  ملق  لـها  . رورپناـج تسا و  رگباریس 
ار ینارنخس  بادآ  و  تفرگ ، رظن  رد  نآ -  ینیگنس  مامت  اب  زین -  ار  راک  رد  نارنخس  ّتیساسح  دیاب  و  دبلطیم ، یصاخ  گنهرف  تناتم و 
هک یـشیارآ  رد  ات  دش  يراتـساریو  لیدعت و  حرج و  هبترم  نیدـنچ  نیعم ، ینامز  لصاوف  رد  اهینارنخـس  نیا  اذـل ، دروآرد . رثن  بادآ  هب 
هب نخـس  رد  هنیمز  ره  رد  داتـسا  هک  یـصاخ  شرگن  هب  هجوت  و  تاراشا ، تاکن و  تیاعر  نخـس و  تناما  هژیوهب ، . دوش ایهم  تسور  شیپ 

زیزع نآ  رگا  هک  مینادیم  ماجنارـس  و  میـشاب .... هدوب  قفوم  نآ  نیوکت  رد  میراودـیما  هک  درکیم  رتلیقث  ار  يرادتناما  راب  دربیم ، راک 
ياـیرد صاّوغ  نآ  کـشیب ، دوب . دوجوم  تروـص  زا  رتینغ  بتارم  هب  رـضاح ، رثا  تیفیک  تفاـییم ، ار  رثا  ماـمتا  لاـجم  هتفرتسد ، زا 

هتفگ رتمک  میظع  ياهیتفگـش  زا  زین ، دوجوم  تروص  نیمه  اما  تفاییم ، ار  یناـسنا  ناـج  دـیراورم  گرزب ، هثداـح  نیا  لد  زا  تفرعم ،
يایفارغج زا  نآ ، میکح  هدـنیوگ  هدنـسیون و  اریز  تسا ، حـضاو  رپ  یهیدـب و  تقیقح  کی  نیا  تسا . زیربل  اروشاع ، گرتس  هعقاو  هدـش 

ناتسبات 1380 يرفعج -  یلع  . دوب هاگآ  ناسنا  ناج 

همدقم

یکـشا هرطق  يور  رب  یتشک  نیا  . درادـن ایرد  هب  یجایتحا  ناـیمدآ ، تاـجن  یتشک  تکرح  ةاـجَّنلا ... ُۀَنیفَـس  َو  يدُْـهلا  ُحابْـصِم  َْنیَـسُْحلاّنِا 
هاگـشیپ راپـسهر  هاگنآ ، دناروشیم و  ار  ناج  دیآیمرب و  لد  قامعا  زا  هک  یکـشا  درذگیم . دوشیم ، هتخیر  نیـسح  يارب  هک  سّدقم 

. دوشیم يدنوادخ  سدقا 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  هدنزاس  ياهتیصخش  یساسا  نکر  ود 

دوجو العا  ّدـح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیـصخش  رد  ود  ره  هک  تیناسنا  ِورـشیپ  ِگنهرف  هدـنزاس  ياهتیـصخش  ِیـساسا  نکر  ود 
ورـشیپ گنهرف  هدـنزاس  تیـصخش  کی  تیلاـعف  داـقعنا و  ياربطیحم  تیبرت و  میلعت و  لـماع  مود -  نکریثرا  لـماع  مکی -  نکر  . تشاد
یناسنا مولع  ياملع  لوبق  دروم  تیصخش ، نامزاس  لّکشت  نوناق  ای  لصا ، کی  ناونع  هب  هیضق  نیا  تسا . مزال  یساسا  نکر  ود  تیناسنا ،

ود اب  طابترا  زا  ار  تباث  رصانع  لوصا و  ددرگیم و  دقعنم  یگدنز  ناوا  نامه  رد  لومعم  روط  هب  ناسنا ، ره  تیصخش  رـصانع  هک  تسا ،
هب تاـیح ، بیـشن  زارفرپ و  مخ و  چـیپرپ و  هداـج  رد  تکرح  اـب  دزاـسیم و  لکـشتم  دوـخ  رد  دروآیم و  تسد  هب  نورد  نورب و  ورملق 

ینورد و ورملق  ود  زا  ار -  دوخ  تباث  رـصانع  لوصا و  گرزب ، تیـصخش  نیا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  دزادرپیم . تیریدـم  تیلاـعف و 
هطـساو هک  یبسن  هلـسلس  هداعلاقوف  تهازن  تراـهط و  ینورد : ورملق  فلا -  [ . 44 . ] دوـب هتفاـیرد  تلاـصا  تمظع و  ثیح  زا  و  ینورب - 
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ًارُون َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِهَّللاِْدبَع ، ابَأ  ای  َيالْوَم ، ای  : میناوخیم نینچ  ترـضح ، نآ  متفه  ترایز  رد  . دوب هدش  دوجو  هصرع  هب  ماما  نآ  لاقتنا 
يا نـم ، رورـس  يا  [ .» 45  ] اَِهباِیث ِتاَّمَِهلْدـُم  ْنِم  َکِْسْبُلت  َْملَو  اهِـساْجنَِأب  ُۀَّیلِهاـْجلا  َکْـسِّجَُنت  َْمل  ِةَرَّهَطُْملا  ِماـحْرَْألاَو  ِۀَِـخماَّشلا  ِبالْـصَْألاِیف 

هتخاسن و هدولآ  ار  وت  شیاهيدیلپ  اب  تیلهاج  هک  يدوب  كاپ  ماحرا  یلاع و  بالصا  رد  يرون  وت  هک  نیا  هب  مهدیم  تداهش  هَّللادبعابا ،
ناـمه هنماد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تکرح  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .« تسا هدـناشوپن  ار  وت  شفیثک  ياـهكاشوپ  اـب 

اههار وت  يوب  مدینـش  مدآ  لگ  زا  . دوب هدومن  يرپس  ار  نآ  یتوکلم ، دـصقم  هب  ور  تعیبط ، هئـشن  هب  دورو  زا  شیپ  هک  دوب  ینارون  ناـیرج 
: ینورب ورملق  »ب -  ظفاح » میاهدـمآ هار  همه  نیا  دوجو  میلقا  هب  اـت  مدـع  ِّدَـح  رـسز  میقـشع  لزنم  ِورهر  « يزیربت ّرین  » وت يوک  اـت  ماهدومیپ 

ءایبنالا متاخ  اب  نامدود  نآ  تیریدم  دوب . هدش  تیبرت  هدوشگ و  ایند  هب  مشچ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  یطیحم  نامدود و 
نـسح ماـما  ِيردارب  مالـسلا و  اـهیلعارهز  همطاـف  ترـضح  ِيرداـم  مالــسلا و  هـیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  تنواـعم  اـب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 

رارق دوخ  روحم  ار  رادفده » لوقعم و  تایح   » شدیدج ندمت  مالـسا و  ورـشیپ  گنهرف  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  دوب . مالـسلا  امهیلعیبتجم 
تلیضف تلادع و  یلصا  رهوج  اب  تسا ، تیصخش  داقعنا  نارود  هک  راگزور  زا  تمسق  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  دوب . هداد 

همطاـف شرداـم  مالـسلا و  هیلع  یـضترم  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  نینزاـن  دوجو  رد  هک  یقـالخا  لوصا  نیرتیلاـع  و 
، دوب هتفرگ  رارق  راوگرزب  نآ  قشع  نامیا و  دروم  نانچ  تلیـضف  تلادـع و  تمظع  اذـل ، دوب . طابترا  رد  تشاد ، یّلجت  مالـسلا  اهیلعارهز 

حیرـص قطنم  زا  وا  تشگیم . بوسحم  یگدنز  يالعا  ِفده  لصا  هرابرد  یلایخیب  دیدرت و  دننام  اهنآ  هرابرد  یلایخیب  ای  دـیدرت  هک 
، یتاهج زا  هکلب  تسا ، گرم  اب  يواـسم  دراد ، هک  ییـالعا  فدـه  نآ  نودـب  یگدـنز  هک  دوب  هتفاـیرد  دوخ  گرزب  یبرم  ملعم و  راـهچ 
شبنج و کـی  زا  تلیـضفاب  هاـگآ و  ناـسنا  هدـنهدتاجن  هکلب  تسا ، یگدـنز  نآ  زا  رترب  اـهنت  هن  دـشاب ، هنادنمتفارـش  هک  یعقوم  گرم 

هرابرد تیبرت  میلعت و  لماع  تیمها  تسین . ساسایب  ماـخ و  ساـسحا  کـی  نیا  دـشابیم ! یگدـنز  ماـن  هب  حـیقو  لـصایب و  ِزیخوتسج 
هیلع نیـسح  ماما  ياهيریگفدـه  رادرک و  راتفگ و  رد  نآ ، زا  بانتجا  موزل  لـطاب و  یتسپ  نآ و  رب  یگدـنز  قیبطت  موزل  قح و  تمظع 

ِِهب ُلَمُْعی  َّقَْحلا ال  َّنَا  َنْوََرت  الَا  : مینک تقد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینزان  دنزرف  شخبتایح  مالک  رد  دوشیم . هدهاشم  حوضو  لامک  اب  مالـسلا 
رگم [ .» 46  ] ًامََرب َّالِإ  َنیِملاَّظلا  َعَم  َةایَْحلاَال  َو  ًةَداعَـس  َّالِإ  َتْوَْملا  َيرَأ  ّینِأَف ال  ًاّقُِحم ، ِهِّبَر  ِءاِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َبِغْرَْیلَف  ُْهنَع  یهانَُتی  َلِطاْبلا ال  َّنَا  َو 

، تسا قح  رب  هک  یلاح  رد  ناـمیا  اـب  صخـش  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  ددرگیمن ؟ باـنتجا  لـطاب  زا  دوشیمن و  لـمع  قح  هب  دـینیبیمن 
رد یتسارهب ، .« منیبیمن تلالم  یلدگنت و  زج  ار  ناراکمتس  اب  یگدنز  و  تداعـس ، زج  ار  گرم  نم  دوشیم . شراگدرورپ  رادید  قاتـشم 

موزل ؟ دـنامیم هچ  نآ ، يـالاو  یناـعم  یگدـنز و  زا  دوشن ، هدـیزگ  يرود  لـطاب  زا  دوش و  فذـح  مدرم  یگدـنز  زا  قـح  هک  ماـگنه  نآ 
میقتسم ییانشآ  رب  هوالع  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نآرق  قطنم  نامه  لماک ، روطهب  تقیقح  قح و  هب  لمع  هدیقع و  نیا  شریذپ 
ینارون رهوج  وپاکت ، نیرتدـیدش  اب  دومن و  هدـهاشم  ار  نآ  دوخ ، نایبرم  ناـملعم و  ياهيریگفدـه  رادرک و  راـتفگ و  همه  رد  نآ ، اـب 

راسهمـشچ ناشوج  عبنم  نوماریپ  رد  شکراـبم  رمع  لـیاوا  زا  وا  هصـالخ ، . دـیناسر رمث  هب  دروآرد و  تیلعف  هب  نآ  هلیـسوهب  ار  دوخ  یتاذ 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دّمحم  شراوگرزب  ّدج  هک  دوب  هتفایرد  میلس  لقع  ذفان و  تریصب  اب  هدرک و  هناهاگآ  یگدنز  مالسا ، نید 

، تسوا هدنب  اب  ادخ  طابترا  نیرتکیدزن  ندش  رارقرب  هک  یحو  لوزن  تاظحل  رد  وا  تسا . هدروآ  تیرـشب  يارب  یـشخبتایح  ناغمرا  هچ 
لوقعم و تایح  ياههشوت  نیرترادیاپ  ینارون ، كرابم و  هرهچ  نآ  ششخرد  زا  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ینّابر  هرهچ  رظان 

هعماج ِمدرم  همه  فرط  زا  تیصخش  نیرتگرزب  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شریذپ  ساکعنا و  . دوب هتخودنا  دوخ  يارب  ار  رادفده 
، خیراوت یمالـسا و  ربتعم  عبانم  هاگدـید  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیـصخش  تمظع  یـسررب  هعلاطم و  يارب  . دوب هدـش  تیبثت  یمالـسا 
ات هحفـص 20  زا  یفاص  هَّللافطل  ياقآ  بانج  مّظعم ، دنمـشناد  فیلأت  مالـسلا » هیلع  نیـسح  تمظع  زا  يوترپ   » باتک هب  دـییامرف  هعجارم 

تیـصخش تمظع  رد  نونکات  هک  تسا  ییاهباتک  نیرتهناقّقحم  نیرتعماج و  زا  یکی  روکذـم ، باتک  بناـج ، نیا  رظن  هب  هحفص 109 .
ناوریپ زا  اهنت  هن  هک  میزادرپیم  صاخـشا  زا  هورگ  نآ  تافارتعا  نایب  هب  ثحبم ، نیا  رد  اـم  . تسا هدـش  هتـشون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
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دهاوش . دناهتـشاد نآ  اب  فلاخم  هرهچ  هتفرگ ، رارق  بتکم  نآ  يوراـیور  یتاـهج  زا  هکلب  دـناهدوبن ، مالـسلا  مهیلعیلع  لآ  یلع و  بتکم 
زا تیبوبحم  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دوب . مدرم  همه  يارب  دوخ  ناـمز  رد  درف  نیرتبوبحم  ترـضح ، نآ  هک  دراد  دوـجو  یناوارف  ِیخیراـت 

یلع دـنزرف  دوب و  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  شراوگرزب  رتخد  فرط  زا  ربمایپ  هون  هک  دوب  ترـضح  نآ  یبَسَن  تمظع  لولعم  فرط ، کـی 
زا ياهّمش  هک  دوب  هدش  عمج  وا  تیـصخش  رد  هک  دوب  یحور  لامک  همه  نآ  نتـشاد  ِلولعم  رگید  فرط  زا  و  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب 

، هبتع نب  دیلو  هک  ماگنه  نآ  رد  - 1: تسا دهاوش  نآ  هلمج  زا  تشگ . راکشآ  نآ  لوقعلاّریحم  تیریدم  اونین و  نینوخ  ناتـساد  رد  اهنآ 
ماما دریگب ، تعیب  دـیزی  يارب  ترـضح  نآ  زا  دـهدب و  ناـشیا  هب  ار  هیواـعم  گرم  ربخ  اـت  دوب  هدرک  توعد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

ات دـشاب  اراکـشآ  نم  تعیب  یهاوخیم  وت  ینک و  تعانق  دـیزی  اب  نم  ِیناهنپ  تعیب  هب  وت  منکیمن  ناـمگ  نم  :» دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح 
رگا تفگ : دیلو  ینیبیم . هراب  نیا  رد  ارم  رظن  دش ، حبـص  هک  یتقو  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلب . تفگ : دیلو  دـننادب . مدرم 
نیا رد  نیسح  رگا  ادخهب ، دنگوس  تفگ : دیلو  هب  ناورم  عقوم  نیا  رد  يوش . رـضاح  ام  دزن  مدرم  هارمه  ات  ادخ ، مان  هب  درگرب  یهاوخیم 

رب وا  وت و  نایم  يدایز  ياههتـشک  هک  نیا  ات  يوش  هریچ  وا  رب  تسناوت  یهاوخن  زگره  دوش ، ادج  وت  زا  دـنک  تعیب  هک  نیا  نودـب  تعاس 
نیا ندینـش  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ینزب . ار  وا  ندرگ  ای  دنک ، تعیب  دیزی  اب  هک  نیا  رگم  دورب ، نوریب  وت  دزن  زا  راذگم  دـنتفیب . نیمز 

. یتشگ هانگ  بکترم  یتفگ و  غورد  وا !؟ ای  یـشکیم  ارم  وت  مشچ ، یبآ  نز  دـنزرف  يا  دومرف : ناورم  هب  باطخ  تسجرب و  اـج  زا  نخس 
شوگ نم  نخـس  هب  تفگ : دـیلو  هب  ناورم  تشگزاب . دوخ  لزنم  هب  شناراـی  نادـنواشیوخ و  اـب  دـمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

ياهثداح نم  يارب  وت  وت . نمشد )  ) ِریغ رب  ياو  تفگ : دیلو  دش . دهاوخن  وت  میلـست  زگره  یتیـصخش ، نینچ  اب  وا  ادخ ، هب  دنگوس  يدادن .
نم دـشاب و  نم  ِنآ  زا  ایند  کلم  لاوما و  یمامت  مرادـن  تسود  ادـخ ، هب  دـنگوس  تسا . نآ  رد  نم  نید  ِيدوبان  هک  ياهدرک  باـختنا  ار 

هک یـسک  منادیم  نم  ادخ ، هب  دنگوس  منکیمن . تعیب  نم  دـیوگیم : هک  نآ  يارب  طقف  مشکب  ار  نیـسح  نم  اتفگـش ، مشکب . ار  نیـسح 
هرابرد هیواـعم  - 2 [ . 47 .« ] دـشابیم کبـس  وا  لاـمعا ) شزرا   ) نازیم ادـخ ، دزن  رد  دوش ، هبـساحم  تماـیق  زور  رد  نیـسح  نوخ  هراـبرد 

هیلع نیـسح  ماما  هرابرد  هدومن و  دیزی  هب  ییاههیـصوت  دـنیآرب ، يرادـمامز  ددـصرد  وا  گرم  زا  سپ  دادیم  لامتحا  هک  ییاهتیـصخش 
يورایور وت  اب  ار  وا  ات  درک  دنهاوخن  اهر  ار  وا  قارع  لها  ناجیهرپ . دنمورین و  حور  اراد  تسا  يدرم  نیسح ، اّما  :» دوب هتفگ  نینچ  مالـسلا 

دمحم اب  يدنواشیوخ  گرزب و  یّقح  ياراد  دراد و  ام  اب  یمحر  تبسن  وا  اریز  نک ، رظنفرـص  وا  زا  يدش ، زوریپ  وا  رب  رگا  دنهدب . رارق 
یعانتما چیه  هک  تشاد  ینانمشد  هک  نیا  اب  وا  درک . یگدنز  لاس  تفه  هاجنپ و  نیسح  :» دیوگیم داّقع  - 3 .« دشابیم هلآو  هیلع  هللا  یلص 

. دوش رکنم  تسناوتن  ار  وا  لیاضف  اهتمظع و  سک  چـیه  درکن و  ادـیپ  یبیع  وا  يارب  نانآ  زا  کی  چـیه  دنتـشادن ، نتفگ  عقاو  فالخ  زا 
: داد خساپ  نینچ  دسیونب ، نیـسح  هب  زیمآنیهوت  همان  هک  دنتفگ  وا  هب  شنایفارطا  دیـسر و  هیواعم  هب  نیـسح  زیمآباتع  همان  هک  یتقو  یتح 
[48 .« ] منیبیمن ياهطـسفس  لـباق  زیچ  چـیه  نیـسح  هراـبرد  یلو  مزادـنیب ، هارهب  ارتفا ] هطلاـغم و   ] وا هراـبرد  هک  متفاـی  يزیچ  یلع  رد  نم 

هیلع یلع  دوب و  هیضق  نآ  نازاسببـس  زا  وا  دوخ  هک  دوب  نامثع  ندش  هتـشک  هرابرد  يراکهطلغم  ناتـساد  هیواعم ،)  ) رگهلیح نیا  روظنم  .
قارع يوسهب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دینـش  هبتع  نب  دـیلو  هک  یتقو  :» دـیوگیم یمزراوخ  - 4. تشادـن نآ  رد  یتلاخد  نیرتمک  مالـسلا 
تـسا لوتب  همطاف  دنزرف  وا  تسا و  هدرک  تکرح  قارع  فرط  هب  یلع  نب  نیـسح  تشون : نینچ  دایز  نب  هَّللادیبع  هب  تسا ، هدرک  تکرح 

نیا رد  دوخ  يارب  هجیتن  رد  یناسرب و  وا  هب  يرازآ  هک  نیا  زا  سرتب  دایز ، رـسپ  يا  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  و 
-5 [ . 49 .« ] دنکن شومارف  ار  نآ  ایند  رخآ  ات  ماوع  صاوخ و  زا  سک  چـیه  دریگب و  دـناوتن  ار  نآ  يولج  يزیچ  چـیه  هک  ینک  يراک  ایند 
وا هب  دورب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  گـنج  هب  دـهاوخیم  رمع  دینـش  یتـقو  دوـب ، دعـس  نب  رمع  رهاوـخ  رـسپ  هک  هبعـش  نـب  ةریغم  نـب  ةزمح 

، ادخ هب  دنگوس  مربیم . هانپ  ادخ  هب  ینک ، عطق  ار  محر  ییامن و  تفلاخم  ادخ  اب  يریگب و  نیـسح  اب  گنج  هب  میمـصت  هک  نیا  زا  :» تفگ
نوـخ هک  یلاـح  رد  هک  نیا  زا  تسا  رتـهب  يرادربتسد ، دـشاب ، وـت  ِنآ  زا  هک  نیمز  يور  تنطلـس  لاـم و  شیوـخ و  ياـیند  همه  زا  رگا 

ّبس راجزنا و  ترفن و  دروم  البرک  هثداح  زا  سپمالسلا  هیلع  نیـسح  مامانالتاق  - 6 [ . 50 .« ] ینک رادید  ار  ادخ  دشاب  وت  ندرگهب  نیـسح 
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مدرم همه  يارب  نیـسح  هک  نیا  رد  تسین  یفـالخ  :» دـسیونیم نینچ  یلیـالعلا  هَّللادـبع  - 7 [ . 51 . ] دـندش عـقاو  عـماوج  مدرم  همه  نعل  و 
هب مدرم  همه  هک  دوب  رادروخرب  ياهبذاـج  زا  نیـسح  تشاد . صاـخ  یگدـیزگرب  مدرم ، تاـقبط  اـههورگ و  همه  ناـیم  رد  دوب و  بوبحم 
هب شمشچ  یتقو  دوب . هتـسشن  هبعک  هیاس  رد  رمع  نب  هَّللادبع  - 8 [ . 52 .« ] دنتـسیرگنیم وا  هب  نارگید  زا  رتالاب  دندوب و  دقتعم  وا  تسادـق 

-9 [ . 53 . ] تسا نایتوکلم )  ) نامـسآ لها  دزن  رد  نیمز  مدرم  نیرتبوبحم  زورما  درم  نیا  تفگ : دـمآیم ، هک  داتفا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
تعیرش ياضتقم  هب  نیـسح  « ) هدج عرـشب  نیـسحلالتق  : » دوب هتفگ  هک  [ 54  ] یکلاملا یبرعلا  نبا  رکبوبا  در  رد  نودـلخ  نبا  نمحرلادـبع 

، طلغ نیا  تسا . هتفگ  نینچ  نیـسح  هرابرد  هک  تسا  هدرک  هابتـشا  یبرعلا  نب  ارکبوبا  یـضاق  :» دیوگیم نینچ  تسا ،) هدش  هتـشک  شّدج 
جورخ دشاب ، لداع  ماما  رادمامز  رگا  . ] تسا نیملـسم  رادـمامز  هیلع  جورخ  میرحت  رد  لداع  ماما  ِندوب  ِطرـش  زا  یـضاق  تلفغ  زا  یـشان 

[ . 55 .« ] ناهارمگ اب  راکیپ  رد  شتلادع  شتماما و  شنامز و  رد  نیسح  زا  رتلداع  تسیک  و  تسا ] مارح  وا  هیلع 

زیگناتریح هثداح  نیا  زورب  لماع  نیرت  یساسا 

نـیرتیقطنم و يرطف و  نـید  هـب  مالـسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  نیتـسار  ناـمیا  قـشع و  زیگناتریح ، هثداـح  نـیا  زورب  لـماع  نیرتیــساسا 
نیرتتیمها اب  زا  نآ ، ِیهلا  تیثیح  فرش و  یناسناتایحزا و  عافد  هک  یمالسا  تسا ، یقیقح  مالسا  هک  تسا  یناسنا  بهذم  نیرتنشور 

، ینورب ینورد و  ِورملق  ود  زا  الاو ، ِیناسنا  ياهشزرا  مالـسا و  میتفگ : هتـشذگ  ثحبم  رد  هک  هنوگناـمه  . ددرگیم بوسحم  نآ  لوصا 
لقاع و ناسنا  ره  يارب  هک  گرزب ، تالاؤس  همه  ِییاهن  ياهخـساپ  نتفای  اب  وا  دوب . هدرک  ذوفن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناـج  قاـمعا  رد 
اب ناسنا  طابترا  یتسه و  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  ادـخ ، اب  ناسنا  طابترا  نتـشیوخ ، اـب  ناـسنا  طاـبترا   ) هناـگراهچ ياـهطابترا  رد  يرایـشه 

شش خساپ  ندرک  ادیپ  اب  فورعم ، حالطـصا  هب  ای  دوب و  هتفایرد  یتسه  ِیلـصا  گنهآ  رد  ار  دوخ  ّتیدوجوم  تسا ، حرطم  دوخ ) عونمه 
یناسنا ِتایح  تقیقح  [ 56 [ )؟ موریم اجک  هب  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  متسیک ؟ اب  متسه ؟ اجک  رد  ماهدمآ ؟ اجک  زا  متسیک ؟ نم   ) یساسا لاؤس 

کی هن   ] تایح تقیقح  رگا  . درکیم یگدـنز  تقیقح  نامه  اب  دوب و  هدرک  كرد  اهیتسیاب  اهیتسه و  داعبا  همه  رد  ار  نآ  ياهشزرا  و 
ار تالاؤس  نیرتریگارف  نیرتیـساسا و  خـساپ  هک  یتیـصخش  نینچ  هب  نآ  ياهشزرا  تاصتخم و  و  یگدـنز ] زا  دودـحم  هدـیدپ  دـنچ  ای 

ًاـصوصخم  ) ترـضح نآ  راتفگ  رد  اعّدـم  نیا  داد . دـهاوخن  ناشن  سک  چـیه  هب  ار  دوخ  ًاعطق  دـشابن ، راکـشآ  تسا ، هداد  تایح  هرابرد 
و تسا ، یناسنا  ِتایح  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  یتسه و  ناهج  اب  ادخ و  اب  طابترا  نیرتیلاع  هدننکنایب  هک  وا ) ياهاعد  اهشیاین و 

رولبتم اونین ، نینوخ  تشد  رد  وا  یگدـنز  تاـظحل  نیرخآ  اـت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  زا  راوگرزب  نآ  رادرک  رد  نینچمه 
ِتلاسر ِگرزب  نامرهق  تداهش  هناراکادف و  ياهيزابناج  یلصا  ياههشیر  لماوع و  یسررب  ریـسفت و  هب  میزادرپیم  کنیا ، . تسا هتـشگ 

. تساهنآ ِنیرخآ  باتک و  همدقم  نیمهد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تیناسنا ، هنادواج 

یهلا بهاذم  ریاس  یمالسا و  بهاذم  نارظن  بحاص  زا  یناسنا  مولع  راظتنا 

هراشا

یهلا و بهاذـم  ریاس  نارکفتم  زا  سپـس  یمالـسا و  فلتخم  بهاذـم  قَِرف و  نارظنبحاص  زا  تسخن  هلهو  رد  یناسنا  مولع  هک  يراظتنا 
هچرگا دراد ، یناسنا  ياهشزرا  نداد  تاجن  ریـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِریظنیب  يراکادف  ناتـساد  هب  دـیدش  مامتها  يارب  یناسنا 

يراک چیه  نونکات  هک  تسین  نیا  روکذم ، هلأسم  حرط  زا  ام  روظنم  !... دنزروب تلفغیاهدنزاس  راظتنا  نینچ  زا  مولع  نیا  ياهفرح  نایّدصتم 
ام دوصقم  هکلب  تسا ، هتفرگن  تروص  یناسنا  ياهشزرا  نداد  تاجن  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِریظنیب  ِيراکادـف  ِیباـیزرا  هراـبرد 

نیا زا  شیب  عوـضوم  نیا  هک  دراد  اـضتقا  تساـهشزرا ، دوـخ  یتاـیح  تیمها  يواـسم  هک  عوـضوم  نیا  یتاـیح  تـیمها  هـک  تـسا  نـیا 
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هنوگنامه ریظنیب -  هثداح  نیا  اریز  دریگب ، رارق  نوگانوگ  تاقیقحت  یسررب و  دروم  تسا ، هدش  ماجنا  نآ  هرابرد  نونکات  هک  ییاهراک 
مییوگیمن ام  هتبلا  . دـنام دـهاوخ  رادـیاپ  زور  هلأسم  ناونع  هب  دراد ، دوجو  تیناسنا  ناسنا و  ات  نانچمه  تسا -  رامـشیب  داعبا  ياراد  هک 

ناخروم همه  هک  تفگ  ناوتیم  اریز  دناهدرواین ، ياج  هب  ار  دوخ  يراگنخـیرات  هفیظو  هدرک ، یهاتوک  عوضوم  نیا  رد  یمالـسا  خـیراوت 
نیا تیمها  هک  هچنآ  یلو  دـناهدروآ . دودـحم  ییاهلیلحت  اب  ار  هعقاو  نیا  زین  یبرغ  نیقرـشتسم  زا  ياهدـع  نانآ ، زا  يوریپهب  یمالـسا و 
یلبق رثأت  نودب  ار  اهنآ  دـنتخادرپیم و  نآ  بناوج  همه  يوجوتسج  هب  تسیابیم  ناخّروم  مه  هک ؛ تسا  نیا  دـنکیم ، باجیا  هثداح 

مه و  [ 57 ، ] دـندادیم رارق  وجتقیقح  ياهناسنا  يرواد  ضرعم  رد  يرادـتناما  لامک  رد  دـندرکیم و  تبث  دوخ  یـصاصتخا  دـیاقع  زا 
فّظوم یناـسنا  لـماکت  هار  رد  نتـشادرب  مدـق  يارب  ار  دوخ  رگا   ] یناـسنا يونعم  يداـم و  تاـیح  نوؤـش  اـب  انـشآ  رگلـیلحت و  نارکفتم 

نایرج نیا  رد  ار  اهشزرا  دض  یتسپ  اهشزرا و  لامک  حیـضوت  زیگناتفگـش و  نایرج  نیا  حورـشم  لیلحت  ریـسفت و  دـیابیم  دـننادیم ]
گرزب دوجوم  نیا  هرابرد  یتخانـش  ًاعقاو  هک  تسا  یناسنا  ّتیوه  اـب  فیرـش و  ناـققحم  ِنآ  زا  نیرب  فیلکت  ساـسحا  نیا  دـنیامن . نییبت 

هدومن میسرت  رشب  یگتخاس  هرهچ  زا  ییاهروتاکیراک  سانـشناسنا ، رکفتم  کی  هفایق  اب  دهاوخیم  هک  یتسد  هب  ملقره  هن  دنراد ، ناسنا ) )
رد تلع ، ود  هب  عّیـشت ، ملاع  ِرظنبحاص  ناققحم  ناخروم و  ! دنک تفرعم  لضف و  راهظا  ییامندوخ ، يارب  یناگدنز  نیا  رد  يزور  دنچ  و 

دنادیم و دوخ  موس  ماما  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هعیـش ، مکی -  تلع  : دنهدیم نآ  هب  يّدج  تیمها  اونین  هثداح  قیقحت  یـسررب و 
همه ماع ، روطهب  اهرادرک و  اهراتفگ و  همه  دنکیم و  هدهاشم  راوگرزب  نآ  دوجو  رد  دشاب ، اراد  دـیاب  لماک  ناسنا  کی  هک  ار  یتازایتما 

ِخیرات رد  ینیع  أشنم  مه  داقتعا ، نیا  دنادیم و  یگتسیاش  زا  یلاع  هجرد  رد  اطخ و  ره  زا  اّربم  كاپ و  ار  ترضح  نآ  تانکس  تاکرح و 
یبتجم نسح  ماما  و  ارهز ، همطاف  بلاطیبا و  نب  یلع  مرکاربمایپ و  رابخا  هب  دنتـسم  مه  دراد و  اهشزرا  ِینابرق  نیرتگرزب  نیا  ِیگدـنز 

نینمؤملاریما هب  [ 58  ] نایعیش دیدش  هقالع  قشع و  ثعاب  هک  ار  یلماوع  نامه  مود -  تلع  . دشابیم مالـسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  رگید  و 
نینچ ناربج  لیلخ  ناربج  ار  لماوع  نیا  هنومن  دناهدیدیم . مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوجو  رد  تسا ، هدوب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

نآ اب  هدومن و  رارقرب  طاـبترا  یتسه  ِیلک  حور  اـب  هک  تسا  یبرع  درف  نیتسخن  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  نیا  هب  مدـقتعم  نم  :» دـهدیم حرش 
وا زا  شیپ  هک  یمدرم  شوگ  رد  ار  ییاـههمغن  يادـص  وا  ناـبل  هک  تسا  یبرع  صخـش  نیلوا  تسا و  هتـشگ  ناتـسادمه  رواـجم و  حور ،

. دـنتفر ورف  ّریحت  رد  ناشتـشذگرس  ياهیکیرات  وا و  تغالب  ياهشور  نایم  نانآ  تخاس . زادـنانینط  دـندوب ، هدینـشن  ار  ییادـص  نانچ 
زا دـیزرو ، تموصخ  وا  تغالب  ياهشور  یلع و  اب  هک  یـسک  تشاد و  ترطف  رب  هیکت  وا  ِیگتفیـش  دـش ، اهشور  نآ  هتفیـش  هک  یـسک 

زامن همزمز  اب  تسبرب ، مشچ  ایند  نیا  زا  یلع  دوب . دوخ  تمظع  دیهـش  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  بلاطیبا  نب  یلع  . دوب ّتیلهاج  نادنزرف 
زا ینادرم  هک  هاگ  نآ  ات  تخانـشن  ار  درم  نیا  ماقم  تقیقح  برع ، شراگدرورپ . هب  قاـیتشا  اـب  دـیچرب ، اـیند  نیا  زا  تخر  وا  شناـبل . رد 

تیدبا راید  هب  وا  . دندروآ ياجهب  يدودح ] ات   ] ار وا  تیصخش  دندادیم ، صیخـشت  رهاوج  زا  ار  هزیرگنـس  هک  نانآ  سراف ، ناگیاسمه 
نیمز يور  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ار  وا  نم  لاح ، نیا  اب  دـناسرب . ناـیناهج  هب  لـماک  یفاو و  روطهب  ار  دوخ  تلاـسر  هک  نآ  زا  شیپ  تفاـتش ،

نآ دـننام  تفرگ ، شیپ  ار  ینادواج  يارـس  هار  تساخرب و  اـیند  نیا  زا  بلاـطیبا  نب  یلع  . منکیم مّسجم  مّسبت ، لاـح  رد  دـشوپب ، مشچ 
ار نانآ  تقایل  نامدرم  نآ  هک  دندشیم  يورایور  ینامدرم  اب  دوبن و  نانآ  هتـسیاش  هک  دـندشیم  ثوعبم  ییاهرهـش  رد  هک  یهلا  ناربمایپ 
نآ هب  وا  دوخ  هک  تسا  يزار  وت  راگدرورپ  يارب  یلو  دوبن ، نانآ  نامز  هک  دوب  هدـش  نییعت  نانآ  تلاـسر  غـالبا  يارب  یناـمز  دنتـشادن و 
رظن رد  یلع  ماما  ناسنیدـب ، و  :» دـنکیم لـقن  نینچ  ناربج  لـیلخ  ناربج  زا  ار  لـیذ  تاـیرظن  قادرج ، جروج  سپـس  [ . 59 .« ] تسا رتاـناد 

رد یلع  دوبن . وا  هدنزارب  هک  ینامز  رد  دوبن و  وا  هتـسیاش  هک  ینطو  رد  تشادـن و  یتبـسانم  وا  اب  هک  یموق  نایم  رد  تسا  يربمایپ  ناربج ،
رد يدودـح ] اـت   ] هک دوب  سراـف  نیا  هکلب  درک ، یگدـنز  وا  وترپ  رد  برع  راـصعا . نورق و  ياـمکح  ِورـشیپ  تسا  یمیکح  ناربـج ، رظن 

تیادـه وا  تیـصخش  تمظع  تغالب و  ياهشور  هب  ًاجیردـت  اـت  تشذـگ  برع  داژن  رب  ینـالوط  ياـهنامز  دومن . تکرح  وا  ییانـشور 
رگم دیزگیمن ، تولخ  دوخ  تاذ  اب  وا  درکیم . یگدـنز  قلطم  حور  قلطم و  رکف  دـبعم  رد  لاوحا  نیا  همه  اب  بلاطیبا  نب  یلع  دـنتفای .
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فورعم هیواعم  زا  هلمج  نیا  [ . 60 .« ] دوب هتسویپ  فاص  تفرعم  ياهراسهمـشچ  هب  اریز  دروایب ، يدبا  ینخـس  اهناسنا  يارب  هک  نیا  يارب 
حور هک  تسا  یسک  نیسح  :» دوب هتفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هنامـصخ  ِییورایور  زا  هیواعم  نب  دیزی  نتـشاد  رذحرب  يارب  هک  تسا 

رد نشوجلايذ  نب  رمـش  هب  باطخ  دعـس  نب  رمع  زا  ار  روبزم  هلمج  هر ) ) یمق ثدحم  .« دراد دوخ  نورد  رد  ار  بلاطیبا ، نب  یلع  شردپ 
ریغ یمالـسا و  بهاذـم  اهنیمزرـس و  رگید  ِناققحم  نارظنبحاص و  میدرک ، هراشا  هک  هنوگناـمه  [ 61 . ] تسا هدرک  لقن  اـعوسات  زور 

زا اهنآ  يروآعمج  هک  دنراد  یناوارف  تاقیقحت  تافیلأت و  شریظنیب ، ناتساد  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تیـصخش  هرابرد  زین  یمالـسا 
هک وا  نانمـشد  یـشزرا  دـض  داعبا  راوگرزب و  نیا  ِتضهن  ِیـشزرا  ِداعبا  ِترثک  هب  هجوت  اب  لاح ، نیا  اـب  تسا . رادروخرب  یناـیاش  تیمها 
وا ِیهلا  یناسنا -  مایق  تیصخش و  نیا  هرابرد  يدایز  رایسب  قیاقح  زونه  دناهدومن ، تبث  يرـشب  خیرات  رد  ار  يدیلپ  روطـس  نیرتروآمرش 
نب نیسح  تمظع  هب  یتیصخش  تداهش  . دراد ترورض  رـشب  یلماکت  تفرـشیپ  يارب  ًاعطق  اهنآ ، یـسررب  فشک و  هک  تسا  هدنام  هتفگان 
نب نیسح  تیـصخش  باتک ، نیا  رد  ام  تسا . دنمزاین  یتسه  شنیرفآ  فده  هب  ندیـشخب  ققحت  تمظع  هب  ياهزیگناهب  مالـسلا ، هیلع  یلع 

نیرتیهیدـب ناوـنع  هب  ار  هیـضق  نیا  دـیاب  تسخن  میهدیم . رارق  یـسررب  دروـم  ار  نآ  جـیاتن  هزیگنا و  وا و  تداهـش  مالـسلا و  هیلع  یلع 
یگزیگنا هب  هن  شعون ، نیرتخـلت  رد  مه  نآ  تداهـش ، هب  یهلا  گرزب  تیـصخش  نیا  مادـقا  هک  میریذـپب  اوـنین  ریظنیب  ناتـساد  ياـیاضق 

چیه هک  تسا  یتقیقح  نیا  ماقم . هاج و  ای  یصخش  ماقتنا  يارب  هن  ییوجمان و  ترهـش و  لیـصحت  يارب  هن  تسا و  هدوب  ایند  لام  نتخودنا 
زا عافد  زج  دناوتیمن  تداهـش  نیا  رـصحنم  تلع  هزیگنا و  اذل ، دشاب . هتـشاد  نآ  رد  يدیدرت  دـناوتیمن  صالخا  اب  رظنبحاص و  ِخروم 

ریظنیب و هثداح  نیا  نتم  رد  قیقحت  هب  دورو  زا  شیپ  ام  هک  تسا  یملع  ترورـض  کی  نیا  نیاربانب ، دـشاب . نآ  دّدـجم  ياـیحا  مالـسا و 
كرد يدودح  ات  ار  ریظنیب  ِتداهش  نیا  هزیگنا  تیوه و  میناوتب  ات  میزادنیب ، مالسا  همانراک  ّتیوه و  هب  لامجا  روط  هب  يرظن  نآ ، جیاتن 

وپاـکت و نیرتدـیدش  نیرتهنامیمـص و  زاـجعا و  یحو و  يورین  هب  یهلا ، یناـسنا -  بـالقنا  نـیرتگرزب  شیپ ، نرق  دودـح 14  رد  . مینک
يارب هک  ینید  هلیـسو  هب  بالقنا  نیا  . دمآ دوجو  هب  يرـشب  خیرات  رد  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ایبنالا  متاخ  هَّللادبع  نب  دـمحم  هلیـسوهب  شالت 

مهف لباق  نالعا و  رگیدکی  اب  ار  اهناسنا  همه  يردارب  تدحو و  و  تیناسنا ، يالاو  ياهشزرا  تلاصا  گنهرف  دروآ ، ناغمرا  هب  تیرـشب 
 - مکی تلع  : تسا یـساسا  تلع  ود  هب  دنتـسم  دروآ ، دوـجوهب  ار  بـالقنا  نیا  هک  ینید  یگنادواـج  دوـمن . تاـبثا  ار  نآ  یلمع  يارجا  و 
اب ناسنا  طابترا  ؛ هناگراهچ ياهطابترا  رد  یناسنا  لیـصا  ياهزاین  تباـث و  قیاـقح  هب  مالـسا  نید  ماـکحا  نیناوق و  تادـقتعم و  یگتـسویپ 

دناوتیم رـشب  هک  تسا  یگتـسویپ  نیا  هار  زا  اهنتدوخ  عونمه  اب  ناسنا  طابترایتسه  ناهج  اب  ناـسنا  طابتراادـخ  اـب  ناـسنا  طابترانتـشیوخ 
؟ متسیک اب  - 4 متسه ؟ اجک  رد  - 3 ماهدمآ ؟ اجک  زا  - 2 متسیک ؟ نم  - 1 زا : دنترابع  هک  ار  دوخ  تالاؤس  نیرتيدج  نیرتیساسا و  خساپ 

یلمع نایرج  زا  ار  اهنآ  تیرـشب  هک  ياهدنزاس  یلاع و  رایـسب  جیاتن  مود -  تلع  . دـیامن هیهت  موریم ؟ اجکهب  - 6 ماهدمآ ؟ هچ  يارب  - 5
ِناققحم فارتعاهب  هک  تبثم ، نافرع  قالخا و  عّونتم و  ياهینیبناهج  یتعنص و  یملع و  ياهتفرشیپ  دننام  تسا ، هدومن  هدهاشم  مالـسا 

راب دـیدج  نید  نیا  هک ، دوب  نیا  رگید  مهم  رایـسب  زایتما  . تسا هدروآ  دوجوهب  ناـهج  رد  فرگـش  یلماـکت  رثا  برغ ، قرـش و  فاـصنااب 
زا ییاههنومن  اب  مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  ییانشآ  يارب  درک . هضرع  ناهج  هب  ار  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترضح  نید  یلصا  نتم  رگید 

یهیدب میوشیم . رکذتم  همدقم  نیا  رد  ار  عبانم  زا  رـصتخم  رایـسب  یتسرهف  روکذم ، ياعّدـم  هئارا  رد  یبرغ  یقرـش و  نارکفتم  تاقیقحت 
زا یهورگ  تسیابیم  ًاعطق  مینک ، ناگدنناوخ  میدـقت  روبزم  تاقیقحت  هرابرد  ار  رتلماک  ياهزادـنا  ات  یتسرهف  میتساوخیم  رگا  هک  تسا 

اههد رد  ار  یگرزب  فراعملاةریاد  دـنناوتب  ات  دـندشیم  ذـخآم  عبانم و  يروآعمج  راک  هب  تسد  یمیمـص  علطم و  نارکفتم  نادنمـشناد و 
نایرج هب  جیاتن  هرابرد  یبرغ  یقرـش و  تاقیقحت  زا  ياهنومن  هئارا  يارب  عبانم ، زا  رـصتخم  یتسرهف  کنیا ، [ . 62 . ] دنروایب دوجو  هب  دّلجم 

، اپورا رد  مالـسا  ریثأـت  - 2. ینابهر یـضترم  همجرت  هکنوه ، دـیرگیز  رتکد  اـپورا ، رد  مالـسا  گـنهرف  - 1: دودـحم روط  هب  مالـسا  نداتفا 
همجرت نتراـس ، جروج  ملع ، خـیرات  - 4. يرفعج یقتدـمحم  لوـقعم ، تاـیح  رد  نید  ملع و  - 3. دـنژآ بوقعی  همجرت  تاو ، يرمگتنوم 

-7. نادـیز یجروـج  دـلجم ، ود  رد  یمالــسا ، نّدــمت  - 6. یعاد رخف  هــمجرت  نوبولواتــسوگ ، برع ، مالــسا و  نّدــمت  - 5. مارآ دـمحا 
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لـضاف یناـف و  نارماـک  یهاـشمرخ ، نیدـلاءاهب  کـشریب ، دـمحا  مارآ ، دـمحا  ناـیاقآ : همجرت  یمالـسا ، نادنمـشناد  یملع  همانیگدـنز 
رد ملع  - 10. يدابآمجن دومحم  رتکد  مالـسا ، زا  سپ  ناریا  رد  بط  خـیرات  - 9. ینابرق مساقلاوبا  - 8. کشریب دـمحا  رظن  ریز  یناجیرال ،

فـسوی دـمحم  رتکد  راـجن و  میلحلادـبع  رتکد  یلیمودـلآ ، ناـهج ، یملع  لوحت  رد  نآ  شقن  یمالـسا و  مولع  - 11. مارآ دمحا  مالـسا ،
نیـسحلادبع همجرت  لاه ، يرنه  مایلیو  سییول  ملع ، هفـسلف  خـیرات و  - 13. يرافـص نسح  همجرت  وسور ، رییپ  مولع ، خـیرات  - 12. یسوم

يردـیح دـمحم  نایاقآ : همجرت  لانرب ، ناـج  خـیرات ، رد  ملع  - 15. رصن نیـسحدیس  دلجم ،  3 یمالـسا ، مولع  خـیرات  عبانم  - 14. گنرذآ
رجار ات  ءارزع  نبا  زا  مایخ و ج 2  ات  رموه  زا  ج 1 ، ملع ، خیرات  رب  ياهمدقم  - 16. یناف نارماک  رفناریپ و  روپدسا  یثالث ، نسحم  يریالم ،

خیرات - 18. مارآ دمحا  همجرت  ونیللنوسنوفلآ ، ولوک  یمالسا ، موجن  خیرات  - 17. راشفا يردص  نیسحمالغ  همجرت  نتراس ، جروج  نکیب ،
نارکفتم - 20. ییاباب نیـسح  شراگن  همجرت و  رتسیـال ، يرنه  یمیـش ، خـیرات  هنیمز  - 19. نایاش نودیرف  همجرت  یکـسلووکام ، آ. قطنم ،

-22. مارآ دمحا  همجرت  يریلوا ، یسیلد  یمالسا ، ملاع  هب  ینانوی  مولع  لاقتنا  - 21. دلجم  4 مارآ ، دمحا  همجرت  ووداراک -  نوراب  مالسا ،
-24. داشر دمحم  ج 4-3 و 5-6 ، خیرات ، زاغآ  زا  هفـسلف  - 23. ققحم يدـهم  رتکد  رظن  ریز  يزار - ،) يایرکز  نب  دـمحم   ) ير فوسلیف 
، ءامکحلا خیرات  - 26. یلامشلاهدبع ۀیمالسالا ، ۀیبرعلا  خیرات  یف  تاسارد  - 25. مرک شاطغ  نوطنا  یجزای و  لامک  ۀیبرعلا ، ۀفسلفلا  مالعا 

هفسلف خیرات  - 28. دلجم  4 نبروک ، يرناه  ینایتشآ ، نیدلالالج  دیس  ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  - 27. یطفق فسوی  نب  یلع 
همجرت يروزهش ، دومحم  نب  دمحم  نیدلاسمـش  ءامکحلاخیرات ،)  ) حارفالاۀضور حاورالاۀهزن و  - 29. دلجم  2 فیرش ، م.م . مالسا ، رد 

، نامیا رـصع  تنارود ، لیو  ندمت ، خیرات  - 31. ۀمینغ میحرلادبع  داتسا  یمالـسا ، گرزب  ياههاگـشناد  خیرات  - 30. يزیربت یلع  دوصقم 
خیرات - 34. یلماـعلا یـضترم  رفعج  مالـسالاو ، خـیراتلایف  ثوحب  تاـسارد و  ج 5.33 - نوترماـه ، ناـج  ملاعلاخـیرات ، - 32. لوا شخب 

، مالسالایف تاناتـسرامیبلا  خیرات  - 35. دنژآ بوقعی  همجرت  یبنیوت ، دلونرآ  رـضاح ، رـصع  ات  زاغآ  زا  ناهج  خـیرات  زا  یلیلحت  ندـمت ،
داتـسا دیهـش  ناریا ، مالـسا و  لباقتم  تامدـخ  - 37. هَّللافلخ دمحم  ةرـصاعملا ، ةایحلاو  ۀیمالـسالا  ۀـفاقثلا  - 36. کبیـسیع دمحا  رتکد 

هب همجرت  يرتساکود ، يرنه  تنک  اههشیدنا ، راکفا و  مالـسا ، - 39. یسردم یقتدمحم  همالع  یمالسالا ، عمتجملا  - 38. يرهطم یضترم 
یقت دـمحم  دیـس  همـالع  یمالـسالارکفلا ، - 40. یمق یمطاـف  دـمحم  دیـس  طـسوت  یـسراف  هب  هـمجرت  اـشاپ ، لوـلغز  یحتف  دـمحا  یبرع 

نبا همدقم  - 43. ردص رقابدمحم  دیس  دیهش  ةایحلادوقی ، مالسالا  - 42. ینامزلا بحاص  رتکد  ناهج ، ندمت  رد  مالسا  مهـس  - 41. یسّردم
2 ضهیوـن ، جاـجع  هـمجرت  رادوتـسا ، بورتوـل  یمالـسالا ، ملاـعلا  رـضاح  - 45. هَّللادـیمح دـمحم  رتکد  ۀیـسایسلا ، قئاـثولا  - 44. نودلخ

عبارلا نرقلایف  ۀیمالسالا  ةراضحلا  - 48. یلع درک  دمحم  ۀیبرعلا ، ةراضحلاو  مالـسالا  - 47. بوکنیرز رتکد  مالـسا ، همانراک  - 46. دلجم
-49. ولزگارق یتواکذ  اضریلع  یسراف  هب  همجرت  هدیروبا ، يداهلادبع  دمحم  همجرت  زتم ، مادآ  داتسا  مالسالایف ، ۀضهنلا  رصع  وا  يرجهلا 

یحتف روطتلاو ، یمالـسالا  رکفلا  - 51. یقـشمد هوخا  نبا  ۀبـسحلا ، ماکحا  یف  ۀبرقلا  ملاعم  - 50. دلجم  3 انب ، نسح  مالسا ، یـسایس  خیرات 
نب رمع  هریس  - 54. شوپهایس دومحم  دیس  یمالسا ، تیریدم  رد  تابسانم  ینابم  - 53. یتزع لضفلاوبا  مالسا ، یسایس  هفسلف  - 52. نامثع

مالــسالا و - 56. یهاـشمرخ نیدـلاءاهب  هـمجرت  تیاـنع ، دـیمح  رـصاعم ، مالـسا  یـسایس  ياههشیدـنا  - 55. سنا نـب  کـلام  زیزعلادـبع ،
دروم ِناخروم  هلیسو  هب  نآ ، رارمتسا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یمالـسا  بالقنا  زورب  ناتـساد  . هَّللالضف نیـسحدمحم  دیـس  ةوقلاقطنم ،

تسدهب یفاک  مزال و  تاعالطا  دنناوتیم  ناتساد ، نآ  مهف  هرابرد  صالخااب  اشوک و  ناگدنیوج  تسا و  هدمآرد  ریرحت  هتـشر  هب  قوثو ،
بلج دوـخهب  نآ  تیوـه  ینید و  بـالقنا  نیا  زورب  یگنوـگچ  تخانـش  رد  ار  رگنفرژ  ِقّـقحم  کـی  هک  یعوـضوم  نیرتمهم  دـنروایب .

يداـصتقا و یقـالخا و  یقوـقح ، یماـظن ، یگنهرف ، هنیمز  هنوـگ  چـیه  ندوـبن  زا : تسا  تراـبع  هک  تسا  نآ  هقباـسیب  یگژیو  دـنکیم ،
تقد اهبالقنا  اهتضهن و  ِیلبق  ياههنیمز  رد  هک  دوشیم  نشور  یعقوم  عوضوم ، نیا  تیمها  دوب . مزال  یبالقنا  نینچ  يارب  هک  یبهذم 

يروهال لابقا  دمحم  دناهتـشاد . ندمآ  دوجو  هب  يارب  لماک  یلماوع  ای  اههنیمز  اهنآ ، همه  دـید ، میهاوخ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دوش .
ار امـش  همه  هک  يراگدرورپ  : ) دیوگیم نآرق  رـشب ، یلـصا  تدحو  :» تفرگ رظنرد  تقد  اب  ار  اهنآ  دیاب  هک  دراد  یتارابع  دروم  نیا  رد 
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هب هک  تسا  يراـک  رادناـمزاس ، یلک و  تدـحو  کـی  تروص  هب  یگدـنز  روصت  یلو  هیآ 1 ] ءاـسن ، هروس  ( ] تسا هدـیرفآ  نت  کـی  زا 
هب دوخ ، عیرس  شرتسگ  اب  مالـسا  نید  دوش . یناهج  ثداوح  لصا  دراو  یتلم  هک  تسا  نیا  هب  هتـسباو  نآ  ّومن  دریگیم و  تروص  يدنک 

مایپ یمالـسا  يژولوئدـیا  دوخ  رد  رگا  هک  دوش  مولعم  دـیاب  . ] دوب هدروآ  رـشب  عون  يارب  ار  يربارب  مایپ  گرزب ، يروتارپما  کـی  تروص 
نآهب یحیـسم  مور  یلو  دوبن ]. ریذـپناکما  روصت  لـباق  يروتارپما  نیرتدـنمورین  نیرتگرزب و  هلیـسو  هب  یتح  يربارب  غیلبت  دوبن ، يربارب 

زا شیپ  هتبلا  و  یحیـسم -  هدنـسیون  چیه  تسا : هتفگ  قح  هب  تنیلف  دنک . مهف  هراوزاس  کی  ناونع  هب  ار  تیرـشب  دناوتب  هک  دیـسرن  هجرد 
.« دشاب هدیـسر  يرـشب  تدحو  زا  درجم  یلک و  لوصا  زا  شیب  هب  هک  درک  ادیپ  مور  يروتارپما  رد  ناوتیمن  ار  رگید  هدنـسیون  چیه  نآ - 
نآ ندـش  هتخاس  يارب  هک  یگرزب  نّدـمت  هک  دومنیم  نانچ  :» دـنکیم لقن  نینچ  نّدـمت  ناخروم  زا  یکی  زا  يروهال  لابقا  سپـس  [ . 63]

تیلهاـج و هرود  هب  تشگزاـب  رطخ  ضرعم  رد  رـشب  عون  و  تسا ، یـشالت  هیزجت و  فرـش  رد  دوـب ، هدـش  فرـص  تقو  لاـس  رازهراـهچ 
دریگب و ار  يدادبتـسا  تردـق  ياج  هک  دوب  هزات  یگنهرف  جاتحم  ناهج  هک : دـیوگیم  بلطم  نیا  نایب  اب  هدنـسیون  تشاد ... رارق  ّتیربرب 

نآ رد  یگنهرف  نینچ  هک  تسا  بجعت  هیام  نیا  دیوگیم : يو  دوش . ینوخ  دنویپ  رب  ینتبم  تدـحو  نیـشناج  هک  دروایب  ياهزات  تدـحو 
ناـسنا هک  ددرگیم  فرطرب  یعقوم  بجعت  نیا  [ . 64 .« ] تسا هتـساخرب  برعلاةریزج  زا  تشاد ، دوجو  نآ  هب  يدـنمزاین  تیاهن  هک  نامز 
ياروام یلماع  يربج ) يرارطـضا  صلاخ و  ِیتاـساسحا  ضحم و  ِیلیخت  هن   ) یعقاو تدـحو  کـی  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  هک  دوش  هجوتم 
دناوتیم ار  یعقاو  ندمت  هک  یلماع  نینچ  نتخادنا  راک  هب  يارب  یهلا  تنـس  و  تسا ، مزال  يرـشب  ياهتفایرد  تارکفت و  قوف  زا  یعیبط 

يذَّلا ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلااَهُّیَا  ای  : ریز تایآ  رب  هوالع  رشب ، ِیلـصا  تدحو  نیا  لیالد  . تسا هدومرفن  نییعت  ار  یـصخشم  ياج  دنک ، يزیریپ 
ْنِم ْمُکَاَْشنأ  يذَّلاَوُه  َو  .« تسا هدیرفآ  سفن  کی  زا  ار  امـش  هک  ییادـخ  نآ  يارب  دـیزروب  اوقت  مدرم  يا  [ .» 65  ] ةَدِحاو ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ 

اهناسنا همه  تدحو  هدئام » هروس  هیآ 32 ، ، » نینچمه .« تسا هدیرفآ  سفن  کی  زا  ار  امش  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  و  [ .» 66  ] ةَدِحاو ٍسْفَن 
ِیلـصا نتم  رد  رـشب  یلـصا  تدـحو  هک  نیا  تابثا  يارب  . تسا هدروآ  نآ  نوؤش  یعیبط و  تایح  ياهتیفیک  اهتیمک و  همه  قوف  رد  ار 

رکذ ار  هناگهس  ياهداحتا  هناگهدزاود و  ياهيواست  ثحبم  تسا ، هدـش  حرطم  هناـعطاق  تحارـص و  لاـمک  اـب  مالـسا  نید  ِیـساسا  ِعبنم 
ردق نیا  تیرشب ، يارب  مالـسا  زا  داحتا  يواست و  يادن  :» میوشیم رکذتم  ار  مزال  هتکن  کی  اهداحتا ،» اهيواست و   » نایب زا  شیپ  . مینکیم

يادـن نیا  تشادـن ، نیا  زج  یلیلد  يرـشب ، عماوج  همه  يارب  يریگارف  یگنادواـج و  یهلا و  تلاـصا  يارب  نید  نیا  رگا  هک  دراد  تیمها 
.« درکیم تیافک  روبزم  ياهاعّدا  يارب  داحتا ) يواست و   ) ینامسآ

اهداحتا اهيواست و 

تاواسم لصا 

هراشا

رگیدـکی اب  اهناسنا  همه  هک  تسین  نآ  تاواسم ، زا  دوصقم  هک  تسا  یهیدـب  ؟ تسیچ داحتا  تاواسم و  ياـنعم  هک  مینادـب  دـیاب  تسخن 
ود یتح  هک  تسا  ضحم  لیخت  کی  نیا  اریز  دـنرگیدکی ؛ نیع  اـهناسنا  هک  تسین  نآ  روظنم  زین ، دـنراد . لـماک  ماـت و  هباـشت  لـثامت و 
هک اهناسنا  هب  دـسر  هچ  و  نارادـناج ، ملاع  هب  دـسر  هچ  دنـشاب ، رادروخرب  لماک  هباشت  يواـست و  زا  تاداـمج ، زا  زیچاـن  رایـسب  دوجوم 

همه و  دودحمان . ياهتیلعف  لباق  زین  رامـشیب و  تاناکما  اهشریذپ و  اهورین و  اهدادعتـسا و  ياراد  هدیچیپ و  رایـسب  دنتـسه  یتادوجوم 
تاعونت یناسنا ، یتسه و  ناهج  ياههدیدپ  تادوجوم و  رگید  بابـسا  للع و  یگزیگنا  رد  دـناوتیم  دازآ ، هدارا  هفاضا  هب  تافالتخا  نیا 
اهناسنا فالتخا  دشاب ، یکی  تاهج  همه  زا  لاح  ود  رد  دناوتیمن  ناسنا  کی  یتح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هصالخ ، دروآ . دوجو  هب  يرایسب 

، دشاب امرفمکح  یتسه  یعیبط  هصرع  رد  هک  تسین  یفداصت  نایرج  کی  اهتوافت ، اهتریاغم و  نیا  ددرگیم . نشور  ًالماک  رگیدکی  اب 
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لماوع و تاذ و  هلیـسو  هب  هک  یمادام  يزیچ  ره  ، » ْدَجُوی َْمل  ْصَّخَـشَتَی  َْمل  ام  ُءیَّشلَأ  دـیوگیم : هک  تسا  یلک  نوناق  نامه  يانبم  رب  هکلب 
، نیاربانب هک ، دـیآیم  شیپ  هلأسم  نیا  لاـح ، «. دراذـگیمن دوجو  ملاـع  هب  ماـگ  دـنکن ، ادـیپ  ار  دوخ  صخـشت  یفلتخم ، مزاول  ضراوع و 

داعبا همه  رد  تاواسم  يواـست ، زا  روظنم  مییوگب  دـیاب  هلأـسم  نیا  حیـضوت  يارب  تسیچ ؟ اـهناسنا  تاواـسم  يربارب و  يردارب و  ياـنعم 
مکی عون  : دنرادروخرب يواست )  ) دـننامه مسق  هس  زا  رگیدـکی  اب  طابترا  رد  نانآ  اهناسنا ، نوگانوگ  داعبا  هب  رظن  اب  هکلب  تسین ، اهناسنا 

موس عون  . دنتـسه اهنآ  ياراد  اهناسنا  همه  هک  یتاصتخم  تیهام و  رد  يواست  مود  عون  . یتسه هیلاع  لوصا  أدـبم و  اب  طابترا  رد  يواست 
ترورـض اـهناسنا  لوقعم  تاـیح  یعیبط و  یگدـنز  میظنت  يارب  هک  ینیناوق  رگید  یعـضو و  یعیبط و  قوقح  ربارب  رد  يدادرارق  يواـست 

میـسقت هدـمع  عون  هس  هب  تسا ، اهيواست  قوف  هک  زین  اهناسنا  داحتا  ددرگیم . میـسقت  هدـمع  عون  هدزاود  هب  يواست ، مسق  هس  نیا  . دراد
. يدام داعبا  رد  مکی  عون  : تسا عون  ود  رب  یعیبط  دُعب  رظن  زا  اهناسنا  يواست  اما  . دریگیم رارق  یسررب  دروم  ثحبم  نیمه  رد  هک  دوشیم 

یتـح زین  هباـشت  لـثامت و  نیا  هچرگا  دراد ، دوـجو  زین  یعونـصم  یعیبـط و  ماـسجا  داـعبا  ریاـس  رد  هک  تسا  هباـشت  لـثامت و  ناـمه  نـیا 
نیا درادن  یـشقن  دحتم  : دیوگیم شراعـشا  زا  یکی  رد  يولوم  هکنانچ  اریز  تسین ، ریذپناکما  ءایـشا  نایم  تاهج  همه  زا  دـصرددص و 

فورعم و رایـسب  یمَکِح  نوناق  کی  اب  نوناق  نیامرخ  او  ار  درخ  یناریحز  اـت  مروآیم  یـصقان  لاـثم  مهاروت  رم  میاـمناو  یلثمهک  اـت  ارس 
يانعم هب  يدـننامه  مود  عون  «. تسین رارکت  لباق  دوجو ، یّلجت  ، » یلجتلا یف  رارکت  ال  دـیوگیم : هک  دوشیم  دـییأت  زین  اـمکح  لوبق  دروم 

ریغ مالآ و  ذـیاذل و  عاونا  فاشتکا و  یناعم و  یعادـت  هدارا و  میـسجت و  لقعت و  هشیدـنا و  دـننام  تسا ، سوسحماـن  قیاـقح  رد  يواـست 
دـنیبیم و يرهاـظ  ِیعیبـط  ساوح  اـب  ار  نآ  ناـسنا  هک  يروص ، هباـشت  لـثامت و  زا  رتـالاب  تسا  یتـقیقح  دـننامه ، يواـست و  نیا  کـلذ .

يزیچ دناوتیمن  دنکن ، تفایرد  دوخ  نورد  رد  ار  سوسحمان  ياههدـیدپ  اهتیلاعف و  رگید  لقعت و  هشیدـنا و  رگا  ناسنا  اریز  دونـشیم ،
اهنآ دنناوتیم  نتـشیوخ ، رد  قیاقح  نآ  تفایرد  اب  هک  دراد  دوجو  اهناسنا  رد  یقیاقح  نیاربانب ، دـنک . كرد  نارگید  رد  اهنآ  هرابرد 

دناوتیمن اهتیمک  قوف  دحاو  کی  زا  شیب  رد  هک  تسین  ياهقلطم  تدحو  نآ  داحتا ، زا  دوصقمداحتا  . دـننک تفایرد  زین  نارگید  رد  ار 
ناوتیم دننک . كرد  تقیقح  نآ  زا  ییازجا  دننام  ار  دوخ  دنناوتیم  یناسنا  دارفا  هک  یتقیقح  رد  داحتا  زا  تسا  ترابع  هکلب  دنک ، یلجت 

هب اـی  لـک  نآ  هب  هک  يرما  ره  هک  دـننیبیم  لکـشتم  لـک  کـی  زا  ییازجا  ار  دوخ  یتیعقوم ، نینچ  رد  یناـسنا  دارفا  هک  درک  روصت  نینچ 
زا هک  كرتشم  تقیقح  نیا  دنریگیم . رارق  رما  نآ  ریثأت  تحت  دنتسه ، لک  نآ  يازجا  هلزنم  هب  هک  نانآ  همه  دسرب ، نآ  يازجا  زا  یضعب 
رب رد  ار  دارفا  همه  هک  لـک ، کـی  دـننام  تسا  یتـقیقح  مکی . مسق  : ددرگیم میـسقت  هدـمع  مسق  هس  هب  تسا ، لـک  هب  هیبـش  تهج  کـی 
رب رد  یقیقح  يازجا  دننام  ار  دوخ  دارفا  همه  هک  هعماج  دننام  دشاب ، نآ  زا  یئزج  اهناسنا  زا  کی  ره  هک  تسین  یقیقح  لک  یلو  هتفرگ ،

ایرد کی  جاوما  دننام  اهناسنا  همه  داحتا ، نیا  رد  تسا . هتخاس  دحتم  رگیدکی  اب  ار  اهناسنا  هک  تسا  يدـننامه  نآ  مود . مسق  . دریگیم
ِْریَِغب ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  ُهَّنِا  َلِیئارِساِیَنب  یلَع  اَْنبَتَک  َِکلذ  ِلْجَأ  ْنِم  : دوشیم هدافتـسا  هدئام » هروس  هفیرش 32 ، هیآ   » زا داحتا ، زا  مسق  نیا  دنتسه .
ررقم لیئارـساینب  رب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  » ًاعیِمَج َساَّنلا  اَیْحَأ  اَمَّنَأَکَف  اَـهاَیْحَأ  ْنَمَو  ًاـعیِمَج  َساَّنلا  لَـتَق  اَـمَّنَأَکَف  ِضْرَأـْلاِیف  ٍداَـسَف  َْوأ  ٍسْفَن 

هک تسا  نیا  دننام  دشکب ، نیمز  يور  رد  داسف  داجیا  ای  صاصق  ناونع  نودب  ار  ناسنا  کی  یسک ، رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح  هک  میتشاد 
هفیرش هیآ   » زا روبزم  داحتا  .« تسا هدومن  ایحا  ار  اهناسنا  همه  هک  تسا  نیا  دننام  دنک ، ایحا  ار  یسک  رگا  و  تسا . هتـشک  ار  اهناسنا  همه 

هدـیرفآ سفن  کـی  زا  ار  امـش  هک  تسا  يدـنوادخ  نآ  «و  ةَدِـحاو ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَاَْـشنَأ  يذَّلاَوُـه  َو  : دوـشیم هدافتـسا  زین  ماـعنا » هروـس  ، 98
یهلا و یناسنا -  ِیلاع  یقالخا  لوصا  هب  لمع  اب  ار  نآ  دـنناوتیم  اهناسنا  هک  تسا  یـشزرا  یباستکا  يرایتخا و  داحتا  موس . مسق  .« تسا

ًاعقاو ار  رگیدـکی  مـالآ  ذـیاذل و  دـنناوتیم  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  دـنروایب . تسد  هب  یناویح  ياـهیگدولآ  لـیاذر و  زا  نورد  هیفـصت 
لیاـن تسا ، هدـیرفآ  اـهناسنا  دوـجو  هاـگراک  رد  ناحبـس  دـنوادخ  ار  نآ  يورین  هک  اـهناج  يـالعا  تدـحو  ماـقم  هب  دـننک و  تفاـیرد 

اهداحتا . اهداحتا اهيواست 2 - - 1: دنوشیم میـسقت  هدمع  مسق  ود  هب  میدید -  هک  نانچ  ناسنا -  ياهيدننامه  عاونا  همه  نیاربانب ، . دـنیآ
هعماج لثم  یقیقح ، يازجا  زا  لکـشتم  لک  دـننام  یلو  يرابتعا ، لـک  کـی  يازجا  ياـنعم  هب  داـحتا  مکی . دروم  : تسا دروم  هس  رد  طـقف 
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هک یعیبـط  ياـهترثک  اهتدـحو و  قوف  يداـحتا  مود . دروـم  . تسا هتفاـی  لکـشت  یقیقح  يازجا  دـننام  دارفا  هدـع  کـی  زا  هک  یناـسنا 
اب ياهناسنا  هک  یباستکا  تمارک  هبذاج  زا  یـشان  داحتا  موس . دروم  . تسا هدـمآ  مهن  هرامـش  رد  داحتا  نیا  تسین و  يرایتخا  یباـستکا و 

. دزاسیم لیان  یلاع  یتدحو  هب  خماش ، ماقم  نآ  رد  ار  نانآ  دربیم و  الاب  یهلا  ِتمظع  دیشروخ  هعشا  ماقم  هب  ار  نامیا 

هناگ هدزاود  ياهيواست 

هراشا

قوقح هک  تسا  نیا  تابثا  يارب  اهنت  هن  میروآیم ، یمالـسا  صوصن  نیرتربتعم  هب  دانتـسا  اب  ثحبم  نیا  رد  هک  ار  ییاهداحتا  اهيواست و 
هب مه  ار  ناسنا  یلماکت  تکرح  رـشب ، یناهج  قوقح  هک  دنکیم  تابثا  حوضو  لامک  اب  هکلب  دراد ، یقیقح  هشیر  مالـسا  رد  رـشب  یناهج 

للم ِیبدا  راثآ  رد  ًاصوصخم  يرشب ، فلتخم  ياهگنهرف  یناسنا و  مولع  رد  هک  تسا  ینشور  ِبلطم  نیا  تسا . هدرک  روظنم  يدج  روط 
یتسیزمه و كرد ، نیا  يانبم  رب  دـننک و  كرد  ار  دوخ  تدـحو  دـیاب  دـنرادروخرب و  یتدـحو  زا  اهناسنا  هکنیا  نوماریپ  اـیند ، ماوقا  و 

یلو تسا ، دانتسا  لباق  نیشنلد و  ابیز و  رایسب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  هتفگ  ناوارف  یبلاطم  دنیامن ، میظنت  ار  دوخ  هنالداع  یگدنز 
ياـنبم رب  هبناـج و  همه  روط  هب  مالـسا  دـننام  هدـش ، حرطم  اـهنآ  رد  ساـسح  عوضوم  نیا  هک  يراـثآ  اـهبتکم و  نآ  زا  کـی  چـیه  رد 

[ . 67 : ] دراد دوجو  اهناسنا  نایم  رد  داحتا  عون  هس  يواست و  عون  هدزاود  مالسا  هاگدید  زا  تسا . هدشن  هتخادرپ  نآ  هب  تایعقاو ،

قلاخ اب  طابترا  رد  يواست 

[68  ] ْمُکییُْحی َُّمث  ْمُکَقَزَر  َُّمث  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  ُهّللَا  : دـناهدمآ دوـجو  هب  تـسا  تاـنئاک  هـمه  قلاـخ  هـک  نـیرب  دوـجوم  کـی  زا  اـهناسنا  هـمه 
هدـنز ار  امــش  سپــس  دـناریمیم و  ار  امــش  سپــس  دـهدیم و  امــش  هـب  يزور  سپــس  تـسا و  هدـیرفآ  ار  امــش  هـک  تـسا  دـنوادخ  .»
كرد اب  تسا . يرشب  ِفراعم  ِتایهیدب  زا  وا ، هب  تاقولخم  همه  دوجو  دانتسا  هدش و  تابثا  لیالد  نیرتنشور  اب  ادخ ، دوجو  .« دنادرگیم

رگم دنباییمرد ، دنتـسه ، یهلا  تبحم  ضیف و  دروم  نانآ  همه  هکنیا  رد  ار  دوخ  كارتشا  یناسنا ، دارفا  هک  تسا  يواست  نیا  شریذـپ  و 
. دنزاس مورحم  یهلا  تبحم  ضیف و  تیلباق  زا  ار  دوخ  نارگید ، ای  نتشیوخ و  هب  تنایخ  تیانج و  باکترا  اب  هک  نیا 

دومن اضتقا  ار  اهناسنا  داجیا  هک  یهلا  تمکح  نآ  رد  يواست 

اب دنناوتیم  نانآ  همه  هک  هداد  رارق  ییاهن  فده  کی  ریسم  رد  ار  نانآ  هدومن و  اضتقا  ار  اهناسنا  داجیا  هک  یهلا  تمکح  نآ  رد  يواست 
فارـشا شرتسگ و  زا  تسا  ترابع  هدرک ، اضتقا  ایند  نیا  رد  ار  ناـسنا  داـجیا  هک  یهلا  تمکح  . دنـسرب فدـه  نآ  هب  هناـقداص  يوپاـکت 

تایح ریـسم  رد  هناقداص  ياـهوپاکت  هلیـسو  هب  قلطم  لاـمک  هبذاـج  رد  نم »  » نتفرگ رارق  تهج  هب  یتسه  ناـهج  رب  یناـسنا » ِنم   » ِینارون
یفرعم سنا  نج و  تقلخ  فدـه  ار  نآ  نآرق ، رد  دـنوادخ  هک  یتداـبع  نآ  ياـنعم  تسا  نـیا  ددرگیم . یهتنم  هللا  ءاـقل  هـب  هـک  لوـقعم 

.« دننک تدابع  ارم  هکنیا  رگم  میدیرفاین ، ار  سنا  نج و  ام  و  [ .» 69  ] نُوُدبْعَِیل ّاِلا  َْسنِْالا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو  : تسا هدومرف 

نانآ همه  رد  یهلا  حور  ندش  هدیمد  یگتسیاش  رد  اهناسنا  يواست 

.« دیمد وا  رد  دوخ  حور  زا  درک و  لیمکت  ار  مدآ  تقلخ  سپس  [ .» 70  ] هِحوُر ْنِم  ِهیف  َخَفَن  ُهاّوَس و  َُّمث 

نانآ همه  نورد  رد  تفرعم  ياهرذب  ندش  هتشاک  رد  يواست 
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هیلع مدآ  ترـضح  تقلخ  هراـبرد  دـنوادخ  خـساپ  هک  تسا  یعطق  .« داد میلعت  مدآ  هب  ار  قیاـقح  هـمه  و  [ .» 71  ] اـهَّلُک َءامْـسَْالا  َمَدآ  َمَّلَع  َو 
هیلع مدآ  دوخ  تقلخ  تمکح  زا  هکئـالم  لاؤس  هک  تسا  یمتح  اریز  مدآ ، ترـضح  دوـخ  هراـبرد  هن  تسا ، هدوـب  وا  نادـنزرف  مالـسلا و 

رگیدکی نوخ  هب  ار  دوخ  ياهتسد  هک  دوب  وا  نادنزرف  تقلخ  هرابرد  لاؤس  هکلب  تسا ، هدوبن  تشگیمن  يزیرنوخ  بکترم  هک  مالـسلا 
. دننکیم هدولآ 

تسا یهلا  نایدا  یلک  نتم  هک  لامک  لماع  رد  يواست 

نید ِیلک  نتم  هک  تسا  نانآ  ِترطف  ِتدحو  هب  رظن  اب  هدش و  لزان  اهناسنا  يارب  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  هّقح  نایدا  همه  هک  تسا  مّلسم 
َنَمآ ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ِْهَیِلا  َلِْزنُا  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  : تسا دـحاو  تسا -  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  ترـضح  نید  ناـمه  هک  یهلا - 

هک هچنآ  هب  ربمایپ  [ .» 72  ] ریصَْملا َْکَیِلا  َو  انَّبَر  َکَناْرفُغ  انْعَطَا  َو  انْعِمَس  اُولاق  َو  ِِهلُسُر  ْنِم  ٍدَحَا  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ِِهلُـسُر ال  َو  ِِهُبتُک  ِِهتَِکئالَم و  ِهّللِاب و 
ناـمیا وا  نـالوسر  اـهباتک و  وا و  ناگتـشرف  ادـخ و  هب  ناـمیا ، اـب  مدرم  همه  تـسا و  هدروآ  ناـمیا  هدـش ، لزاـن  وا  هـب  شراـگدرورپ  زا 

يا میدرک و  تعاطا  میدینـش و  ام  دـنیوگیم :] نامیا  اب  مدرم  نآ  و   ] میراذـگیمن یقرف  یهلا  نالوسر  زا  کی  چـیه  نایم  ام  دـناهدروآ و 
ام َو  َْکَیِلا  اْنیَحْوَا  يذَّلاَو  ًاحُون  ِِهب  یّصَو  ام  ِنیّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش  .« تسوت يوس  هب  ام  تشونرـس  میهاوخیم و  ار  وت  ترفغم  ام ! راگدرورپ 

حون يارب  هک  تسا  هدرک  هیـصوت  ار  نید  نامه  امـش  يارب  [ .» 73 ... ] هیف اُوقَّرَفَتَت  َو ال  َنیّدلا  اُومیقَا  نَا  یـسیع  َو  یـسُوم  َو  َمیهاْربِا  ِِهب  اْنیَّصَو 
نآ رد  دـیراد و  اپ  رب  ار  نید  هک  میدومن  هیـصوت  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  میدرک و  یحو  وت  هب  هک  تسا  ناـمه  دوب و  هتخاـس  ررقم 

ِیلـصا ترطف  قباطم  هک  ار  یمیهاربا  نید  ِیلک  نتم  نآرق ، یهلا  باتک  هک  تسا  تاـبثا  لـباق  تقیقح  کـی  نیا  ...« دـیوشن هدـنکارپ  نید 
. درادیم نایب  فارحنا  نودب  تساهناسنا ،

یتاذ تمارک  رد  يواست 

ْمُهاْنلَمَح َو  َمَدآ  ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََـقلَو  . تسا هداد  رارق  تیانعدروم  نآاـب  ار  اـهناسنا  همه  دـنوادخهک  یلواتمارک )  ) یتاذ تمارکرد  يواـست 
هدومن و مارکا  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  نادنزرف  ًاعطق  ام  [ .» 74  ] الیضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍریثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو  ِتابِّیَّطلاَنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلاِیف 

هچنآ زا  یناوارف  هّدع  رب  ار  نانآ  میداد و  يزور  نانآ  هب  هزیکاپ  داوم  زا  میداد و  رارق  شـشوک ] راک و  يارب   ] ایرد یکـشخ و  رد  ار  نانآ 
.« میداد يرترب  میدومن ، قلخ 

نآ زا  ندش  رادروخرب  یباستکا و  یشزرا  تمارک  لیصحت  دادعتسا  رد  يواست 

.« تسا امش  نیرتیوقت  اب  ادخ ، دزن  رد  اهناسنا  امش  نیرتتمارک  اب  [ .» 75  ] ْمُکاَْقتَا ِهَّللاَْدنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا 

یلک ياهيریگفده  رد  يواست 

و ناشبولطم ، تایح  هب  طوبرم  ای  تسا و  ناـنآ  یعیبط  تاـیح  هب  طوبرم  اـی  دـننکیم ، بیقعت  دوخ  یگدـنز  رد  اـهناسنا  هک  ییاهفدـه 
. تساهناسنا همه  بولطم  نوگانوگ ، لماوع  لاکشَا و  اب  هک  تاذ  تنایص  زا  تسا  ترابع  تایح ، عون  ود  ره  یلصا  روحم 

اهناسنا تقلخ  رد  أدبم  يواست 

هب مدرم ! يا  [ .» 76  ] ةَدِـحاو ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  ُمُکَّبَر  اوـُقَّتا  ُساَّنلااَـهُّیَا  اـی  . تسا هتـشگ  عورـش  سفن  کـی  زا  اـهناسنا ، همه  تقلخ 
عون ود  نیا  اهناسنا ، داحتا  رد  يدعـس  فورعم  تاـیبا  رهاـظ  .« تسا هدـیرفآ  سفن  کـی  زا  ار  امـش  هک  نآ  دـیزروب ، اوقت  ناـتراگدرورپ 
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رگد راگزور  دروآ  درد  هب  يوضع  وچدنرهوگ  کی  شنیرفآ ز  رد  هک  دـنرگیدکی  ياضعا  مدآ  ینب  : دـیوگیم هک  تسا  مهن ) متـشه و  )
، يزیربت سمش  ناوید  رد  يولوم  دمحم  نیدلا  لالج  یلویمدآ  دنهن  تمان  هک  دیاشن  یمغیب  نارگید  تنحم  زک  وترارق  دنامن  ار  اهوضع 
هرمه و همه  هن  ؟ تسیچ يزاسان  یتسم و  هدبرع و  همه  نیا  : دزاسیم حرطم  ددعتم  تاهج  زا  رتیلاع و  رتقیمع و  ار  اهناسنا  تدحو  أشنم 
رد اهناج  باتفآ  دش  قرتفمناشداب  دـشاب  هدروآ  ددـع  رد  ناشدادـعا  اهجوم  ِلاثم  رب  : دـیوگیم نینچ  زین  يونثم  رد  ! دـندازمه هلفاق و  مه 

سفن دَُوب  یناویح  حور  رد  هقرفتتسا  یکش  رد  نادبا  بوجحم  دش  هک  نآ  تسا  یکی  دوخ  يراد  صرق  رب  رظن  نوچاهنادبا  نزور  ِنورد 
لافـس یناویح  حور  تسا  هدـحاو  سفنک  یناسنا  حوروا  رون  ددرگن  زگره  قرتفم  هرون  مهیلع  ّشر  قح  هک  نوچدَُوب  یناـسنا  حور  دـحاو 

[ . 77  ] تسا هدماج 

تقلخ یلصا  هدام  رد  يواست 

ٍأَمَح ْنِم  ٍلاْصلَـص  ْنِم  َناْسنْالا  اَنقَلَخ  ْدََـقل  َو  : دـنکیم یفرعم  كاـخ  ار  اـهناسنا  همه  ِتقلخ  یلـصا  هداـم  ربتعم ، ثیداـحا  ینآرق و  تاـیآ 
رد هک  ییاه  هفطن  تروص  هب  مه  ار  لسن  نایرج  .« میدـیرفآ تخـس  هدـنام و  هایـس و  هدیکـشخ  لِگ  زا  ار  ناسنا  ام  ًاـقیقحت  [ .» 78  ] نُونْسَم

.« دیرفآ ياهفطن  زا  ار  ناسنا  دنوادخ  [ .» 79  ] ۀَفُْطن ْنِم  َناْسنْالا  َقَلَخ  : تسا هداد  رارق  دنباییم  شرورپ  ناردام  ماحرا 

دنراد اهناسنا  همه  هک  یتاصتخم  تیهام و  رد  يواست 

رد اهناسنا  هک  نیا  رب  هوالع  ینعی  دنددعتم ؛ اهنآ  ياهتیلاعف  اههدیدپ و  یناور و  نامزاس  يزغم و  ینامسج و  رظن  زا  یناسنا  دارفا  همه 
زا فلتخم  تاجرد  اب  لاح ، نیع  رد  یلو  دنتـسه ، کیرـش  رگیدـکی  اب  [ 80  ] تسا هدـیمد  ناـنآ  رد  ادـخ  هک  یلک » حور   » زا يرادروخرب 

میـسجت دیرجت و  فاشتکا و  تردق  يریذپ و  تیبرت  میلعت و  مالآ و  ذیاذل و  زا  ناوارف  یعاونا  فطاوع و  تاساسحا و  نادـجو و  لقعت و 
هک نیا  زا  هتـشذگ  قیاـقح ، نیا  هـمه  رد  يواـست  دـنرادروخرب . يزاـس و ... ندـمت  ییارگ و  گـنهرف  لـماکت و  هـب  قاـیتشا  هشیدـنا و  و 

لمع تفرعم و  لـیمکت  نتخاـس و  هاـگآ  يارب  دـیجم  نآرق  رد  ناحبـس  دـنوادخ  تـسا ، یناـگمه  هـبرجت  هدـهاشم و  دروـم  سوـسحم و 
هک روکذم  قیاقح  زا  تقیقح  هس  دروم  رد  ار  نآرق  حیرصت  تسا . هداد  رکذت  هدومرف ، تیانع  اهناسنا  هب  هک  ار  روما  نیا  همه  شناگدنب ،

هروس  » رد دـناكرتشم ، یهلا  حور  اب  طابترا  زا  يرادروخرب  رد  اـهناسنا  همه  هک  نیا  - 1: میوشیم رکذتم  تسا ، تیمها  نیرتشیب  ياراد 
هدـمآ نآرق  رد  دروم  لـهچ  زا  شیب  لـقع ، هب  طوبرم  تاـیآ  - 2. تسا هتفرگ  رارق  رکذـت  دروم  هیآ 72 ،» هروـس ص ،  » و هیآ 29 » رجح ،

ياهنومن - 3 .« دینک لقعت  هک  دشاب  میتخاس ، راکشآ  امـش  يارب  ار  تایآ  ام  ًاقیقحت  [ .» 81  ] نُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُمَُکل  اّنََّیب  دَق  : دـننام تسا .
هچرگا تسا و  انیب  نتـشیوخ  سفن  هب  ناـسنا  ًاـعطق  [ .» 82  ] هَریذاعَم یْقلَا  َْول  َو  ٌةریـَصب . ِهِسْفَن  یلَع  ُناسنْإلا  ِلـَب  : نادـجو هب  طوبرم  تاـیآ  زا 

.« هدننکشنزرس ِسفن  هب  مروخیمن  دنگوس  نم  و  [ .» 83  ] ۀَماّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِسُقا  َو ال  .« دروایب ار  دوخ  ياهرذع 

یعضو یعیبط و  قوقح  ربارب  رد  يواست 

. دراد ترورض  اهناسنا  لوقعم  تایح  یعیبط و  یگدنز  میظنت  يارب  هک  ینوناق  ره  یعضو و  یعیبط و  قوقح  ربارب  رد  يواست 

هناگ هس  ياهداحتا 

یعیبط ياهترثک  اهتدحو و  قوف  يداحتا 

. درادـن دوجو  يداحتا  نینچ ، يرـشب  تادـقتعم  اـهبتکم و  زا  کـی  چـیه  رد  تسا و  هدـش  حرطم  یهلا  هقح  ناـیدا  رد  طـقف  داـحتا  نیا 
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اَمَّنَأَکَف ِضْرَألاِیف  ٍداَسَف  َْوأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  ُهَّنِا  َْلِیئارـساِْیَنب  یلَع  اَْنبَتَک  َِکلذ  ِلْجَأ  ْنِم  : دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  ناحبـس  دـنوادخ 
تسا نیا  تقیقح  هک  میتشاد  ررقم  لیئارساینب  رب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  [ .» 84  ] ًاعیِمَج َساَّنلا  اَیْحَأ  اَمَّنَأَکَف  اَهاَیْحَأ  ْنَمَو  ًاعیِمَج  َساَّنلا  لَتَق 

. تسا هتشک  ار  اهناسنا  همه  هک  تسا  نیا  دننام  دشکب ، نیمز  يور  رد  داسف  داجیا  ای  صاصق  ناونع  نودب  ار  ناسنا  کی  یـسک ، رگا  هک 
اهنآ هک  دراد  دوجو  هفیرش  هیآ  نیا  رد  مهم  بلطم  ود  .« تسا هدومن  ایحا  ار  اهناسنا  همه  هک  تسا  نیا  دننام  دنک ، ایحا  ار  یـسک  رگا  و 

ات هک  تسا  نیا  تقیقح  همه . 1 و 1 =  همه =  تسا : نینچ  یضایر  لومرف  کی  اب  هیآ  نیا  يانعم  - 1: میوشیم رکذتم  رصتخم  روط  هب  ار 
کی داحتا ، نیا  - 2. دش دهاوخن  ادیپ  يرـشب  ياهدرد  يارب  ینامرد  چیه  دریگن ، رارق  رـشب  شریذپ  كرد و  دروم  زیگنازاجعا  لومرف  نیا 

هب دـناوتیم  یلو  ددرگ ، حرطم  یلومعم  ِیقوقح  لصا  کـی  ناونع  هب  دـناوتیمن  تهج ، نیمه  هب  و  یعیبط ، هن  تسا  یعیبط  قوف  تقیقح 
. دوش اهناسنا  ام  ِيّدج  فراعم  دراو  رشب ، یناهج  قالخا  یناهج و  قوقح  میظنت  لماع  نیرتهب  ناونع 

هتفای دشر  ياهناسنا  نایم  یباستکا  یشزرا  تمارک  هبذاج  زا  یشان  داحتا 

ُنمْحَّرلا ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ و  َنیذَّلا  َّنِا  .« دنرادرب رگیدکی  اب  نامیا  اب  مدرم  هک  تسین  نیا  زج  [ .» 85  ] ٌةَوِْخا َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِا 
رارق يدـیدش ) رهم   ) دادو نانآ  يارب  هدـنیاشخب  دـنوادخ  دـنهدیم ، ماجنا  حـلاص  لـمع  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  ًاـقیقحت  [ .» 86  ] ًاّدَو

ِدَـسَْجلاَک ِنِمْوُْملا  وُخَأ  ُنِمْوُْملَا  : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگیم : ریـصبوبا  هک  تسا  هدـمآ  فورعم  رایـسب  یثیدـح  رد  .« دـهدیم
ْنِم ِهَّللا  ِحوُِرب  ًالاَّصِتا  ُّدَشََال  ِنِمْؤُْملا  َحُور  َّنِإ  َو  ٍةَدِحاَو  ٍحُور  ْنِم  امُهُحاَوْرَأ  َو  ِهِدَسَج  ِِرئاَس  ِیف  َِکلاذ  َُملَأ  َدِجُو  ُْهنِم  ًاْئیَـش  یَکَتْـشا  ِنِإ  ِدِحاَْولا 
ریاس رد  ار  وضع  نآ  درد  دنک ، هلان  يوضع  رگا  دحاو ، دسج  ياضعا )  ) دـننام تسا  نمؤم  ردارب  نمؤم ، [ .» 87  ] اَِهب ِسْمَّشلا  ِعاَعُش  ِلاَّصِتا 

عاعـش لاـصتا  زا  تسا  رتلـصتم  دـنوادخ ، حور  هـب  نمؤـم  حور  دنتـسه و  حور  کـی  زا  ناـنمؤم  حاورا  و  دـباییمرد . شدـسج  ياـضعا 
هب هتفایدـشر  ِحاورا  باذـجنا  زا  یـشان  اریز  تسا ، اـهداحتا  عاوـنا  همه  نیرتشزرا  اـب  نیرتیلاـع و  داـحتا ، نـیا  .« دیـشروخ هـب  دیـشروخ 

يرایتخا یباستکا و  هک  یتاذ  تمارک  دننام  هن  تسا ، يرایتخا  یباستکا و  داحتا ، نیا  دـش ، هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا . رگیدـکی 
. تسا هدش  یشان  یتوکلم ، يرمالا  سفن  نوناق  زا  هک  تسا  یتیعقاو  هکلب  تسین ،

یهورگ لکشت 

رامش هب  لکشتم  هعومجم  کی  زا  یئزج  هعماج ، نآ  رد  نانآ  زا  کی  ره  هک  تسا  ياهعماج  یهورگ  لکـشت  اهناسنا ، داحتا  عون  نیموس 
ییادـتبا و ياهیگنوگچ  رد  هعماج  لک  تاصتخم  هک  تسا  تدـحو  نامه  نیا  و  دزرویم . تلاخد  یعومجم  ِلک  ققحت  رد  هک  دوریم 

یلص مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  تسا . هتسویپ  مه  هب  ًالماک  نانآ  داسف  حالـص و  ینعی  دراذگیم ، رثا  دوخ  يازجا  زا  کی  ره  ِيریذپتلع 
ام َُهل  اُولاقَف  ٍسْأَِفب  ُهَعِـضْوَم  ْمُْهنِم  ٌلُجَر  َرَقَنَف  ٌعِضْوَم ، ْمُْهنِم  ٍلُـجَر  ِّلُِـکل  َراـصَف  اهوُمَـسَْتقاَف  ًۀَنیفَـس  اُوبِکَر  ًاـمْوَق  َّنِإ  : تسا هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا 

دندش یتشک  راوس  یعمج  [ .» 88  ] اوُکَلَه َو  َکَلَه  ُهوُکََرت  ْنِإ  َو  اْوََجن  َو  اَجن  ِهِدَی  یلَع  اوُذَخَأ  ْنِإَف  ُءاشأ ! ام  ِهیف  ُعَنْصأ  ِیناکَم  َوُه  َلاق  ُعَنْـصَت ؟
خاروس ار  دوخ  یـصاصتخا  ياج  تشاد ] تسد  رد  هک  ياهلیـسو  ره  اب  ای   ] ربت اب  نانآ  زا  یکی  تفرگ . ار  دوخ  ياـج  ناـنآ  زا  کـی  ره  و 

نآ رگا  مهدب . ماجنا  دوخ  ياج  رد  مناوتیم  مهاوخب  هک  يراک  ره  تسا و  مدوخ  ياج  تفگ : خساپ  ینکیم ؟ هچ  دنتفگ : وا  هب  درکیم .
رگا و  نانیـشنیتشک . ریاس  مه  دنکیم و  ادیپ  تاجن  وا  مه  دنوش ، یتشک  ندرک  خاروس  عنام  هتفرگ ، ار  صخـش  نآ  تسد  نانیـشنیتشک 

زا اهداحتا  اهيواست و  نیا  هب  رظن  اب  .« نانیـشنیتشک ریاس  مه  دسریم و  تکاله  هب  وا  مه  دنک ، یلمع  ار  دوخ  هتـساوخ  ات  دننک  اهر  ار  وا 
خیرات لوط  رد  هک  يربج  يرارطـضا و  ضحم و  ِیتاساسحا  یلیخت و  تدحو  هن   ) اهناسنا ِیقیقح  تدحو  هک  تسا  هدوب  مالـسا  هاگدید 

. درک زورب  ناتسبرع  هریزج  هبش  رازگیر  زا  دوشیم ) هدید  ناوارف  روط  هب  للم  عماوج و  نایم  رد 
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مالسا ربمایپ  تلحر 

هراشا

یهلا تمعن  مامتاو  نید  لامکا  رد  صالخا  تیاهن  اب  وپاکت ، شالت و  نیرتيّدج  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  مالسا  ربمایپ 
نیرخآ نآ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  مالـسا  ربماـیپ  . تفاتـش ینادواـج  يارـس  هب  تـفگ و  عادو  ار  یناـف  راد  اـهناسنا ، يارب 

هک دوخ  يالعا  فدـه  هب  ینّابر ، فاطلا  اب  دودـحم ، یتدـم  رد  داب ، شناور  ناجرب و  نیرفآ  ملاع  ملاع و  دورد  هک  يدـنوادخ  هدـیزگرب 
نایلاس . تفاتـشرب یلعا  قیفر  هاـگراب  هب  ور  نیرب ، ناـهج  هب  هاـگ  نآ  تفاـی و  قیفوت  دوب ، یناـسنا  لـماکت  ياـمظع  تلاـسر  نیرخآ  غـالبا 
یلصا أشنم  دید . دوخ  هب  ار  يرـشب  خیرات  ثداوح  نیرتهدیچیپ  ناهج  نرق ، مین  دودح  ات  ناشخرد ، دیـشروخ  نیا  بورغ  زا  سپ  ینالوط 

زا یخرب  هلیـسو  هب  مدرم ، ِیلومعم  ِتاـیح  ِداـعبا  تیریدـم  ياـنعم  هب  تسایـس  هک  دوب  نیا  ضقاـنتم ، یهاـگ  هدـیچیپ و  ثداوـح  نآ  زورب 
، هدشن هیجوت  موهفم  کی  اب  داهتجا  تخادـنا و  ماهبا  رد  ار  [ 89 « ] لوسرلااوعیطا هَّللااوعیطا و   » كرابم نامرف  رمالایلوا ،»  » ماقم نایدـصتم 
، مالسا فینح  نید  هب  رادافو  ِقاّشع  نامیا و  اب  ياهناسنا  دوجو  اب  نامزمه  يرشب ، خیرات  زا  ساسح  ههرب  نیا  رد  ! داتـسیا یحو  يورایور 

نامدود دوخ و  هنامیمص  شالت  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  ار  ینادیم  دندیشک و  رس  رگهطلس ، زیگناّرـش و  تسرپرز و  یعمج 
هاـگنالوج هـب  دــندوب ، هدرک  هداـمآ  اـهناسنا  يارب  یناـهج  نّدــمت  کـی  ریــسم  رد  لاـمک  ریخ و  رد  هقباـسم  يارب  شناـمیا  اـب  ناراـی  و 

نارود ِمومـسم  ياهسوه  يوه و  دوب ، راظتنا  دروم  هعماج  نارایـشه  يارب  هک  هنوگنامه  . دندومن لیدبت  اهیگماکدوخ  اهیهاوخدوخ و 
. تفرگ ندیزو  تدش  هب  یمالسا  راهبون  هعماج  ياضف  رد  دیـشک و  رـس  دوب ، هدش  سبح  روحمدوخ  ِنابلطتصرف  نورد  رد  هک  تیلهاج 

قفا زا  یناـسفن ، ياـهاوه  نآ  هلیـسو  هب  دوب ، هتـسشن  رمثهب  هتفکـش و  قح  ریـسم  رد  هدـمآرد و  تکرح  هب  قح  أدـبم  زا  هک  یهلا  تفـالخ 
، یهلا یناسنا و  ياهبالقنا  تالوحت و  زا  کی  چـیه  اذـل  تسین ، راگزاس  رابجا  اب  یهلا  لماکت  لوحت  هک  اـج  نآ  زا  . دـش دـیدپان  هعماـج 

مدرم زا  یـضعب  ياهلد  رد  بالقنا  لوحت و  لبقام  ياههرود  زا  هک  فارحنا  ياههشیر  ندنک  يارب  عطاق  یحالـس  تسا  هتـسناوتن  نونکات 
، هیواعم مان  هب  هّیما  لآ  زا  یـصخش  هلیـسو  هب  یطخ  روهظ  نیاربانب ، . دراپـسب دوخ  نیتسار  نایماح  تسد  هب  تسا ، هتـشاد  دوجو  عماوج  نآ 

نیرتنشور نیرتلیـصا و  يانبم  رب  هک  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ربارب  رد  يو  دـیدش  تمواـقم  یمالـسا و  هعماـج  رد 
یهاوخنوخ هناهب  هب  قحان ، هب  هیواعم ، نارود ، نآ  رد  . دوبن هرظتنمریغ  تشاد ، رایتخا  رد  ار  یهلا  يامظع  تیالو  تفالخ و  ینوناـق ، عباـنم 

ِيرادمامز تفالخ و  قاقحتسا  هکنیا  هن  دادیم ، رارق  زیواتسد  ار  یقوقح  هلأسم  کی  تشاد ، تحص  شیاعدا  رگا  هک   ] دزیخیمرب نامثع 
زغم هناتسرپداژن ، ِيرگهطلـس  ِعمط  نافوت  ! دتـسیایم مالـسلا  هیلع  یلع  قحرب  رادمامز  يورایور  و  دشاب ] هتـشاد  ار  یمالـسا  گرزب  هعماج 

. تخاس فقوتم  ار  نآ  دومن و  هدـنبوک  نافوت  راچد  ار  نیملـسم  مالـسا و  ِورـشیپ  تکرح  ییاورپیب ، لامک  اـب  دـیچیپ و  مهرد  ار  هیواـعم 
نید نیا  ِربماـیپ  شور  هک  ناـنچ  هکلب  دوبن ، مالـسا  ِیقیقح  ِیناـب  روظنم  یلومعم ، ياـهيریگناهج  ییاـشگروشک و  هک  تسین  يدـیدرت 

. دوب ناسنا  یلماکت  فادها  دربشیپ  دوصقم ، دهدیم ، ناشن  یناسنا 

؟ تسیچ وا  همانراک  تسیک و  هیواعم 

هراشا

رمع سپس  دش . ندرا  یلاو  باطخلا  نب  رمع  يرادمامز  رد  دیزی ، ردپ  نایفسیبا  رـسپ  هیواعم  :» دنیوگیم یلکرز  هلمج  نآ  زا  ناخّروم و 
راذگاو [ 90  ] وا هب  ماش  همه  نافع  نب  نامثع  نامز  رد  و  درک . بصن  قشمد  تموکحهب  نایفـسیبا ، نب  دـیزی  شردارب  گرم  زا  سپ  ار  وا 

يارب هک  داد  ناشن  دوخ  زا  نامثع  گرم  زا  سپ  هیواعم  هک  یتیصخش  نآ  هک  دوش  هداد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  دیاب  دروم  نیا  رد  [ . 91 .« ] دش
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، هتشذگ رادمامز  ود  نارود  رد  تلع  هچ  هب  تشادن ، یکاب  ینوناق  لصا و  چیه  ضقن  زا  دوخ ، يرگهطلس  ياهنامرآ  هب  ندیـشخب  ققحت 
رد ام  هک  تسا  نامه  دـشاب ، هدـننکعناق  يدودـح  ات  دـناوتیم  هک  یباوج  اـهنت  دنـسانشب !؟ ار  وا  تیـصخش  تیوه  اـت  درکن  يزورب  چـیه 
هچ نآ  فالخرب  ار  يرمع  دوخ ، ِيرگهطلـس  ياهنامرآ  هب  ندیـسر  يارب  دـنناوتیم  هک  میاهدـید  ناتفـص  یلوایکام  زا  خـیرات  هاگرذـگ 
رب ار  اهنیمزرس  عماوج و  اهداژن و  همه  هک  ار  مالـسا  بتکم  ناخروم ، يارآ  قافتا  هب  هیواعم  دنهدب . شیامن  دنکیم ، اضتقا  ناشتیـصخش 
هب مالـسا  تموکح  لیدـبت  روـظنمهب  وا  داد . رارق  زیواتـسد  دوـخ  ِیـصخش  ِيرادـمامز  يارب  تخاـسیم ، دـحتم  اـهناسنا  تدـحو  ياـنبم 

تیبثت يارب  ریشمش  هب  ندرب  تسد  یتح  درکن ، يراددوخ  ياهلیـسو  هنوگ  ره  هب  کّسمت  زا  شیوخ ، لسن  هب  نآ  لاقتنا  برع و  ّتیمکاح 
هب تقوره  :» هک دناهدرک  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  ار  هلمج  نیا  ناخروم ، تسا . هدوب  خیرات  ناراکتیانج  نیرتدیلپ  زا  هک  شرـسپ  يرادمامز 

کی سکع  اهنآ ، يور  هک  دـش  هدز  ییاههکـس  هک  دوب  وا  نارود  رد  [ .» 92 .« ] تسا برع  يارـسک  نیا  تفگیم : تسیرگنیم ، هیواعم 
يالاب هب  هیواعم  گرم  نالعا  يارب  سیق  نب  كاحـض  هک  یعقوم  [ . 93 .« ] دوب هدش  میسرت  دوب  هتسب  رمکهب  يریـشمش  هک  یلاح  رد  برع 
ًاحیرـص نودـلخ  نبا  دوب .» برع  هاـگهانپ  هیواـعم   » هک دراد  دوجو  هلمج  نیا  دـنکیم ، هیواـعم  زا  هک  یتافیـصوت  ناـیم  رد  دوریم ، بنم 

نیا دـشوکب و  نارگیدرب  دوـخ  نتـشاد  مدـقم  تمظع و  يرادـمامز و  رما  رد  هیواـعم  هـک  درک  اـضتقا  کـُلم  تعیبـط  سپـس  :» دـسیونیم
نآ هب  راداو  شبّـصعت  هک  دوب  یعیبـط  رما  کـی  نیا  یلو  دوـبن ، هیواـعم  نأـش  رد  نارگیدرب  دوـخ  میدـقت  تمظع و  ياـعدا  يرادـمامز و 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  مالک  رد  راکمتس  هورگ  هب  شناوریپ  هیواعم و  فاصتا  [ . 94 .« ] دندوب اراد  ار  ّتیبصع  نیا  مه  هیماینب  داژن  درکیم و 

ُۀَئِْفلا َُکُلتْقَت  راّمَع  ای  : تسا هدومرف  رـسای  نب  راـمع  هب  ترـضح  نآ  درادـن . ذـخأم  رکذ  هب  جاـیتحا  هک  تسا  فورعم  يردـق  هب  هلآو  هیلع 
تـسد هب  نیفـص  ياهگنج  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  راـمع  .« تشک دـهاوخ  راکمتـس  هورگ  ار  وت  راـمع ! يا  [ .» 95  ] ۀَیِغاْبلا

وا يارب  یکمک  اـما  تساوخ ، کـمک  هیواـعم  زا  دوب ، هرـصاحم  رد  ناـمثع  هک  یعقوم  :» دناهتـشون ناـخروم  . دـش هتـشک  هیواـعم  ناـیهاپس 
، يدیسر هنیدم ) هموح   ) بشخ يذ  هب  هک  یتقو  تفگ : داتسرف و  ار  يریشق  دسا  نب  دیزی  دش ، رتدیدش  نامثع  هرصاحم  هک  یتقو  داتسرفن .

وت منک و  نامثع  دوس  هب  مادـقا  تسیابیم  هک  مدـیدیم  يزیچ  مدوب ، رـضاح  نامثع  هثداح  رد  نم  هک  هناهب  نیا  هب  نک و  فقوت  اـجنامه 
[96 .« ] دـش هتـشک  نامثع  ات  دـش  فقوتم  بشخ  يذ  رد  دـسا  نب  دـیزی  نکم . یمادـقا  وت  مدرک  کمک  نم  اذـل ، يدوب . بیاـغ  هیواـعم ) )
رد یتلاخد  نیرتمک  اهنت  هن  هک  تساخرب ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  نامثع ، ِیهاوخنوخ  هب  [ 97  ] یلوایکام ِتارکفت  ِزاتشیپ  نیا  سپس  .

هیلع یلع  يورایور  یساسایب ، هناهب  نینچ  اب  هیواعم  دروآیم . لمع  هب  زین  يدج  ِيریگولج  ياهثداح  نینچ  زورب  زا  هکلب  تشادن ، وا  لتق 
نآ هک  یتامدـخ  زا  ار  تیرـشب  مالـسا ، زا  عافد  یگتخاس  باقن  اب  ایند و  هزور  دـنچ  ِماقم  هاـج و  ندروآ  تسد  هب  يارب  داتـسیا و  مالـسلا 
قح نایماح  قح و  اب  وا  هزرابم  هیواعم و  ياهيزادرپهلیح  رکم و  هرابرد  نونکات  هک  تهج  نآ  زا  . تخاس مورحم  دادیم ، ماجنا  ترـضح 

تعاـنق یطویــس  نیدــلالالج  زا  نخــس  کـی  هـب  طـقف  مـینکیم و  يراددوـخ  اـهنآ  رارکت  زا  اـم  تـسا ، هدــش  هـتفگ  داــیز  ناــنخس 
. تسا نانآ  هلیبق  رد  تفالخ  هک  دـننکیم  ناـمگ  هّیماینب  متفگ : هنیفـس  هب  هک  دـنکیم  لـقن  ناـهمج  نب  دیعـس  زا  هبیـش  یبانبا  :» مینکیم

لقن لبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللادـبع  زا  یفلـس  تسا . هیواـعم  ناـشلّوا  دنتـسه و  كولم  نیرتنشخ  زا  هیماینب  هکلب  دـنیوگیم ، غورد  تفگ :
، دندرک وجتـسج  هچره  شنانمـشد  تشاد . يدایز  نانمـشد  یل  تفگ : مردپ  مدیـسرپ . هیواعم  یلع و  هرابرد  دمحا  مردـپ  زا  هک  دـنکیم 

نیا دـندرک و  فیرعت  ار ) هیواعم   ) دـیگنج وا  اب  هک  ار  يدرم  اذـل ، دـننیبب . وا  رد  یبیع  نیرتمک  دنتـسناوتن  دـننک ، ادـیپ  وا  يارب  یبیع  هکلب 
ِقوقح قالخا و  هفسلف و  نآ  اب  ار  مالسا  بتکم  هبناج ، همه  قیقد و  روطهب  یسک  دوریمن  نامگ  [ . 98 .« ] دنتخادنا هار  هب  هک  دوب  ياهلیح 

هیواعم و تموکح  تیصخش و  هب  سپس  دوش ، ربخاب  دوب  یتوکلم  ياهناسنا  ندروآ  دوجو  هب  هک  شربمایپ  روظنم  زا  دسانـشب و  شایهلا 
رد ار  یلواـیکام  تاـیرظن  ماـخ  داوم  درک و  نوگرگد  ار  مالـسا  بتکم  دوخ  هیواـعم ، هک  دـسرن  هجیتن  نیا  هب  دـنک و  هعجارم  شیاـهراک 

رصم زا  هک  رکبیبا  نب  دمحم  همان  ِخساپ  رد  هیواعم ) ) هنوراو ناسنا  نیا  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  حالطصا  هب  . درک هدایپ  یمالـسا  عماوج 
َكُوبَا َو  اَّنُک  ْدَقَف  : دسیونیم نینچ  دوب ، هدومن  دیدهت  خیبوت و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هّقح  تموکح  اب  تفلاخم  تهج  هب  ار  وا  هتـشون و 
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ُهَّللا ُهَضَبَقَو  ُهَتَّجُح  َجَْلبَاَو  ُهَتَوْعد  َرَهْظَاَو  ُهَدَعَو  ام  َُهل  َّمَتَا  َو  ُهَْدنِع  ام  ُهَِّیبَِنل  ُهَّللا  راتْخا  اَّمَلَف  اْنیَلَع  ًاروُْربَم  ًامِزال  ُهَّقَحَو  ٍِبلاطیبَا  ِْنبا  َلْضَف  ُفِْرعَن  انیف 
ُْلبَق ْنِم  َكُوبَا  َلَعَف  ام  الَْول  َو  اقَـسَّتاَو ... اقَفَِّتا  َِکلذ  یلَع  ِهِْرمَا  یلَع  ُهََفلاخ  َو  ُهَّقَح  َهَّزَْتبا  ِنَم  َلَّوَا  ُُهقوُرافَو  َكُوبَا  َناکَف  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ِْهَیِلا 

ار وا  قح  موزل  بلاطیبا و  نب  یلع  يرترب  دوب . ام  اب  مه  تردـپ  میدوب و  ربمایپ  نامز  رد  اـم  [ .» 99 ... ] ِْهَیِلا انْمَّلَـسَت  َو  ٍِبلاطیبَا  َْنبااَنَْفلاخ  ام 
وا هب  هک  ار  هچ  نآ  دـیزگرب و  دوب  هدرک  هدامآ  وا  يارب  هک  یـشاداپ  هب  ار  مالـسا  ربمایپ  دـنوادخ ، هک  یماـگنه  میتسنادیم . دوخ  ندرگرب 
هک دندوب  یناسک  نیلوا  شقوراف ، وت و  ردپ  دومرف ، نشور  ار  شتّجح  تخاس و  راکـشآ  ار  وا  توعد  دیناسر و  مامتا  هب  دوب  هدرک  هدـعو 
ام دوب ، هدرکن  ار  مادقا  نیا  نم ، زا  شیپ  تردپ  رگا  . دنتشاد قافتا  راک  نیا  رب  دندیزرو و  تفلاخم  وا  اب  دندرک و  بلـس  وا  زا  ار  یلع  قح 

راـک هیجوـت  يارب  یبساـنم  تیعقوـم  رد  رگهلیح  نیا  .« میدوـمنیم میلـست  وا  هب  ار  تفـالخ  میدرکیمن و  تفلاـخم  بلاـطیبا  نـب  یلع  اـب 
هک ياهزرابم  نداد  ناشن  هّجوم  رکبیبا و  نب  دمحم  ندرک  تکاس  يارب  دنکیم و  تسدمه  مه  ار  هتـشذگ  رادـمامز  هس  شا ، « یلوایکام »

لدبم نازخ  هب  ار  مالسا  راهب  هک  هیواعم  نیا  ! دنزیم تسد  تسا ، هتشاد  ناکما  وا  يارب  هک  ياهلیـسو  نینچ  هب  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  قح  اب 
اهدیدهت اههلیح و  زا  اهدـنفرت ، عاونا  اب  [ 100 ، ] تسا هدرکن  دیدرت  وا  روجف  قسف و  رد  یخروم  چـیه  هک  ار  دوخ  دـنزرف  دـیزی  دوب ، هدرک 

: دیوگیم رصتخم  هلمج  کی  رد  رکبیبا  نب  نامحرلادبع  دنکیم . بصن  یمالسا  عماوج  یتسرپرـس  هب  [ 101 ، ] ناّرب ریشمش  هبل  ات  هتفرگ 
هک دنکیم  لقن  دیوس  نب  دیعـس  زا  هّرم  نب  ورمع  زا  شمعا  :» دـیوگیم دـیدحلایبانبا  [ . 102 .« ] رـصیق لقره و  نوناق  ّتنـس و  تسا  نیا  »

دیرازگب زامن  هک  مدیگنجن  نآ  يارب  امش  اب  نم  ادخ ، هب  دنگوس  تفگ : زامن  هبطخ  رد  دناوخ و  زامن  ام  اب  هلیخن  رد  هعمج  زور  رد  هیواعم 
هطلس يارب  امش ، اب  نم  گنج  هک  تسین  نیا  زج  دیروآیم و  ياجهب  ار  لامعا  نیا  امـش  دیهدب . تاکز  دیورب و  جح  هب  دیریگب و  هزور  و 

نیا رد  هیواعم  [ . 103 .« ] دیهاوخیمن امش  تسا و  هدرک  اطع  نم  هب  ار  ییاورنامرف  هطلس و  نیا  دنوادخ  و  دشابیم . امش  رب  ییامرفمکح  و 
تیبثت و يارب  وا  - » 1: تسا هتـشادرب  تقیقح  يور  زا  هدرپ  هدومن و  فارتعا  ار  مهم  بلطم  هس  تسا ، هتفگ  یمـسر  هبطخ  رد  هک  تالمج 

کی هک  نآ  زا  شیپ  و  دندوب ، دّیقم  مالـسا  فیلاکت  دیاقع و  هب  ناملـسم و  قارع  مدرم  اریز  تسا ،» هدیگنجن  مالـسا  نید  همادا  جـیورت و 
دیدـش دـیدهت  .« مدـیگنج امـش  رب  ییاورنامرف  يارب  نم  : » تفگ نینچ  يدـیگنج !؟ ام  اب  ارچ  سپ  دـسرپب : وا  زا  دزیخرب و  عقوم  نآ  رد  رفن 

همه نآ  يدرک و  راکیپ  وا  اب  ارچ  میتشاد ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ِيرادمامز  هک  ام  دـیوگب : عمج  نآ  رد  یـسک  هک  دـش  نآ  زا  عنام  هیواعم 
ياـهشکناسنا رگید  نورن و  زیگنچ و  زا  تسا »! هدرک  تیاـنع  نم  هب  ار  امـش  رب  ییاورناـمرف  هطلـس و  نـیا  دـنوادخ  - » 2 ؟! یتخیر نوخ 

دننام وا  لاثما  هیواعم و  نیا  دنهدب و  تبـسن  ادخ  هب  ار  دوخ  ياهیـشکقح  اهيزیرنوخ و  يرگمتـس و  هک  میرادن  دای  هب  خیرات  ِراوخنوخ 
داـب دوباـن  دـیهاوخیمن .» امـش  و  - » 3! دـناهداد تبــسن  ادـخ  هـب  ار  دوـخ  لاـمعا  هـمه  میدـید -  هـک  ناـنچ  داـیز -  نـب  هَّللادـیبع  دـیزی و 

یعقوم !« دنهاوخیم ار  ام  مدرم ، : » تسا هتفگ  نوگانوگ  لاکـشَا  اب  رگید  دراوم  رد  اهراب  نخـس  نیا  هدنیوگ  یلوایکام ! ياهيزابتسایس 
رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ار  هنیدـم  ناگرزب  تفر ، دوب -  راصنا  نیرجاهم و  عمتجم  هک  هنیدـم -  هب  دـیزی  لیمحت  يارب  هیواـعم  هک 
هن [ 104 ، ] تسا یعامتجا  نارگهلیح  راک  هک  درک  داریا  شّوشم  بارطـضا و  اب  ِینارنخـس  کی  درک و  عمج  اج  کـی  رد  دوب ، ناـنآ  ناـیم 

هقباس امـش  دیوگیم : دنکیم و  دـیجمت  میظعت و  ار  دـیزی  عمج ، نیا  نایم  رد  هیواعم  . دوب هدرک  روظنم  مالـسا  ربمایپ  هک  یهلا  مکاح  کی 
هب اهفاکـش  ندرک  رپ  دیزی ، ندومن  رادمامز  زا  نم  دوصقم  هک  دنادیم  دنوادخ  دیاهدرک ! زیوجت  ار  وا  رما  دینادیم و  یبوخ  هب  ار  دـیزی 

هیلع نیـسح  ماما  دیوگب ، ار  هیواعم  خساپ  دـهاوخیم  سابع  نبا  يدـنبمشچ ، هطلاغم و  يرادـقم  زا  سپ  رادـیب ...! مشچ  اب  تسوا ، هلیـسو 
ناور هب  دورد  دروآیم و  ياجهب  ار  يدنوادخ  يانث  دمح و  دزیخیمرب و  نیسح  ماما  دوخ  شاب و  تکاس  هک  دنکیم  هراشا  وا  هب  مالـسلا 

، باتفآ ییانـشور  هدرک و  راکـشآ  ار  لاـغز  ِیهایـس  نشور ، دادـماب  هیواـعم ، يا  دـیامرفیم ...«: دتـسرفیم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ایآ تشادرب ... تنانخـس  زا  ار  دوخ  بیـصن  ناطیـش  يدومن ... قح  زا  يدعت  طارفا و  تنانخـس  رد  تسا . هدومن  طقاس  ار  زیچان  ياهغارچ 
هک يزیچ  هرابرد  یحیضوت  ای  ینک ، فیصوت  ار  ياهدیشوپ  زیچ  یهاوخیم  وت  ییوگ  یبیرفب !؟ دیزی  تدنزرف  هرابرد  ار  مدرم  یهاوخیم 

دوخ دیزی  . دنادیمن نآ  هرابرد  يزیچ  سکچیه  یتسه و  اناد  نآ  هرابرد  وت  اهنت  هک  ییوگیم  ار  یبلطم  ای  یهدـب ، تسا  بیاغ  اههدـیدزا 
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هتفریذـپ و دوخرب  وا  هک  وگب  ار  ینانخـس  دـیزی  هرابردوت  تسا . هتخاس  شاـف  دـنک ، تاـبثا  ار  شاهدـیقع  يأر و  هک  ار  نتـشیوخ  تقیقح 
ار دوخ  رمع  وا  دنروآیم ، موجه  رگیدکی  هب  هک  تسا  ییاهگس  رد  تحایس  ریِس و  هرابرد  وا  یگدنز  دهدیم : ناشن  ار  نآ  شتیصخش 

ندرگ هب  هک  ینیگنـس  لاـبو  وت  يارب  تسا  سب  نک ، اـهر  ار  راـک  نیا  . تسا هدرک  يرپس  بعل  وهل و  هدـنزاون و  هدـنناوخ و  ياـهزینک  اـب 
گنهامه ای  ندز  وت  راک  هراومه  ادـخ ، هب  دـنگوس  . دـنکیم تیافک  وت  يارب  ینک  تاقالم  لابو  رزِو و  نآ  اب  ار  ادـخ  وت  هکنیا  یتفرگ و 

يزیچ گرم  وت و  نایم  تسا ، سب  ياهدرک ، رپ  ار  دوخ  ياهکشم  رگید  تسا ، هدوب  متـس  اب  مدرم ، ندرک  هفخ  ملظ و  اـب  لـطاب  نتخاـس 
دیزی تنطلـس  دروم  ود  رد  هیواعم  ؟ مدرم ای  هیواعم و  ای  دومن ! رادمامز  مدرم  رب  ار  دیزی  ادـخ  [ . 105 ...« ] تسا هدنامن  ندزمههب  مشچ  زج 

اب وگتفگ  رد  مکی -  دروم  . دـنکیم تابثا  حوضو  لامک  اب  ار  هیواـعم  يزابهطـسفس  تبـسن ، نیا  تسا . هداد  تبـسن  مدرم  هب  ادـخ و  هب  ار 
هلــصافالب .« دــنرادن يراـیتخا  هراـبنیارد  مدرم  و  تـسا ، يدــنوادخ  ياــضقهب  طوـبرم  وا ) يرادــمامز   ) دــیزی رما  :» دــیوگیم هشیاــع 
يرادـمامز هرابرد  ار  دوخ  قاثیم  دـهع و  مدرم  هک  تسا  نیا  وت  رظن  ایآ  دـناهدرک . دـیکأت  هتفرگ و  ندرگ  هب  ار  وا  تعیب  مدرم  :» دـیوگیم

رگا درادن . حیضوت  هب  يزاین  نخس ، نیا  هطسفس  داضت و  [ 107 . ] تسا رمع  نب  هَّللادبع  اب  وگتفگ  رد  مود -  دروم  [ . 106 [ »؟ دننکشب دیزی 
هک تهج  نآ  زا  دیوگب : لاحم  ضرفرب  رگا  و  دراد ؟ مدرم  تعیب  هب  يزاین  هچ  تسا ، هدرک  باجیا  ار  دیزی  ِيرادـمامز  يدـنوادخ  ياضق 
رد مدرم  زا  رایتخا  بلـس  هیواعم  نخـس  رد  ًالوا ؛ ! تسا دیزی  يرادمامز  يدنوادخ ، ياضق  هک  دوشیم  مولعم  دندرک ، تعیب  دـیزی  اب  مدرم 
اب مدرم  تعیب  اب  هنوگچ  دیزی ، اب  یمالـسا  عماوج  مدرم  تفلاخم  همه  نآ  ًایناث ؛ . تسین تجح  مدرم  تعیب  نیاربانب ، تسا . حیرـص  دیزی  رما 

هیما لآ  هک  نیا  رگم  دراد ؟ دوجو  ریـشمش  هب  لسوت  هب  يزاین  هچ  دنک ، باجیا  ار  يزیچ  یهلا  ياضق  هک  ییاج  ًاثلاث ؛ !؟ تسا راگزاس  يو 
تبـسن دوخ  هب  ار  دـیزی  ندرک  رادـمامز  موـس -  دروـم  ! میمهفیم ار  یهلا  ردـق  اـضق و  هک  مییاـم  طـقف  دـیوگب : هیواـعم  ناـنآ  سأر  رد  و 

دیزی شرسپ  هعماج ، مدرم  دیدهت  عیمطت و  اب  میدرک ، وگزاب  ار  نآ  زا  ياهّمش  هک  شتیصخش  رـصانع  ياضتقم  هب  هیواعم  [ . 108 . ] دهدیم
یلاها هک  تسا  تسرد  . شلاـبند هب  شلاـمعا  دـش و  یهلا  لدـع  هاگـشیپ  ِیهار  دـمآ و  رـس  هب  شرمع  راـگزور  دـناشن و  دوخ  ياـجهب  ار 

، نآ زا  سپ  هیواعم و  ندرم  زا  شیپ  چوپ ، زغم  ِناتـسرپ  يوه  وجهرفـس و  ياههبرگ  اهسگم و  ًاـصوصخم  ناـمز ، نآ  رد  ماـش  حولهداـس 
هتخاس و نآ  لباقم  رد  تیوهیب  ِناگدرب  دـننام  هاـگنآ  دـنتخادرپ و  وا  يارب  هدـنبیرف  ياهمـسجم  دـنتخاس و  وا  يارب  نیغورد  یتیـصخش 

ِیعقاو ِزاسرکیپ  هک  دییاپن  يرید  اما  دنتشاداو ، نیغورد  هیاس  نآ  هب  یگدرب  شریذپ  هب  مه  ار  نارگید  دندروآ و  دورف  میظعت  ِرس  هتخادرپ ،
هتخاس و همـسجم  نآ  هب  موجه  لاح  رد  تسد  هب  ریـشمش  هک  ار  هیواـعم  یقیقح  تروص  تیوه و  دـش و  راـک  هب  تسد  خـیرات ، ِنادـجو 
اه و « مجلم نب  ا  ، » اـه « لـهجوبا ، » اـه « نوعرف ، » دوخ هاگـشیامن  ِفرط  کـی  رد  هک  خـیرات  ساّـسح  نادـجو  دروآ . دوجو  هب  دوب ، هتخادرپ 
ناخروم و هلیـسو  هب  دهدیم ، هئارا  ار  مالـسلا  مهیلع  یلع  دمحم و  یـسیع و  یـسوم و  رگید  فرط  زا  هتـشاذگ و  شیامن  هب  ار  یلوایکام 
هب ار  دـیزی  دوخ ، رـسپ  هیواعم  رگا  . داد رارق  اـه  « یلواـیکام  » فیدر رد  دومن و  هاگـشیامن  دراو  ار  هیواـعم  نادـجو ، اـب  دـنمدرخ و  ناداّـقن 

دوب نکمم  تشگیم ، ناوتان  تنطلـس  کلم و  هکیرا  رب  نتـسشن  زا  دـیزی  هک  درکیم  زورب  یعنام  اـی  درکیمن ، بصن  تساـیر  تنطلس و 
نامه یلو  دـنروایب . دورف  میلـست  ِرـس  شنیغورد  همـسجم  نامه  لباقم  رد  دنـسانشن و  ار  هیواعم  تیـصخش  زورما ، زور و  نآ  ناحولهداس 

هلماجم و فراعت و  نیرتمک  نودـب  زین  هعفد  نیا  تسا ، هدومن  تابثا  ام  يارب  ار  خـیرات  نادـجو  ِندوب  رادـیب  هشیمه  هک  یخیرات ، براجت 
. هیواعم تسا  نیا  دز : دایرف  دیزی ، شدنزرف  هیواعم و  ریظنیب  ياهتیانج  هئارا  اب  دش و  راک  هب  تسد  یسولپاچ ،

تسا هتشاد  ینازخ  راهب و  هراومه  خیرات  گرزب  هاگتشک 

ّتیـشم تمکح و  اـما  تسا ، نـینچ  تـیعقاو  دـنکیم . روـبع  ییاـهنازخ  اـهراهب و  زا  هراوـمه  خـیرات ، رادراـب  ینعمرپ و  رایـسب  هاگتـشک 
یخیرات ینعی  دوش . وگزاب  باتک  نیا  رد  نآ  زا  ياهّمـش  دیاش  هک  تسا  رگید  یناتـساد  دشاب ؟ نینچ  خیرات  نایرج  هک  تسیچ  يدنوادخ 
اهناسنا نتفر  ورف  هب  رظن  اب  ًاصوصخم  ییاهنازخ ، تسا و  هدید  ییاهراهب  تسا ، هدـید  ییاهبیـشن  زارف و  میاهتـشاذگ ، رـس  تشپ  ام  هک 
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خیرات نایرج  ارچ  هک  نیا  رگنـشور . ياهگنهرف  اهنّدـمت و  شخبتاجن و  ِتادـقتعم  اـهبتکم و  زورب  يزورهریت و  لـهج و  تملظ  رد 
يدرف و یگدـنز  هک  دراد  ار  تمکح  نامه  نیقی ] روطهب  هن  هتبلا   ] دـیاش . تسا نیرب  ياـهساسحا  اههشیدـنا و  دـنمزاین  تسا ، هدوب  نینچ 

هیفـصت ار  ام  نورد  اههودـنا  رگا  ینعیراـهب  تسا و  نازخ  وت  رد  مدهبمد  رآ  دوخ  اـب  مد  کـی  لـقع  ردارب  يا  : تسا نینچ  اـم  یناور  عضو 
دیفم ياهیبایـشزرا  هب  رادیب  ناسنا  ددرگیم و  یغامد  ياوق  زکرمت  بجوم  درد ، هک  هنوگنامه  دشخبیمن . تذـل  ام  هب  اهيداش  دـنکن ،

شالت وجوتسج و  هب  ار  رایـشه  هاگآ و  مدرم  زین ، هتـسراو  ياهتیـصخش  کیژولوئدیا و  ياهألخ  اهترتف و  دـشیدنایم ، یگدـنز  رد 
تـشپ رد  قیمع  يزار  هچرگا  خیرات  بیـشن  زارف و  رپ  نایرج  هصالخ ، . دیامنیم راداو  اهشزرا  اهتمظع و  يوسهب  خیرات  کیرحت  يارب 

هکلب تسین ، رگناریو  ياههودـنا  اـم  روـظنم  هتبلا  مـینک . هدافتـسا  میتـفگ ، هـک  لکـش  نآ  هـب  میناوـتیم  هدرپ  يور  رد  اـم  یلو  دراد ، هدرپ 
هئارا نیگمغ  ییاـهنازخ  راوگاـن و  سب  یثداوح  مالـسا  ردـص  خـیرات  مینیبیم  هک  یتـقو  لاـح ، تسا . یمدآ  ِنورد  ِینوناـق  ياهبیـشن 

میهاربا نارود  ياهنازخ  هک  هنوگنامه  دنک . تیناسنا  هصرع  دراو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دهاوخیم  هک  تسا  نآ  يارب  دهدیم ،
ِنارود ندییاز  نتـسبآ  هنعارف  نارود  دیامنیم ، گرزب  ياوشیپ  نآ  اب  اهناسنا  رادید  هدامآ  ار  خیرات  هنهپ  نآ ، لبقام  مالـسلا و  هیلع  لیلخ 

نازخ نآ  ینعی  دراد . لاـبند  هب  ار  مالـسا  ِیگنادواـج  تداعـس  تیلهاـج ، ِدـتمم  راـگزور  تسا و  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  یناروـن 
. دروآ دوجو  هب  ار  یشزرا  تایح  يانبریز  رد  يدبا  يراهب  رگناریو ،

؟ تسیچ وا  همانراک  تسیک و  دیزی 

تیاهنیب یمرشیب  تحاقو و  زا  عالطا  يارب  نانآ ، زا  یفیصوت  ندینش  ای  ندید  راب  کی  هک  دناهدرک  روهظ  تیرشب  خیرات  رد  ییاههرهچ 
تساههرهچ نآ  زا  یکی  دیزی  دیدرتیب  . دنکیم تیافک  دشاب ، هتـشاد  دناوتیم  امنناسنا  کی  هک  تقیقح  قح و  اب  اهنآ  هزرابم  تدش  و 

دوخ دوجو  رد  ار  یناویح  ِییوجماک  یتسرپتذـل و  يروحمدوخ و  يامن  وشن و  یگداوناخ و  تلاذر  لسن و  تثابخ  عمجم  ییاهنت  هب  هک 
نیـسح هرابرد  اما  :» دیوگیم وا  میونـشیم . فورعم  خیرات  همدقم  فلؤم  نودلخ  نب  انمحرلادـبع  زا  ار  هلمج  نیتسخن  تسا . هدرک  عمج 

زا هفوک ، رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  ناوریپ  دش ، راکـشآ  شنارود  مدرم  همه  رب  دیزی  فارحنا  قسف و  هک  یتقو  میوگب ؛ هچ 
دناوتیم رـصتخم  هلمج  نیا  [ . 109 .« ] دـننک شايراـی  دـیزی  هیلع  ماـیق  رد  ناـنآ  دورب و  هفوک  هب  هک  دـندرک  تساوخرد  یلع  نب  نیـسح 

هک دوشیمن  هتفگ  دسرن ، ییاهن  دح  هب  ات  تیصخش  کی  فارحنا  يراکهبت و  داسف و  اریز  دنک ، راکشآ  ینعم  مامت  هب  ار  دیزی  تیـصخش 
زا عنام  یمومع ، یصخش و  ضارغا  ریـسفت و  لیوأت و  لامتحا و  اهدص  اریز  تسا ، هدش  تباث  همه  يارب  صخـش  نآ  روبزم  حیبق  فاصوا 

، همه همه و  دب ... بوخ و  نادان و  اناد و  گرزب و  کچوک و  زا  زور ، نآ  ِیمالـسا  گرزب  هعماج  هد  زا  شیب  رد  مدرم  همه  هک  تسا  نآ 
راصعا نورق و  نارظنبحاص  دیزی و  دوخ  ِرصع  ِعماوج  رظنقافتا  نیا  زا  رگا  . دنریذپب ار  ناشدرف  نیرتصخاش  ِيراکهبت  داسف و  تفاثک و 

ماما تقفاوم  تروص  رد  هک  دراذـگیمن  تقیقح  نیا  رد  يدـیدرت  ياـج  شاهمین ، لاـس و  هس  رادرک  هب  هتـسیاش  هجوت  میرذـگب ، يدـعب 
.1: دیزی مین  لاس و  هس  همانراک  اما  . تشادن رب  رد  هیماینب  هب  مدرم  یگدرب  مالسا و  يدوبان  ياضما  زج  ياهجیتن  وا ، اب  مالسلا  هیلع  نیـسح 
، ناملـسمریغ هچ  ناملـسم و  هچ  یخروم ، چیه  نونکات  هک  یعـضو  هب  رگید  درمدار  کی  داتفه و  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نتـشک 
، هنیدم یلاها  ماعلتق  . 2. دسیونب يزیچ  دنک و  ياهعلاطم  هثداح  نآ  نوماریپ  تسا  هتسناوتن  دیدش ، ِیحور  ِیتحاران  تشحو و  زرل و  نودب 

چیه رد  هک  توافت  نیا  اب  دنتفر » دندنازوس و  دندرک و  رامورات  دنتشک و  دندمآ و  : » لوغم ماشآنوخ  نادالج  هرابرد  ناخروم  لوقهب  هک 
ملاس امـش  ریـشمش  هبل  زا  هک  ار  یناسک  هک  دنهدب  روتـسد  دوخ  ناهدنامرف  هب  ناخاقابآ  وکاله و  زیگنچ و  هک  تسا  هدشن  هدـید  یخیرات 
هدرک رداـص  رـشب  دـض  ِدـیزی  ار  روتـسد  نیا  دـیریگب . تعیب  نم  هب  ندـش  هدرب  يارب  ناـنآ  کـیاکی  زا  دـینک و  عمج  دوـخ  رود  دـندنام ،

( دیزی  ) نم اب  ضحم  ِیگدرب  يارب  دیاب  دنامب ، هدنز  هنیدم  لها  زا  یسک  رگا  هک  دوب  نینچ  هبقع  نب  ملـسم  شدالج  هب  دیزی  روتـسد  . تسا
راتـشک مارحلا و  هَّللاتیب  ندنازوس  . 3 [ . 110 . ] دوش ادج  شندب  زا  شندرگ  دـیزرو ، عانتما  یگدرب  شریذـپ  زا  یـسک  رگا  دـنک و  تعیب 
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یتیـصخش اب  هدرپیب  ِییورایور  يارب  درک و  بصن  دوخ  ياج  رب  ار  دیزی  شرـسپ  هیواعم  . دـیزی مین  لاس و  هس  همانراک  دوب  نیا  هکم . لها 
فادـها و رظن  زا  هک  ار  یتشذگرـس  زا  هتفاـیرولبت  یتیـصخش  يرـشب ، خـیرات  رگید  راـب  . تفر كاـخ  ریز  هب  دوـب ، هتخاـس  دوـخ  يارب  هک 

نیـشناج تهج  هب  هریت ، كاخ  هک  هنوگنامه  یلو  دومن . هریت  كاخ  ریز  ِیهار  دوب ، هیجوت  لباقریغ  یمالـسا  یناسنا  يـالعا  ياـهنامرآ 
ِناسولپاچ ياـهییوگهوای  ناـنچمه  دـیامن ، یفخم  ار  هدـش  هتخانـش  هرهچ  نآ  تسناوتن  دوب ، وا  دوجو  همادا  هک  دـیزی  شدـنزرف  نتخاـس 

هدـید راـگزور  نآ  زا  هدـش  لـقن  راـثآ  رد  هک  هچ  نآ  . دزاـس وحم  خـیرات  زا  دـیادزب و  اـهلد  زا  ار  وا  یعقاو  تروص  تسناوتن  زین  قـّلمتم 
نیگنر ياههرفـس  ای  ریـشمش و  هلیـسو  هب  مدرم  زا  یـضعب  رب  ار  دـیزی  يرگهطلـس  لـیمحت  هنیمز  هیواـعم ، هک  تسین  نیا  زا  شیب  دوشیم ،

لامک اب  هتـسجرب -  ياهتیـصخش  ات  هتفرگ  یلومعم  هقبط  زا  ًامومع  مدرم -  هک  تسا  هتفگن  يدنتـسم  خیرات  چیه  یلو  دوب ، هدرک  هدامآ 
هک ماگنه  نآ  رد  يرآ ، دنـشاب . هدیزگرب  يرادمامز  يارب  دوبن ، ناشنایم  رد  وا  زا  رتتسپ  يدرف  هک  ار  وا  هدومن و  تعیب  دـیزی  اب  تیاضر 

ِحالـصا ِدادعتـسا  هک  ياهدع  ِیـشیدناتحلصم  ینوبز و  یناوتان و  نایماع و  يریذپنیقلت  اب  مدرم ، تیرثکا  یهاگآان  اب  عورـشمان ، تردق 
یلع نب  نیسح  مان  هب  يدرم  نتشک  روتسد  هک  دیازیم  هیواعم  نب  دیزی  مان  هب  يدنزرف  داد ، مه  تسد  هب  تسد  دنراد ، ار  هعماج  ِتیریدم 

هک دهدیم  ناشن  یخیرات  دهاوش  نیارق و  . تسا یهلا  یناسنا -  يالاو  ياهشزرا  همه  يالعا  هاگهولج  هک  دنکیم  رداص  ار  مالـسلا  هیلع 
رد ًامئاد  درکیم ، تاعارم  شتموکح  هب  مادختـسا  رد  ار  یمالـسا  رهاوظ  زا  يرادقم  هک  هیواعم  نارود  رد  یتح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

، تشاد دوجو  نارود  نآ  رد  هک  یطیارـش  عومجم  هب  رظن  اب  یلو  دوب ، هماکدوخ  ِنایوجهطلـس  زا  هعماـج  نداد  تاـجن  ییوجهراـچ و  رکف 
يارب یتکرح  تشاد ، هیواعم  اب  نارک  دـحیب و  ِيزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يدـهعت  هب  هجوت  اب  ًاـصوصخم 

وا زا  هک  قارع  نایعیـش  ياـضاقت  هـب  مالـسلا  هـیلع  یبـتجم  نـسح  ماـما  شراوـگرزب  ردارب  تاـفو  زا  سپ  یتـح  درکن . بـالقنا  تـضهن و 
يدهعت هیواعم  ام و  نایم  :» دومرف دزـشوگ  نانآ  هب  دادن و  تبثم  خساپ  دراد ، اپرب  ار  یمالـسا  لدع  تموکح  قارعرد  دورب و  دنتـساوخیم 

هراـب نیا  رد  دُرم ، هیواـعم  هک  هاـگ  نآ  و  ددرگ . يرپـس  دـهع  نآ  تدـم  اـت  منکـشب ، ار  نآ  نـم  هـک  تـسین  حیحـص  تـسا . هدـش  رارقرب 
مه وت  هک  تسا  نیا  نم  رظن  هک  درک  ضرع  ترضح  نآ  هب  هَّللادبع  نب  رباج  هک  یماگنه  [ . 111 .« ] تفرگ مهاوخ  یمیمصت  مشیدنایم و 

هیواعم اب  مردارب  حلص  :» دومرف وا  خساپرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ییامن ، حلـص  دیزی  اب  درک ، حلـص  هیواعم  اب  هک  یبتجم  نسح  تردارب  دننام 
هک دوب  نامیپ  دـهع و  هب  افو  لـصا  تمظع  [ . 112 .« ] تسوا لوسر  ادـخ و  رما  هب  دـیزی ، اـب  مه  نم  گـنج  و  دوب ، وا  لوسر  ادـخ و  رما  هب 
زا یشان  هیواعم ، رات  هریت و  راگزور  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  توکـس  . درک راداو  توکـس  هب  هیواعم  لباقم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هک مالسلا  هیلع  نیسح  دوب . هدش  هتسب  هیواعم  اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شراوگرزب  ردارب  نامز  رد  هک  دوب  گنج  هکراتم  هب  دهعت 

هتـسیاش لـصا  نیا  و  تسیچ ، دـهع  هب  اـفو  لـصا  تمظع  هک  دـیمهفیم  دوب ، یهلا  یناـسنا -  ِیلاـع  ياـهشزرا  تیبذاـج  رد  شتیـصخش 
ریز دوب ، هتـسب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  گنج  هکراتم  يارب  هک  ار  دهع  نآ  داوم  همه  هک  هیواعم  هن  تسا ، يراکادف  تشذگ و  هنوگره 

هطلـس و يارب  ار  زیچ  همه  هیواعم )  ) وا مالـسلا . هیلع  نیـسح  ماما  نیا  دوب و  هیواعم  وا  دومن . لمع  اهدهعت  نآ  همه  ّدـض  رب  تشاذـگ و  اپ 
یلو تشادـن ، اـهنآ  هب  اـفو  يارب  یگزیگنا  شزرا و  چـیه  وا  يارب  تسبیم ، هک  ییاهدـهعت  یتـح  تساوخیم و  دوخ  يوـیند  تموـکح 

هک درکیم  یقلت  نیرب  فیلکت  نآ  ماجنا  هب  لمع  يادف  ار  دوخ  دوجو  همه  هکلب  تموکح ، هطلس و  اهنت  هن  مالسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  ) نیا
نیمود مالـسلا و  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  تیـصخش  هنماد  گرزب ، درم  نیا  تیـصخش  دینـشیم . شکاـپ  نادـجو  قاـمعا  زا  ار  نآ  هـمغن 

نامیا و نآ  نانچمه  دوب ، تمظع  اب  ردـپ  نآ  یحور  تاصتخم  زا  دـهع ، هب  افو  لصا  هب  لـمع  ناـمیا و  هک  هنوگناـمه  دوب . وا  هاـگهولج 
نامرف رد  رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  روتسد  . تشاد دوجو  دوب ، گرزب  حور  نآ  هاگیلجت  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رد  لمع 

هب لماک  روط  هب  يداد ، وا  هب  یگدنهانپ  دوخ  فرط  زا  ای  يدومن  دـقعنم  ياهدـهاعم  نمـشد  دوخ و  نایم  رگا  اکلام ، :» تسا نینچ  كرابم 
رپس ياهتـسب  هک  يدهع  ربارب  رد  ار  دوخ  سفن  و  امن ، تاعارم  ار  وا  ِیگدـنهانپ  ِشریذـپ  ِدـهعت  تناما ، لامک  اب  و  نک ، افو  دوخ  هدـهاعم 

تـشادگرزب دننام  دنراد ، دوخ  ياههتـساوخ  ءارآ و  رد  هک  یگدـنکارپ  همه  نآ  اب  یهلا  تابجاو  زا  کی  چـیه  رد  مدرم  مومع  اریز  نک ،
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هب نیملسم ، مالسا و  زا  رظن  عطق  اب  دوخ ، نیب  رد  مه  نیکرشم  یتح  هک  تسا  مکحم  نوناق  کی  نیا  دنرادن . رظنقافتا  اههدهاعم  هب  يافو 
یگدـنهانپ رما  نتخاس  لتخم  يارب  زگره  دـندوب . هدرک  شیاـمزآ  ار  ینکـشدهع  تسیاـشان  بقاوع  زین  ناـنآ  اریز  دـندرکیم . لـمع  نآ 

هب یقـش ، نادان  زج  سک  چیه  اریز  رادم ، اور  يرگهلیح  تنمـشد  يارب  و  نکم ، ضقن  ار  دوخ  دـهعت  زادـنیم و  هار  گنرین  وت ، هب  نمـشد 
ناما نما و  لماع  شناگدنب ، نایم  دوخ  یهلا  تمحر  اب  ار  نداد  هانپ  یگدنهانپ و  دـهعت و  نوناق  لاعتم ، دـنوادخ  دـنکیمن . تأرج  ادـخ 

هنوگچـیه سپ  دـنهدب . همادا  دوخ  یگدـنز  هب  نما ، ساسحا  اـب  نآ ، یگیاـسمه  رد  دـنمارایب و  نآ  هعونمم  هقطنم  رد  هک  تسا  هداد  رارق 
ناکما هدوب و  زیگناماهبا  هک  نکم  دـقعنم  ياهنوگ  هب  ار  ياهلماعم  چـیه  و  داد ، هار  دـهعت  رد  دـیابن  ار  گنرین  يراـکبیرفو و  يزاـبلغد 

هب رگا  و  نکم . يراکهطلغم  رب  هیکت  هدـهاعم ، نتم  ماکحتـسا  دـیکأت و  زا  سپ  زگره  دـشاب . هتـشاد  دوجو  نآ  رد  تـالالتخا  ندرک  دراو 
ییانگنت رب  وت  ِییابیکـش  اریز  ییآرب ، نآ  قحان  هب  خسف  ددصرد  هک  دوشن  بجوم  زگره  رما  نیا  یتفرگ ، رارق  انگنت  رد  یهلا  دهعت  تهج 

تـساوخزاب زا  و  كاـنمیب ، نآ ، دـب  هجیتـن  زا  هک  تـسا  یهاوخرذـع  نآ  زا  رتـهب  يراد ، ار  نآ  تبقاـع  یکین  ندـش و  هدوـشگ  دـیما  هـک 
تایح  » يارب ریز  رد  هک  ار  ینوناق  میناوتن  اـم  رگا  [ . 113 .« ] یـشاب كانـساره  تفرگ ، دهاوخ  ار  وت  نماد  ترخآ  ایند و  رد  هک  يدنوادخ 
شزرا هزادـنا  هب  زج  مینکیم ، یگدـنز  نآ  رد  هک  ییاـیند  شزرا  هک  دیـشاب  هتـشاد  نیقی  میریذـپب ، مییاـمنیم ، حرطم  اـهناسنا  لوـقعم »

هچ اهتموکح ، عاونا  : تسا نینچ  نوناق  نآ  دوب . دـهاوخن  دـنهدیم ، لیکـشت  نایارگچوپ  ار  نآ  نایرتشم  هک  ياهناـخهوهق  رد  یمرگرس 
تـسا نیا  رد  دراد ، دوجو  اهنآ  نایم  هک  یتوافت  اهنت  دـننکیم . بورغ  نّیعم ، يراگزور  ندـش  يرپس  زا  سپ  هرخالاب  لـطاب ، هچ  قح و 

تسا و لماکت  ریسم  رد  تیرـشب  ناوراک  هارارف  یلاع  ياهشزرا  ياهلعـشم  ندرک  نشور  بصن و  قح ، ياهتموکح  یلـصا  فده  هک 
فده هب  لوصو  هار  رد  هلیـسو  ناونع  هب  قیاقح  همه  ندرک  ینابرق  اب  تسا  یناویح » دوخ   » هب ندیـشخب  مّروت  لطاب ، ياهتموکح  فده 

قح ياهلعـشم  نتخاس  نشور  بصن و  هار  رد  ار  دوخ  ياـهشالت  اـهتیلاعف و  همه  اـهنت  هن  قح ، ماـکح  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دوخ .
هکلب دـنهاوخیم ، سدـقم  فدـه  نیا  يارب  مه  ار  تموکح  دوخ  اهنت  هن  دـندنبیم و  راک  هب  لـماکت  ریـسم  رد  یناـسنا  ِناـیناوراک  هارارف 

يرادـمامز و نامز  لوط  رادـقم و  هک  تسا  نوناـق  نیا  ياـنبم  رب  . دـننیبیم دوخ  فدـه  ریـسم  رد  تداهـش  زرم  رد  هراومه  ار  دوخ  دوجو 
تایح  » ياهشزرا تابثا  حرط و  دراد ، تیمها  تموکح  عون  نیا  يارب  هک  هچ  نآ  تسین . حرطم  قح  تموکح  يارب  نآ ، ورملق  شرتسگ 

يدام و یگدـنز  نتخاس  هلیـسو  اهناسنا و  رب  طلـست  زج  يدوصقم  فدـه و  لطاب ، ماّـکح  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تساـهناسنا . ِلوقعم »
مّروتم رتشیب  هچره  يارب  ار  دوخ  يدوجو  ياهدادعتسا  اههیامرـس و  همه  اذل ، دنرادن . یگماکدوخ  يرگهطلـس و  نیمه  يارب  نانآ  يونعم 

رب ياهظحل  دـنناوتب ، رگا  یتح  دـنهدب و  هعـسوت  ار  دوخ  ياهيرگهطلـس  هزوح  دـنناوتب  ات  دـندنبیم  راک  هب  یناویح » یعیبطدوخ   » نتخاس
نودب داد : روتسد  همان  هلیسو  هب  دوب ، هنیدم  یلاو  هک  هبتع  نب  دیلو  هب  دیزی  دُرم و  هیواعم  . دنیازفیب اهيراکماک  نادیم  رد  دوخ  ياهنالوج 

ًاروف و ریبز  نب  هَّللادبع  رمع و  نب  هَّللادبع  نیـسح و  زا  :» تسا هدـمآ  نینچ  همان  رد  . ریگب تعیب  یلع  نب  نیـسح  زا  نامایب  ریخأت و  نیرتمک 
هشیدنا و قح  يرشب  چیه  يارب  هک  تسا  نیمه  رگهطلس  تیغاوط  روحمدوخ و  ِناّدبتسم  تیـصاخ  [ . 114 .« ] ریگب تعیب  نم  يارب  نامایب 
هب طورـشم  ار  اهناسنا  رگید  هدارا  اهنت  هن  هک  دـننادیم  یقلطم  هدارا  ناـنچ  بحاـص  ار  دوخ  ناـنیا  دـنرادن . غارـس  يریگمیمـصت  هدارا و 

متریح یمع ! نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  ! دنسانشیمن تیمسر  هب  دوخ  نذا  نودب  ار  نانآ  یگدنز  هکلب  دننادیم ، دوخ  هتـساوخ  هزاجا و 
ياههتـساوخ ربارب  رد  اهشزرا  همه  هک  یتروص  رد  دنوش ، لئاق  یـشزرا  اهناسنا  تایح  يارب  دنناوتیم  هنوگچ  نانیاادـخ  يدـنبمشچ  زا 

! تسا موهفمان  چوپ و  نانآ 

ددرگ ینلع  یمسر و  وا  هزرابم  یلع و  نب  نیسح  دیدش  تمواقم  دش  ثعاب  هک  ییاههزیگنا  فادها و 

زا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هزرابم  تمواقم و  هک  دننک  نامگ  نینچ  مالـسا ، ردص  خیرات  ِیحطـس  هعلاطم  اب  هاگآان ، دارفا  زا  یخرب  دیاش 
هیلع نیسح  ماما  مایق  تضهن و  تسا . عقاو  فالخرب  دصرددص  نامگ  نیا  دوشیم . زاغآ  وا  ياجرب  دیزی  نتـسشن  هیواعم و  گرم  ماگنه 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع دنزرف  تقیقح ، قح و  هار  ِنادیهش  رورس  . تخاس دودحم  دیزی  يرگهطلس  عورـش  هب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رترادهشیر  مالـسلا 
يرایشه و لامک  اب  تشاد و  تکرش  دمآ ، شیپ  یمالسا  هعماج  يارب  هک  ییاهبیـشن  وزارف  رد  مالـسا ، ربمایپتلحر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع 

وت هک  دندناوخ  وا  يارب  ار  دیزی  همان  درک و  زاب  مشچ  هعفد  کی  نیسح ، هک  دوبن  روط  نیا  درکیم . هراظن  ار  اهنآ  ندوب  یتایح  ساسحا ،
نآ هک  دوبن  نانچ  ! تسین وت  يارب  يرایتخا  هنوگچیه  نایرج ، نیا  رد  يوش و  هیواعم )  ) شردپ تسد  هب  هدش  هتخاس  ِتوغاط  میلـست  دـیاب 

شنابل رب  توکس  رهُم  دروخیم و  لد  نوخ  هک  دوب  يدامتم  نایلاس  وا  دید . ار  نایدیزی  دیزی و  درک و  زاب  مشچ  مالسا ، راذگناینب  دنزرف 
هتفرگ ندیزو  مالسا  شخبحور  رازلگرب  هک  ار  ینازخ  دنت و  ياهداب  نیـسح و  ندروخ  لد  نوخ  لماوع  زا  ياهنومن  اجنیا  رد  ارچ ؟ دوب .

مالـسلا هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  شراوگرزب  ردـپ  يارب  هک  ار  یتخـس  رایـسب  ياـهيراتفرگ  دوخ ، نامـشچ  اـب  وا  : میوـشیم رکذـتم  دوـب ،
دوخ نینزان  ردپ  نانخـس  وا  . تشادن تداسح  ینارـسوه و  یتسرپتسایر و  زج  یتلع  چیه  اهيراوگاننیا  . دوب هدید  دندوبهدروآدوجوهب ،
یفَو يًذَق ، ِْنیَعلا  یفَو  ُترَبَصَف  « ؛ هک ار  هلمج  نیا  تسناوتیمن  زگره  وا  . دوب هدینش  دیـشکیم ، رـس  وا  نیگهودنا  ناجیهرپ و  لد  زا  هک  ار 

هک دوب  هدید  وا  . دـنک شومارف  دوب ) میولگ  رد  تخـس  هودـنا  ممـشچ و  رد  كاشاخ  هک  یلاح  رد  مدرک ، لمحت  نم  [ ) 115 « ] اًجَش ِْقلَْحلا 
بتکم راداـفو  ياـضعا  هـک  هتفاـیلامک  ياــهناسنا  نیرتـهب  زا  ياهدــع  رــس  رب  تـسد ، رب  ناّرب  ساد  یلواــیکام ، ياهتسایــس  رگورد 

هب هک  ار  يراـفغ  رذوبا  وا  - 1: هنومن ناونع  هب  درب . نیب  زا  درک و  ورد  ار  اهنآ  هدروآ ، نتخاـت  دـندوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  شراوگرزبردـپ 
دیعبت تسا  مالـسا  ینابم  نیرتیناسنا  زا  هک  قوقح » رد  يواـست   » ِبتکم زا  يرادـفرط  مدرم و  تشیعم  میظنت  حالـصا و  زا  تیاـمح  تلع 

هیلع نیـسح  ماما  نسح و  ماما   ) راوگرزب ماـما  ود  هک  رذوبا  ناـمه  دوب . هدرک  هقردـب  نیگهودـنا ، یلد  رابکـشا و  ینامـشچ  اـب  دوب ، هدـش 
ِندوب ردارب  ِیگتـسیاش  اوتحمرپ ، هملک  نیا  ام .) يومع  يا  « ) هاّمع ای  : » دـندوب هدومرف  هدرک ، باـطخ  ومع »  » ار وا  عادو ، عقوم  رد  مالـسلا )

رامع هک  دیسر  ارف  يزور  - 2. دـنکیم تابثا  حوضو  لامک  اب  تسنادیم ، دوخ  ردارب  ار  وا  مالـسا  ربمایپ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ار  رذوبا 
هدومرف وا  هرابرد  نأشلامیظع  ربمایپ  خـیراوت ، قافتاهب  هک  دوب  ناـمه  مالـسا  درمگرزب  نیا  دـنتفرگ . مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مه  ار  رـسای  نب 

. داتفا نوخ  كاخ و  هب  نیفـص  ياهگنج  رد  رامع  .« تشک دـنهاوخ  راکمتـس  یهورگ  ار  وت  رامع ، يا  » ۀَـیِغاْبلا ُۀَـئِْفلأ  َُکُلتْقَت  ُراَّمع  ای  : دوب
هیلع نینمؤملاریما  فرط  زا  دوب ، هدـش  تباث  رامع  تشونرـس  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  ار  روکذـم  ربخ  هک  یماـگنه 

یتفگـشهب ار  خـیرات  فرح ، نآ  یچوـپ  هک  دز  یفرح  یلواـیکام  بتکم  ِوریپ  نآ  راـبنیا ، دـندش ، روآداـی  شناوریپ  هیواـعم و  هب  مالـسلا 
زاب و مشچ  : میتفایم يولوم  دای  هب  زاب  !« تسا هدروآ  گنج  نادـیم  هب  ار  وا  یلع  اریز  تشک ، یلع  ار  راـمع  :» تفگ هیواـعم  تسا ! هتـشاداو 

هیلع بلطملادـبع  نب  ةزمح  سپ  دـییوگب : نانآ  هب  :» دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ! ادـخ يدـنب  مشچ  زا  متریح  یمع ! نیا  زاـب و  شوگ 
ربخ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دیـسر  ارفرگید  يزور  - 3 .« دوب هدروآ  گنج  نادـیم  هب  ار  وا  ربمایپاریز  تسا ، هتـشک  ربماـیپ  ار  مالـسلا 

دهاز لاح  نیع  رد  خیرات و  ناروشحلس  ناروالد و  نیرتتمظعاب  زا  رتشا  کلام  تسیک ؟ رتشا  کلام  دینش ! ار  رتشا  کلام  ندش  مومـسم 
ماقم هب  هک  دوب  ییانثتـسا  دارفا  نآ  زا  درم  نیا  میروآ ، دایهب  هک  تسا  یفاک  وا  ریظنمک  تیـصخش  رد  يرآ ، تسا . هدوب  یتوکلم  يدرم  و 

لثملابرـض وا  ییابیکـش  لمحت و  هک  ار  بلاطیبا  دـنزرف  شاهناـمولظم ، گرم  اـب  هک  دوب  درم  نیمه  دوب . هدیـسر  یـسانشیلع »  » يـالاو
هدیشوپ ایند  نیا  زا  مشچ  هدش و  مومـسم  رـصم  ریـسم  رد  هیواعم  تسد  اب  گرزب  ناسنا  نآ  هک  دینـش  یتقو  دروآرد . هلان  هب  تسا ، خیرات 
ُلوُسَِرل ُْتنُک  امَک  ِیل  َناک  اًِکلام ، ُهَّللاَمِحَر  ٌِکلام ؟ ُْلثِم  اَنل  یَّنَأ  َو  ٌِکلام ، اـمَو  ٌکـِلام ، : دروآرب هلاـن  نینچ  شرارقیب  لد  قاـمعا  زا  تسا ،

، نم هب  وا  تبـسن  ار ، کلام  دـنک  تمحر  ادـخ  تسین . ام  يارب  یکلام  لثم  رگید  و  یکلاـم ! هچ  کـلام ، .» ٌمَلَـسَو ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللایَّلَـص  ِهَّللا 
اب روشک  رد  فورعم ، نامرف  يارجا  یگتـسیاش  هک  دوب  یتیـصخش  نامه  وا  .« هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  نم  تبـسن  هک  دوب  نانچ 
وا - 4. دهدب هئارا  همانرب  اهروشک ، همه  حالصا  تیریدم و  يارب  تسناوتیم  هک  ینامرف  داد . وا  هب  نینمؤملاریما  هک  تشاد  ار  رـصم  هقباس 

نانآ هک  دوب  هداد  ناما  اهنآ  هب  هیواعم )  ) هک نیا  اب  دندوب ، یمالسا  عماوج  ناگتسیاش  ناگتسراو و  زا  هک  وا  نارای  رجُح و  ندش  هتشک  زا 
ِنازاسببس هک  نیا  و  فرط ، کی  زا  هتفایلامک  ياهناسنا  نیا  گرم  زا  یشان  قیمع  هودنا  يراوگان و  تشاد . عالطا  تشک ، دهاوخن  ار 
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هیلع نیسح  لثم  یتیـصخش  يارب  رگید ، فرط  زا  دندرکیم ! یقلت  يرادمامز  رنه  غوبن و  کی  ار  اهنآ  ناربج ، لباقریغ  ياهتراسخ  نیا 
دوب و هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  بوـبحم  یحور ، تمظع  رظن  زا  هک  يدرمگرزب  ینرق ، سیوا  - 5. دوب روآهجنکش  رایسب  مالسلا 

مامـشتسا نمی  فرط  زا  یناـمحر  سفن  نـم  [ .» 116  ] نَمیلا ِلَِـبق  َنِم  ِنمْحَّرلا  َسَفَن  ٌّمَشَأـَل  یِّنإ  : دوب هدوـمرف  وا  هراـبرد  ترـضح  نآ  یتـح 
مأوت نم  هک  مبجع  رد  دوخ  ینمی  راگن  يا  منانچ  وت  اب  نمینمی  رد  ینمیب  وچ  ینم  شیپ  رگ  ینم  شیپ  ینم  اـب  وچ  ینمی  رد  رگ  .« منکیم

اههد و ناسنیدب ، دش . شناوریپ  هیواعم و  یتسرپتسایر  ینارسوه و  يوه و  ینابرق  نیفص ، ياهگنج  رد  هتفایلامک  ناسنا  نیاینم  وت  ای 
. دـنداتفا نوخ  كاخ و  هب  دـندوب ، وپاکت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  عمـش  فارطا  راوهناورپ  هک  تقیقح  قح و  هار  کـلاس  اهدـص  هکلب 

دهاش مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  - 6. دوب هتفایرد  ار  اهنآ  هجنکـش  رجز و  هدیـشچ و  ار  اـهيراوگان  نیا  همه  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
ياهیتخس دشیم . دراو  زواجتم  ِناتـسرپایند  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردارب  هب  هک  دوب  ییاهيّدعت  اهتنحم و  اهملظ ،

اهتراهم و زا  یعاونا  اب  یمالـسا  ياهشزرا  نیناوق و  ندش  لامیاپ  - 7. دوب ناوارف  عونتم و  رایسب  دیـسریم ، راوگرزب  نیا  هب  هک  یبیاصم 
هک یلومعم  مدرم  نآ  يارب  تسناوتیمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اذـل ، دـندوب . ناوتاـن  اـهنآ  كرد  زا  یلومعم  مدرم  هک  اـهيراکبیرف 
هب هجیتن ، رد  دـیامن و  میهفت  نانآ  هب  ار  نازابلغد  ياهيزادرپهلیح  رکم و  دزاسب و  نشور  ار  رما  تقیقح  دـندادیم ، لیکـشت  ار  تیرثکا 
وا اب  هزرابم  رب  ار  هیواعم  اب  گنج  هکراتم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دش  بجوم  هک  دوب  تلع  نامه  نیا  دنک . مادقا  هیواعم  هیلع  مایق 

رایتخایب ناگدرب  ار  مدرم  و  اهیگماکدوخ ، هار  رد  نانآ  فرـش  تیثیح و  ندرکادـف  واـهناسنا  تمارک  تمرح و  ضقن  - 8. دهد حیجرت 
یتاناویح هدـع  کـی  مدرم ، : » هنادرخباـن هبـساحم  نیا  اـب  ناـنآ . ینوناـق  ياههتـساوخ  رظن و  يأر و  هب  ندادـن  شزرا  و  ندرک ، یقلت  دوخ 

رد . تیناسنا زا  هن  دنامیم و  يزیچ  ناسنا  زا  هن  هبساحم ، نیا  اب  يرآ ، مهدیم »! ماجنا  مهاوخب ، نانآ  هرابرد  راکره  مه  نم  و  دنرایتخایب !
ْرمَألاِیف ْمُهْرِواش  :و  تسا هدومرف  هداد و  رارق  مالـسا  یـساسا  ناکرا  زا  ار  تروشم  قلطم ، ياناد  دـنوادخ  نآرق ، هدـننک  لزان  هک  یتروص 

ماـجنا تروشم  اـب  دوخ ، ناـیم  رد  ناناملـسم  نوؤش  و  [ .» 118  ] مُهَْنَیب يروش  ْمُهُْرمَأ  َو  .« نک تروـشم  دوـخ  ناراـی  اـب  ربماـیپ ، يا  [ .» 117]
تسا نادجو  لقع و  ِینادواج  روتـسد  کی  نیا  . دراد رارق  مدرم  كاپ  نورد  رد  نآ  ياههخاش  هک  دنمورب  تسا  یتخرد  تقیقح ، .« دریگب

يرگید ترابع  دینک » تروشم   » هلمج دیرادرب . هرهب  دَروآیمربرس ، كاپ  ياهناسنا  ياهلد  لوقع و  رد  هک  اههخاش  نآ  ياههویم  زا  هک 
.« دیوش رادروخرب  مدرم  ياهلد  لوقع و  ياههویم  زا  : » روتسد نیمه  زا  تسا 

هعماج تیریدم  هیجوت و  رد  ربهر  یهلا  ياوقت  شقن 

هراشا

هیلع نیـسح  ماما  مایق  تلع  مینیبب  سپـس  میونـشب ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نابز  زا  رادمامز ، تافـص  رد  ار  مالـسا  هنادواج  قطنم  دییایب 
ِۀَّیِقَّتلا َنِم  ْمُْکَیلِإَو  ُهَناَْحبُس  ِهَّللا  َیلِإ  یِسْفَن  یِجاَرْخِِإل  ٍءاَنَث ، ِلیِمَِجب  َّیَلَع  اُوْنُثت  اَلَف  : دیامرفیم نینچ  ناگرزب  ِگرزب  نآ  تسا . هدوب  هچ  مالـسلا 

َْدنِع ِِهب  ُظَّفَحَُتی  اَِمب  یِّنِم  اوُظَّفَحَتَت  َالَو  ُةَِرباَبَْجلا ، ِِهب  ُمَّلَُکت  اََمب  ِینوُمِّلَُکت  اَلَف  اَِهئاْضمِإ . ْنِم  َُّدب  َال  َِضئاَرَفَو  اَِهئاَدَأ ، ْنِم  ْغُْرفَأ  َْمل  ٍقوُقُح  ِیف  ۀیقبلا ] ]
َلاَُقی ْنَأ  َّقَْحلا  َلَْقثَتْـسا  ِنَم  ُهَّنِإَف  یِـسْفَِنل . ٍماَظْعِإ  َساَمِتْلا  َالَو  ِیل ، َلِیق  ٍّقَح  ِیف  ًالاَْقِثتْـسا  َِیب  اوُّنُظَت  َالَو  ِۀَعَناَصُْملاب ، ِینوُِطلاَُخت  َالَو  ِةَرِداَْبلا ، ِلْهَأ 

ْنَأ ِقْوَِفب  یِـسْفَن  ِیف  ُتَْسل  یِّنِإَف  ٍلْدَِـعب ، ٍةَروُشَم  َْوأ  ٍّقَِحب ، ٍۀـَلاَقَم  ْنَع  اوُّفُکَت  اَلَف  ِْهیَلَع . َلَْقثَأ  اَـمِِهب  ُلَـمَْعلا  َناَـک  ِْهیَلَع ، َضَْرُعی  ْنَأ  َلْدَْـعلا  َْوأ  َُهل 
؛ ُهُْریَغ َّبَر  َال  ٍّبَِرل  َنوُکُولْمَم  ٌدـِیبَع  ُْمْتن  َأَو  اَن  َأ  اَمَّنإَف  یِّنِم . ِِهب  ُکَْلمَأ  َوُه  اَم  یِـسْفَن  ْنِم  ُهَّللا  َیِفْکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ِیْلِعف ، ْنِم  َِکلذ  ُنَمآ  اـَلَو  َءیِطْخُأ ،

یَمَْعلا َدَْعب  َةَریِـصْبلا  اَناَطْعَأَو  يَدُْهلِاب ، ِۀـَلاَلَّضلا  َدـَْعب  اََنلَدـْبَأَف  ِْهیَلَع ، اَنْحَلَـص  اَم  َیلِإ  ِهِیف  اَّنُک  اَّمِم  اَنَجَرْخَأَو  اَنِـسُْفن ، َأ  ْنِم  ُِکلْمَن  َال  اَم  اَّنِم  ُِکلْمَی 
ندرک راپسهر  تالیامت و  لاگنچ  زا  تیصخش  نتخاس  دازآ  دییامنن . دنیاشوخ  ساپس  مهدیم ، ماجنا  هک  ياهفیظو  لباقم  رد  ارم  [ .» 119]

ياضتقم هب  هک  منکیمن  يراک  نیا  زج  نم  درادن . يرازگساپس  دیتسه ] يدنوادخ  تیشم  هاگهولج  هک   ] امش يوس  هب  ادخ و  يوس  هب  نآ 
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بجاو و فیاظو  منکیم و  ادا  ماهدـشن ، غراف  شندروآ  ياجهب  زا  هک  ار  امـش  ِیعامتجا  يدرف و  تایح  قوقح  مایهلا ، یناسنا -  فیلکت 
زا نم  ربارب  رد  دـشابن . راگزور  نارابج  اـب  وگوتفگ  دـننامه  نم ، اـب  ناـتیوگوتفگ  مهدیم . ماـجنا  منک ، ارجا  یتسیاـب  هک  ار  يرورض 

نامگ دـینکن . شزیمآ  نم  اب  يزاسرهاظ  یگتخاس و  هفایق  اب  دـیزیهرپب . دـیراد ، رگـشاخرپ  يایوقا  لباقم  رد  هک  يرادنتـشیوخ  میلـست و 
اریز داد ، مهاوخ  رارق  رتـالاب  قح  نآ  زا  ار  مدوخ  اـی  درک ، دـهاوخ  ینیگنـس  نم  رب  دوشیم ، هتفگ  نم  هب  قح  نخـس  هک  یماـگنه  دـیربم 

زا نم ، ربارب  رد  دوب . دهاوخ  رتنیگنس  وا  يارب  تلادع  قح و  هب  لمع  دنک ، ینیگنـس  وا  رب  تلادع  هئارا  ای  قح ، نخـس  ندینـش  هک  یـسک 
متیافک تسا  نم  هب  نم  زا  رتکلام  هک  يدـنوادخ  تیاـنع  رگا  دـینکن . يراددوخ  تلادـعهب  ندیـشخب  ققحت  يارب  تروشم  قح و  نتفگ 

يدـنوادخ وا  زج  هک  میتسه  راگدرورپ  نآ  كولمم  ناگدـنب  امـش  نم و  هک  تسا  یعطق  متـسین . اـطخ  قوف  یتیـصخش  ياراد  نم  دـنکن ،
بتارم هب  تایح ، نییاپ  لحارم  زا  ار  ام  هک  تسوا  تسام . رب  ام  دوخ  ِتیکلام  زا  رتـالاب  هک  اـم  سوفن  ِقلطم  کـلام  تسوا  درادـن . دوجو 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  ایآ  .« تسا هدومرف  لّدبم  ییانیب  هب  ار  ام  ِییانیبان  تیاده و  هب  ار  ام  ِیهارمگ  هداد ، تکرح  نآ  یلاع 

ياهبصعت یتسرپداژن و  دادبتـسا و  رورغ و  ربک و  نآ ، ياجهب  دـنیبیم و  ار  قطنم  نیا  يدوباـن  دوب ، قوف  یمالـسا  قطنم  هتفاـی  رولبت  هک 
يارب میدـید -  ار  وا  يرگهطلـس  لاس  هس  همانراک  هک  دـنکیم -  هدـهاشم  ار  دـیزی  تسد  هب  یمالـسا  عماوج  یگدـنز  ِندرپس  هنالهاج و 
يارب هک  هچ  نآ  یلو  تشاد ، يدـیدش  تیمها  وا  ِنارازگراک  يارب  هک  دوب  ياهثداح  هیواعم  گرم  دـنکن ؟! تکرح  مالـسا  نداد  تاـجن 

، اذل دوب . دیزی  هب  ریبز ) نب  هَّللادبع  رمع و  نب  هَّللادبع  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ندومن  میلـست   ) تعیب نتفرگ  دوب ، نیگنـس  مهم و  رایـسب  دیلو 
ربخ هک  ار  ياهمان  دیلو  دـمآ ، دـیلو  دزن  ناورمهک  یتقو  دـنک . تاقالم  وا  اب  هک  داتـسرف  مکح  نب  ناورم  لابند  هب  ار  یـسک  هبتع  نب  دـیلو 

هرابرد ار  ناورم  رظن  سپـس  دناوخ و  ناورم  يارب  دوب ، نآ  رد  روکذم  تیـصخش  هس  زا  تعیب  نتفرگ  يارب  دـیزی  روتـسد  هیواعم و  گرم 
دیزی يارب  نانآ  زا  ینک و  راضحا  ار  تیـصخش  هس  نآ  ًاروف )  ) تعاـس نیمه  هک  تسا  نیا  نم  رظن  تفگ : ناورم  تساوخ . دـیزی  روتـسد 
علطم هیواـعم  گرم  زا  رگا  اریز  نزب ! ار  ناـنآ  ندرگ  دـنمهفب ، ار  هیواـعم  گرم  ربخ  هک  نآ  زا  شیپ  دـندرک ، عاـنتما  رگا  يریگب و  تعیب 

هک هنوگنامه  هک  تسا  هدـش  تباث  لصا  کی  نیا  . درک دـنهاوخ  مایق  يرادـمامز  ندروآ  تسد  هب  يارب  هتفر و  یفرط  هب  کی  ره  دـنوش ،
وا ِیناور  يزغم و  لـالتخا  زا  مه ، تموصخ  رد  طارفا  دزاـسیم ، فرحنم  لوـقعم » تاـیح   » ریـسم زا  ار  یمدآ  ِیگدـنز  تبحم ، رد  طارفا 

نیا یخیرات ، یثیدـح و  عبانم  تشاد . تیلهاـج  زا  قیمع  ییاـههشیر  مالـسا ، ربماـیپ  كاـپ  ناـمدود  اـب  ناورم  توادـع  . دـنکیم تیاـکح 
دـض تیهاـم  درک ؟ دـیاب  هچ  دـیزی  روتـسد  هب  عجار  نونکا  دوب  هدیـسرپ  هک  دـیلو  خـساپ  رد  ناورم  . تسا هدومن  تبث  ار  دـیدش  تموصخ 
اهنت هن  خـساپ ، نیا  اب  و  دـهدیم ! مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نتـشک  هب  يأر  ییاورپیب ، لاـمک  اـب  دزاـسیم و  راکـشآ  ار  دوخ  ِیناـسنا 

نب نیـسح  دناسریم . دوخ  هجرد  نیرتتسپهب  ار  یناسنا  ياهشزرا  همه  هب  ییانتعایب  هکلب  دـیامنیم ، حرطم  مالـسا  اب  ار  دوخ  تیّدـض 
، هاـگآ ِنارظنبحاـص  همه  قاـفتا  هب  وا  مالـسلا .) اـهیلع  همطاـف   ) ربمغیپ رتـخد  رـسپ  تسیک ؟ یلع  نب  نیـسح  شکب ! ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

لمع کـی  ماـن  هب  وا  نتـشک  دوب . يزاـسناسنا  يارب  هیامرـس  نیرتیلاـع  ياراد  تلادـع و  قـح و  تموـکح  هماـقا  يارب  درف  نیرتهتـسیاش 
، دوب نایمدآ  ياهناج  قوقح  ندرک  دوبان  تیناسنا و  خیرات  اب  يزاب  نیرتكانرطخ  هکلب  دوبن ، اهناسنا  زا  درف  کی  ندرب  نیب  زا  یـسایس ،

هچرگا تساـهناسنا ، هـمه  ياـیحا  هـب  مـکح  گرزب ، ياـهشزرا  هاگدــید  زا  درف  کـی  ياـیحا  هـب  مـکح  یهاـگ  هـک  هنوگناـمه  اریز 
همه ندرک  دوبان  هب  مکح  درف ، کی  نتـشک  هب  مکح  یهاـگ  ناـنچمه ، دـشاب ، هتـشادن  نآ  تیمها  زا  یعـالطا  روبزم  مکح  هدـننکرداص 

رـصقم لهج  نآ  رد  دـنادن و  مکح  هدـننکرداص  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـنادن . ای  دـنادب  ار  يواـست  نیا  هدـننک ، مکح  هاوخ  تساـهناسنا ،
هیلع نیـسح  نتـشک  يارب  هک  یمکح  نآ  اب  ناورم  دـننام  یـصخش  تفگ  ناوتیم  ایآ  . ددرگیم یفتنم  ای  رتکبـس  تیلوؤسم  راب  دـشابن ،

اب یمالسا و  هعماج  رد  هک  نیا  اب  ناورم  هک  دوب  هدش  ثعاب  یلماوع  هچ  تخانشیمن ؟ ار  یهلا  تیـصخش  نیا  تسا ، هدرک  رداص  مالـسلا 
رد هدننکهریخ  هولج  ياراد  یلّوا  هک  ار  درف  ود  نیا  درکیم ، یگدنز  راکبان  ِدـیزی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تیـصخش  زا  عالّطا  تیلباق 

لئاسم هنوگ  نیا  ندـنام  کیرات  هک  دوریم  نآ  میب  دسانـشن ؟ دوب ، كاپ  ياهناج  محازم  ترهـش  ياراد  هک ] ار  دـیزی   ] یمود تمظع و 
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نیـسح  ) تیـصخش هس  نآ  راضحا  يارب  ار  یـصخش  هبتع ، نب  دیلو  . دهاکب دوشیم  هدیمان  خیرات  هک  مهم  هدیدپ  نیا  رابتعا  زا  خـیرات ، رد 
نب ورمع  نب  هَّللادبع  شمان  هک  دیلو  هداتسرف  . دریگب تعیب  دیزی  يارب  نانآ  زا  ات  داتسرف  ریبز ) نب  هَّللادبع  رمع و  نب  هَّللادبع  مالـسلا و  هیلع 

، ماگنه نآ  دندوب . هتسشن  هک  دید  ار  نانآ  تفرگ و  دجسم  رد  ار  ریبز  دنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  غارـس  دوب ، یناوج  درم  نامثع و 
تیصخش ود  نآ  تسا . هدرک  راضحا  ار  امش  ریما  تفگ : دناسر و  ار  وا  مایپ  دیلو  هداتـسرف  دوبن . دیلو  دزن  رد  مدرم  روضح  ِیلومعم  نامز 

ار ام  ياهزیگنا  هچ  هب  دیلو  تسیچ ؟ امش  رظن  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ریبز  نبا  میوریم . دیلو  دزن  هب  دوخ  ام  درگرب ، وت  دنتفگ :
هدرم هیواعم )  ) راکنایغط درم  نآ  منکیم  نامگ  دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  تسا ؟ هدرک  راضحا  تسین ، سولج  عقوم  هک  تعاس  نیا  رد 
نامگ نیا  زج  مه  نم  تفگ : ریبز  نب  هَّللادبع  دریگب . تعیب  ام  زا  دوش ، رـشتنم  مدرم  نایم  رد  ربخ  هک  نآ  زا  شیپ  دهاوخیم  دیلو  تسا و 

ار منامدود  زا  یناناوج  نونکا  مه  نم  دومرف : راوگرزب  نآ  دینکیم ؟ هچ  امش  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  هاگ  نآ  [ 120 . ] منکیمن
رب رگا  مسرتیم  وت  يارب  دیلو  هئطوت  زا  نم  تفگ : هَّللادبع  موشیم . دراو  سپس  مناشنیم و  دیلو  هاگیاج  نوماریپ  ار  نانآ  منکیم و  عمج 

[ . 121 . ] موشیمن دراو  مدوخ ، زا  عافد  رب  ییاناوت  یگدامآ و  نودب  نم  دومرف : ترضح  يوش . دراو  وا 

ناج زا  يدج  عافد  نوناق 

هراشا

هب تایح  زا  عافد  يارب  یگدامآ  موزل  هبتع ، نب  دـیلو  لباقم  رد  دوخ  زا  عافد  ییاناوت  یگدامآ و  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مادـقا  زا 
زا یخرب  هک  نیا  دوب . هدرک  یقلت  يّدج  نوناق  ار  هکلهم  هب  دورو  مدع  ناج و  زا  عافد  مالسلا  هیلع  یلع  دنزرف  هک  دوشیم ، نشور  یبوخ 

تمواقم دوب  رادروخرب  شلاکـشَا  همه  اب  تردـق  زا  هک  دـیزی  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسیابیمن  دـناهدرک : ناـمگ  ناـهاگآان 
هدــش و بـکترم  مـه  نودــلخ  نـبا  هـک  حــضاو  تـسا  یطلغ  دوـب ، هابتــشا  نارود  توغاـط  نآ  اـب  وا  هزراـبم  یگداتــسیا و  و  درکیم ،

یـسک يارب  ًاصوصخم  تسا ، بجاو  نّیعتم و  شندوب  قساف  تهجهب  وا ] اب  هزرابم  و   ] دیزی رب  جورخ  هک  درک  ساسحا  نیـسح  :» دـیوگیم
[ يرادمامز يارب   ] یگتسیاش رظن  زا  يو  نامگ  و  دیدیم . ار  تردق  یگتسیاش و  نیا  دوخ ، هرابرد  وا  دشاب و  مایق  يارب  ییاناوت  ياراد  هک 

درکیم روصت  هک  دوبن  ناـنچ  دوخ ، تردـق  هراـبرد  يو  ناـمگ  یلو  درکیم ، ناـمگ  هک  دوب  نآ  زا  شیب  دوب و  حیحـص  دوخ  ییاـناوت  و 
هلمج نیمه  زا  تسا ، هدرک  زاربا  هک  ياهیرظنرد  نودـلخ  نـبا  هابتـشا  [ . 122 .« ] دوش زوریپ  شمایق  رد  شیوخ  یماظن  يورین  اـب  دـناوتیم 
دروم تایح ، ِيّدج  نوناق  ناونعهب  ماما  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  دیلو  دزن  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتفر  ِناتـساد  رد  حیرـص  ًالماک 
اناوت دوخ  زا  عافد  رب  هک  نیا  رگم  موشیمن ، دراو  دـیلو  رب  نم  :» میهدـب رارق  تقد  دروم  ار  هلمج  تیعطاق  رگید  راـب  داد . رارق  يرادربهرهب 

ِترطف میلـس و  لقع  هاگدید  زا  ار  تردق  يانعم  تسناوتن  رکفت ، تردق  تاعالطا و  همه  نآ  اب  نودـلخ  نبا  هک  تسا  فسأت  ياج  .« مشاب
هار رد  تداهش  هب  نداد  نت  هک  یمالسا  عبانم  وجلامک و  ترطف  میلس و  لقع  هاگدید  زا  تردق  ! دمهفب تسرد  یمالسا  عبانم  وجلامک و 

هدوب ّدـح  نیرتیلاـع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رد  تسا ، نآ  قیداـصم  نیرتیلاـع  زا  لوـقعم » تاـیح   » هصرع رد  اـهناسنا  تاـجن 
هاگـشیپ رد  اـهنیا ، همه  زا  رتـالاب  عاـفدیب و  ياـهناج  ربارب  رد  تیناـسنا و  خـیرات  هصرع  رد  ار  دوخ  یتردـق ، نینچ  نتـشاد  اـب  وا  . تسا

يارب مالـسلا ) هیلع  یلع  نب  نیـسح   ) تداهـش رادـمچرپ  هک  هبتع ، نب  دـیلو  دزن  هب  نتفر  نایم  توافت  . دـیدیم لوؤسم  ًادـیدش  يدـنوادخ 
نب دـیزی   ) نامز توغاط  اب  ییورایور  يارب  يّدـج  مایق  و  درک ، تکرح  تاـیح  زا  عاـفد  يارب  یگداـمآ  يـالعا  ّدـح  اـب  اـهشزرا  ياـیحا 

یعیبط لیاسو  تاهج  زا  یگدامآ  نامه  دیلو ) دزن  هب  نتفر   ) نیتسخن هثداح  رد  تردق  تسا . دایز  رایسب  زیچان ، ِیعیبط  تردق  اب  هیواعم ،)
اهریـسفت و لـباق  هک  هناـخ  کـی  راویدراـهچ  ناـیم  رد  هناـیفخم  ندـش  هتـشک  اریز  دـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  راوگرزب  نآ  تسیاـبیم  هک  دوـب 
. تشادنربرد دیزی  يارب  راوهدرب  ِیگدنز  زا  زور  نآ  عماوج  مدرم  نتخاس  اهر  يارب  ياهجیتن  رثا و  نیرتمک  دوب ، فلتخم  رایـسب  تاهیجوت 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


، يونعم يدام و  تماخو  هب  اهنآ  تایح  ندش  راچد  ندـش و  التبم  دروم  رد  مدرم  ندرک  هاگآ  اب  یمـسر ، مایق  تضهن و  هک  یتروص  رد 
مهیلعنیسح تیب  لها  تعجارم  ات  دش و  عورش  هنیدم  زا  تکرح  زا  هک  نوگانوگ  ثداوح  نآ  اب  دیزی ،)  ) هاوخدوخ ياهماکدوخ  هلیسوهب 

. دوب هدومرف  تیانع  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  نامز  نآ  رد  دنوادخ  هک  دوب  یتردق  هلیـسو و  نیرتگرزب  تشاد ، همادا  هنیدم  هب  مالـسلا 
نیمه يانبم  رب  تسین . مهف  لباق  دنرگنیم ، زجع  تردق و  هب  یحطس  رایـسب  ِدید  اب  هک  یناسک  يارب  ینعم  نیا  هب  تردق  هک  تسا  یهیدب 

درک و زّهجم  حالـس  اب  ار  اهنآ  دومن و  عمج  ار  شنارای  نامدود و  زا  یتعامج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  :» هک دوب  تایح  زا  يّدـج  عافد  لـصا 
. تسین نانیمطا  دروم  وا  مریذپن و  ار  نآ  نم  هک  دـنک  فیلکت  يزیچ  هب  ارم  تسا  نکمم  تسا و  هتـساوخ  ارم  تعاس  نیا  رد  دـیلو  دومرف :

قطنم تسا  نیا  [ . 123 .« ] دینک عافد  نم  زا  دیوش و  دراو  دش ، دنلب  میادص  رگا  دیشاب و  رد  کیدزن  امش  مدش ، دراو  دیلو  رب  نم  هک  یتقو 
زا عافد  يارب  دشاب و  يدام  يایند  همه  کلام  یمدآ  رگا  تسا . هدومرف  تیانع  اهناسنا  هب  دوخ ، ینّابر  ضیف  اب  دنوادخ  هک  تایح  ِیلـصا 

هیلع نیـسح  ماما  .» ار يّدام  يایند  موهفم  هن  تسا و  هتخانـش  ار  تایح  ياـنعم  هن  دـنکن ، فرـص  ار  اـهنآ  تاـیح ، هدـنامیقاب  هظحل  کـی 
هیلا انا  هَّلل و  انا   ) هَّللایلا عوجر  هیآ  ترضح  داد . ترضح  نآ  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دیلو  دوب . دیلو  دزن  ناورم  دش . دراو  دیلو  رب  مالسلا 
هیلع نیسح  دناوخ . ترـضح  نآ  يارب  تشاد ، رب  رد  ار  نیـسح  زا  نتفرگ  تعیب  روتـسد  هک  ار  دیزی  همان  دیلو  هاگنآ  دناوخ . ار  نوعجار )

هب سپ  دومرف : ترـضح  درک . قیدـصت  دـیلو  ینک . تعاـنق  منک  تعیب  یناـهنپ  دـیزی  اـب  نم  هک  نیا  هب  وت  منکیمن  ناـمگ  دومرف : مالـسلا 
ناورمعقوم نیا  رد  یبای . روضح  ام  دزن  مدرم  تیعمج  اب  ات  درگرب  ادخ  مان  هب  تفگ : دیلو  ییامن . صخشم  ار  دوخ  رظن  یسرب و  هاگحبص 

یتیـصخش نینچ  رب  طلـست  ییاـناوت  زگره  دوش ، ادـج  وت  زا  دـنکن و  تعیب  تعاـس  نیا  رد  نیـسح  رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس  تفگ : دـیلو  هب 
وت هطلـس  زا  دـناوتن  ات  نک  سبح  ار  نیـسح  ای  دـنتفیب . نوخ  كاخ و  هب  یناوارف  ياههتـشک  وا  امـش و  ناـیم  هک  نآ  رگم  تشاد ، یهاوخن 

صخشم ار  دوخ  رظن  یسرب و  هاگحبص  هب  سپ   » هک دیلو  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نخـس  نیا  [ . 124 !« ] نزب ار  وا  ندرگ  ای  دور ، نوریب 
، نادـجو تیمکاح  خـیرات ، يرواد  تیلوؤسم ، نوماریپ  رکفت  هار  ندوب  زاـب  هب  دـنکیم  هراـشا  هک  درادربرد  مهم  رایـسب  ییاـنعم  ییاـمن ،»
ار دوخ  رمع  تاـظحل  نیرتساـسح  تعاـس ، دـنچ  نیا  رد  دـیلو ، يا  ینعی  کـلذ . ریغ  تیدـبا و  زاـغآ  رد  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  نداتـسیا 

دوش مامت  نانآ  تداعس  هب  نیملسم  عماوج  تشونرس  رد  هک  يریگب  یمیمـصت  دوخ  راک  رد  یناوتیم  وت  ینارذگیم . ینکیم و  هدهاشم 
. يوش بوسحم  خـیرات  رد  روج  ملظ و  ياههیاپ  ناگدـننکمکحم  ماشآنوخ و  نادالج  فیدر  رد  هک  ینک  باختنا  ار  يرظن  یناوتیم  و 
هب مادقا  جیاتن  ناگدنیآ و  تواضق  یناسنا و  لوصا  ییوت و  هشیدنا ، نیا  رد  شیدـنیب . ییاهن  میمـصت  ات  تبـش  زور و  هدـنامیقاب  رد  ورب و 

نیا شیدـنیب . ورب و  دـیلو ، يا  میراد . رارق  دوخ  یلـصا  تشونرـس  هار  رـس  رد  وت  مه  نم و  مه  زورما  ادـخ . ییوت و  همه ، زا  رتالاب  راک و 
یعطق متفر و  نم  تسا . دودـحم  ياهتعاس  نیا  رد  وت  هشیدـنا  لوصحم  وت ، ِيدـبا  تواقـش  تداعـس و  تسین ، یندـش  رارکت  اـهتعاس 

ار رگیدکی  یهلا  لدع  هاگشیپ  رد  راک  نایاپ  رد  سپس  درک و  میهاوخ  هراظن  خیرات  گرزب  هاگـشیامن  رد  ار  دوخ  هرهچ  ود ، ره  هک  تسا 
باطخ نیا  دـیلو  رگا  اریز  دومنیم ، روظنم  مه  ار  دوخ  باطخ ، نیا  رد  دـیلو  شاک  يا  درگرب .» ادـخ  ماـن  هب  : » تفگ دـیلو  . دـید میهاوخ 

، شاب نتـشیوخ  يورایور  بشما  ادخ  مان  هب  دـیلو ، تفگیم : مه  نتـشیوخهب  رگا  ینعی  تشاد ، زین  نتـشیوخ  اب  ادـخ ) مان  هب   ) ار سدـقم 
هیلع نیـسح  یتوکلم  هرهچ  اب  هک  يرادید  رد  دیلو  . دروآیم دوجو  هب  دوخ  تشونرـس  رد  ار  هجیتن  نیرتهدنزاس  ابیز و  رایـسب  يرثا  دـیاش 
هیلع نیـسح  زا  تسد  تناها ، ریقحت و  نیرتمک  نودب  هک  دوب  رادروخرب  ینادـجو  ِرگنـشور  هقراب  کی  زا  تاظحل  نآ  رد  تشاد ، مالـسلا 
دیلو هب  تخاس و  شاف  ار  دوخ  ینورد  تثابخ  رگید  راب  ناورم  تفر ، نوریب  ترضح  نآ  هک  یتقو  دومنن . روبجم  ار  وا  تشادرب و  مالسلا 

لاحم رگید  یتفرگن ، وا  نتـشک  هب  میمـصت  عانتما ، تروص  رد  و  یتفرگن ، تعیب  وا  زا  يدرک و  ینامرفان  نم  داهنـشیپ  هب  تبـسن  وت  تفگ :
نیـسح هک  دنهدب  نم  هب  ار  ایند  لام  کلم و  همه  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  :» دیوگیم ناورم  خساپ  رد  دیلو  ینک ... ادیپ  وا  رب  هطلـس  هک  تسا 
لامعا نازیم  ادخ ، هب  دنگوس  موشیمن و  بکترم  ار  یتیانج  نینچ  نم  منکیمن ، تعیب  دـیزی  اب  نم  دـیوگیم : وا  هک  نیا  يارب  مشکب ، ار 

هقراب نآ  هک  دهدیم  ناشن  تالمج  نیا  [ . 125 .« ] دوب دهاوخ  کبس  ًاعطق  تمایق ، زور  رد  دشاب ، هدولآ  نیسح  نوخ  هب  شتسد  هک  یسک 
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تمظع هرابرد  دوخ  تفرعم  يارب  رادقم  نیا  دیلو  اریز  دوب ، رادهشیر  يدودح  ات  دوب ، هدرک  نشور  ار  دیلو  نورد  هک  ینادـجو  ِرگنـشور 
ینخـس نینچ  راکبان  نآ  . یتفگ تقیقح  تفگ : ناورم  [ . 126 . ] داد ناورم  هب  یلاع  یخساپ  نینچ  هک  دوب  لئاق  شزرا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ار دیلو  نخـس  ناورم  هک  يرهاظ  قیدصت  نیا  رد  [ . 127 . ] دوب هدیدنـسپن  ار  دـیلو  رظن  ناورم  اریز  دوب ، عقاو  فالخ  کی  نیا  یلو  تفگ ،
سکعنم شفورعم  راعـشا  رد  ار  نآ  هک  دیزی  هدیقع  يانبمرب  ناورم  هک  نیا  یکی  دوریم : مهم  لامتحا  ود  درک ، دادملق  تقیقح  ناونع  هب 

ار وا  مدرم ، زا  یـضعب  حالطـصا  هب  هـتفگ و  زنط  دـیلو  هـب  [ . 128  ] لََزن ٌیْحَو  ـالَو  َءاـج  ٌرَبَخ  ـالَف  ِکـْلُْملِاب  ُمِشاـه  ْتَبَِعل  : تسا هتفگ  هدومن ،
ناوارف ياهنوخ  وا ، رب  ددجم  هطلس  يارب  هدش و  اهر  وت  تسد  زا  نیسح  هرخالاب  راد ، شوخ  لد  هدیقع  نیا  هب  وت  هک  تسا  هدرک  هرخسم 

هداد و رارق  هّیرخـس  دروم  ار  دیلو  یلومعم  روط  هب  و  دـیزی ، هدـیقع  هب  هجوت  نودـب  ناورم  هک  تسا  نیا  مود  لامتحا  . دـش دـهاوخ  هتخیر 
هدومن لقن  نینچ  بوشآ  رهـش  نبا  زا  ار  روبزم  نایرج  هیلع ، هَّللاۀمحر  یمق  ثدحم  !« دـید میهاوخ  ًادـعب  بوخ ، رایـسب  : » دـیوگب هتـساوخ 

اب نم  دومرف : ترضح  نآ  دناوخ ، ترضح  نآ  يارب  ار  دیزی  همان  وا  و  دمآ ، هبتع  نب  دیلو  دزن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  :» تسا
ریما نانمؤم  رب  ار  دیزی  یسک  هچ  یتفگ . غورد  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  نک . تعیب  نینمؤملاریما ! اب  تفگ : ناورم  منکیمن . تعیب  دیزی 
دنزب ار  شندرگ  دوش ، جراخ  تاهناخ  زا  نیسح  هک  نآ  زا  شیپ  تداّلج  هدب  روتسد  تفگ : دیلو  هب  دیـشک و  ریـشمش  ناورم  تسا ؟ هدرک 
دیلو هناخ  دراو  هدیـشک  ياهرجنخ  اب  نیـسح  نامدود  زا  درم  هدزون  عقوم ، نیا  رد  دش . دنلب  دـیلو  هناخ  رد  دایرف  نم . ندرگ  هب  وا  نوخ  و 

.« دینادرگ هنیدم  یلاو  وا  ياج  هب  ار  ناورمو  درک  رانکرب  راک  زا  ار  دیلو  . دیسر دیزی  هب  ربخ  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  اهنآ  اب  نیـسح  دندش و 
راـنکرب تشاد ، هدـهع  هب  هک  يروآمرـش  راـک  زا  ار  وا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  اـب  ییوراـیور  رد  هبتع  نـب  دـیلو  شمرن  لاـحره ، هـب  [ . 129]

نینمؤملاریما بصنم  اب  ار  وا  درذگیم و  دح  زا  قساف ، دیزی  زا  وا  یسولپاچ  ّقلمت و  ناورم و  تثابخ  زیگناتفگش ، نایرج  نیا  رد  . تخاس
ِیگتـسیاشان تساهنآ ؟ ریما  دیزی  هک  نینمؤم  دنمادک ن  ریما ؟ مادک  تسا ! نینمؤملاریما  دیزی  دـشکیم ! مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  خر  هب 

رون نیا  يارب  مدرم  زا  تسناوتن  زین  رابگرم  ياهدیدهت  ریـشمش و  اب  هیواعم  یتح  هک  دوب  نشور  يردقهب  نیملـسم  يرادـمامز  يارب  دـیزی 
ریسم رد  یهلا  یناسنا و  ياهشزرا  لوصا و  همه  ندرک  ینابرق  هیجوت و  يانعم  هب  تسایـس  هک  ماگنهنآ  رد  يرآ ، . دریگب تعیب  یمـشچ !

هک تسا  رابتحاقو  ياهیـسولپاچ  اهّقلمت و  نیا  ! دوشیم هدـناوخ  نینمؤملاریما  مه  دـیزی  دریگیم ، رارق  هلیـسو » نارگید  فدـه و  نم  »
زا قرو  دنچ  دنناوتن  بان ، نادجو  ياراد  لدكاپ و  ياهناسنا  هک  تسا  هدش  ثعاب  هدرک و  زیت  ار  خیرات  ِماشآنوخ  ِنادالج  ياهریشمش 
نب دیلو  هناخ  رد  هک  زور  نآ  يادرف  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .» دنناوخب مرـش  ساسحا  نودب  تسا ، يرـشب  هماننوخ  نامه  هک  ار  خیرات 
ابا يا  تفگ  دـید و  ار  ترـضح  نآ  ناورم  . دینـشیم ار  هدـش  رـشتنم  رابخا  دـمآیم و  نوریب  لزنم  زا  دومن ، عاـنتما  دـیزی  اـب  تعیب  زا  هبتع 

ار نآ  ات  وگب  تحیصن ؟ نآ  تسیچ  دومرف : ترـضح  نآ  یـسرب . حیحـص  دصقم  هب  ات  نک  تعاطا  نم  زا  متـسه ، وت  هاوخریخ  نم  هَّللادبع 
نیسح ماما  ! تسا دیزی  اب  تعیب  رد  وت  ترخآ  ایند و  ریخ  حالـص و  اریز  منکیم ، داهنـشیپ  وت  هب  ار  دیزی  اب  تعیب  نم  تفگ : ناورم  . مونـشب

هللا یلص  هَّللا  لوسر  يدج  تعمس  دقل  دیزی و  لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  اذا  مالسلا  مالـسالایلع  نوعجار و  هیلا  انا  هَّلل و  انا  : دومرف مالـسلا  هیلع 
مالسا اب  عادو  نیرخآ  میدرگیم . زاب  ادخ  يوس  هب  مییادخ و  ِنآ  زا  همه  ام  [ .» 130  ] نایفسیبا لآ  یلع  ۀمرحم  ۀفالخلا  لوقی : هلآو  هیلع 

يارب تفالخ  دومرفیم : هک  ماهدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مّدج  زا  نم  تسا . هتـشگ  التبم  دیزی  دننام  یناپوچ  هب  تّما  اریز  داب ،
حالص و دیوگیم : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  تخانـشیمن  ار  دیزی  ناورم ، هک  میهدب  لامتحا  رگا  .« تسا مارح  نایفـسیبا  نادنزرف 

يردـقهب هیواعم  شردـپ  نامز  زا  دـیزی  تیـصخش  یگنوگچ  اریز  میاهتفر ، اطخ  هب  ًاـعطق  تسا ، دـیزی  اـب  تعیب  رد  وت  ترخآ  اـیند و  ریخ 
نیسحت و ار  دیزی  دنک ، تیبثت  وا  يارب  ار  تنطلس  نیملسم ، ناگرزب  زا  یعمجم  رد  ریـشمش ، هب  دیدهت  اب  تساوخیم  یتقو  هک  دوب  نشور 
؟ تسیچ تدوصقم  هیواعم ، يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دومن . دزـشوگ  شدوخ  ِینیـشناج  يارب  ار  وا  ِیگتـسیاش  درک و  دـیجمت 

اهنآ اب  ار  نتشیوخ  وا  هک  وگب  یبلاطم  تدنزرف  هرابرد  وت  تسین ، هدش  هتخانش  مدرم  نایم  رد  هک  ینکیم  تبحـص  یـسک  هرابرد  ییوگ 
تـشادن ناکما  لاح ، نیا  اب  دوب ، دـیزی  هب  صاخـشا  نیرتکیدزن  زا  يدـنواشیوخ ، رظن  زا  ناورم  هک  نیا  هفاضا  هب  تسا »... هدرک  یباتفآ 
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هک یگدنز  نآ  يویند ! ِیگدـنز  نیمادـک  ! تسا دـیزی  اب  تعیب  رد  وت  ترخآ  ایند و  ریخ  حالـص و  تفگ : ناورم  ! دـشاب هتخانـشن  ار  دـیزی 
ياههتساوخ هب  میلست  اب  یناسنا ، تیثیح  تمارک و  فرش و  نودب  توهش  مشخ و  باوخ و  روخ و  سفنت و  یحابص  دنچ  زا  تسا  ترابع 

زا رپ  فدهیب و  یگدنز  هجنکـش  اب  تسا  یگرم  هکلب  تسین ، یگدنز  دبتـسم ، رگمتـس و  هاوخدوخ ، هماکدوخ  رفن  دنچ  ای  کی  ِیناویح 
، یهلا نادـجو  ياراد  دـنمدرخ و  هاـگآ و  تیـصخش  يارب  یگدـنز  نینچ  رتچوپ . ياهدـنیآ  چوپ و  ياهتـشذگ  ناـیم  رد  تبکن  تلـالم و 
هک یسک  هب  ای  نآ ، رِکنُم  هب  ندش  میلست  هک  تسیچ  يورُخا  یگدنز  تسا و  مادک  ترخآ  . دشاب هتشاد  يریخ  حالص و  ات  تسین  یگدنز 

يدنب مشچ  زا  متریح  یمع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  !؟ دشاب نآ  يارب  یحالـص  ریخ و  دهدیمن ، نآ  هب  یناگدـنز  رد  یتیمها  نیرتمک 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  زا  نم  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نخـس  لـباقم  رد  ناورم  هک  نیا  رد  دـینک  تقد  ! ادـخ

ای تسا ، هتفگن  يزیچ  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگن : تسا » مارح  نایفـسوبا  نادـنزرف  رب  تفالخ  : » دومرفیم هک  ماهدـینش 
دیلو دیسر . زور  نآ  بورغ  . تفر دش و  ادج  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  تینابصع  اب  ناورم  هکلب  تسا ؟ هدینش  مه  رگید  یـسک  ار  نخـس  نیا 

دادماب هب  ار  دوخ  دومرف : دیلو  ناگداتسرف  هب  ترـضح  نآ  داتـسرف . دیزی  اب  تعیب  تهج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راضحا  يارب  ار  ینادرم 
رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  . دندومنن يرارـصا  دندرک و  يراددوخ  یلمع  مادقا  زا  بش  نآ  نانآ ، مینیبب . مه  ام  دینیبب ، مه  امـش  میناسرب ،
اب ناـگدازردارب و  ناردارب و  نادـنزرف و  اـب  دـش و  جراـخ  هنیدـم  زا  دوـب ، هدـنام  بجر  هاـم  زا  زور  ود  هبنـشکی و  بـش  هـک  بـش  ناـمه 

هیلع نیـسح  میمـصت  زا  هّیفنح  نب  دـمحم  هک  یماگنه  درک . تکرح  هکم  يوس  هب  هّیفنح ، نب  دـمحم  زج  هب  شنادـناخ ، دارفا  نیرتهدـمع 
مدرم و نیرتبوـبحم  وـت  درک : ضرع  دوریم ، اـجک  هب  شردارب  هک  تسنادیمن  هـک  یلاـح  رد  دـش ، عـلطم  هنیدـم  زا  جورخ  هـب  مالـسلا 

وت ماهدومنن و  هریخذ  تحیـصن  یهاوخریخ و  نینچ  تاـقولخم ، زا  کـی  چـیه  يارب  وت  زج  هب  نم  و  یتسه . نم  يارب  تاـقولخم  نیرتزیزع 
ار دوخ  ناگداتسرف  سپس  شاب ، رود  اهرهش  زا  یناوتب  ات  نک و  عانتما  دیزی  اب  تعیب  زا  یـشابیم : تحیـصن  یـشیدناریخ و  نینچ  هتـسیاش 

رازگـساپس ار  ادخ  دـندرک ، تعیب  وت  اب  مدرم  رگا  نک . توعد  دوخ  ِيرای  هب  تلادـع ] قح و  هماقا  يارب   ] ار نانآ  تسرفب و  مدرم  يوسهب 
یگنازرف و دهاکیمن و  وت  لقع  نید و  زا  تهج  نیا  زا  دنوادخ  دنتفرگ ، ار  وا  رود  دنتـساوخ و  ار  رگید  یـسک  مدرم  رگا  دـش و  یهاوخ 

رگید یهورگ  قـفاوم و  یهورگ  دـتفیب ، فـالتخا  مدرم  ناـیم  يوـش و  يرهـش  دراو  رگا  مسرتیم  نم  دوریمن . نـیب  زا  مـه  وـت  تلیـضف 
نوخ تهج  زا  نانآ  نیرتعیاض  ردام ، ردپ و  تیصخش و  تهج  زا  تما  نیا  درف  نیرتهب  هجیتن ، رد  دتفیب و  هار  راتشک  دنـشاب و  وت  فلاخم 
تفگ دـمحم  مورب ؟ اجک  سپ  مردارب ، دومرف : هّیفنح  نب  دـمحم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  . دـشاب ناـمدود  تهج  زا  ناـنآ  نیرتراوخ  و 
نمی يوس  هب  دوبن ، راـگزاس  وت  يارب  رگا  تسا و  بولطم  وت  يارب  نیا  دوب ، نما  هناـخ  وـت  يارب  رهـش  نآ  رگا  يآ . دورف  هکم  رد  تسخن 

هب ور  تروـص  نیا  رد  دوـبن ، ینمیا  ياـج  وـت  يارب  مه  نمی  رگا  تسا و  نیمه  دوـصقم  دوـب ، نما  هناـخ  وـت  يارب  نمی  رگا  نک . تکرح 
رد دماجنایم . اجک  هب  مدرم  عضو  ینیبب  ات  شاب  تکرح  رد  رگید  يرهش  هب  يرهـش  زا  راذگب و  یهوک  ياههاگهانپ  رازگیر و  ياهنابایب 

یهاوخریخ مردارب ، دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  . دش یهاوخ  يورایور  هثداح  اب  حیحـص  رظن  يأر و  اب  اهراظتنا ، تاکرح و  نیا  هجیتن 
ماـما هک  تسا  هدرک  هفاـضا  ار  هلمج  نیا  یـسلجم  موحرم  [ . 131 . ] دـشاب حیحـص  وت  يأر  مراودـیما  يدروآ و  ياـج  هب  تبحم  يدومن و 

اب منکن ، ادیپ  مه  یهاگلزنم  یهاگهانپ و  چیه  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  مردارب ، : » دومرف هیفنح  نب  دـمحم  نخـس  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
: میهدیم رارق  یسررب  دروم  ار  وگوتفگ  نیا  رد  مهم  رایسب  بلطم  دنچ  کنیا ، [ . 132 .« ] درک مهاوخن  تعیب  دیزی 

دومرفن روبجم  تشاد  شیپ  رد  هک  یتکرح  يارب  ار  سک  چیه  هکلب  هیفنح  نب  دمحم  اهنت  هن  نیسح  ماما 

ياههقلح دـننام  هک  ناسنا  کی  نادـناخ  دارفا  نیرتهدـمع  ناـگدازردارب و  ناردارب و  نادـنزرف و  هک  تقیقح  نیا  دـیاش  اـم ، ِراـگزور  رد 
یعیبط هدیدپ  کی  نیا  دشابن . روصت  لباق  مدرم  يارب  دنهدیم ، لیکشت  ار  وا  ِیعیبط  ِتیصخش  رصانع  و  دنتسه ، وا  دوجو  هقلح  هب  لصتم 
ِیعیبط ِطابترا  یلّوا  لـصا  هب  ناـیمدآ  ندـنادرگزاب  يارب  مه  ياهراـچ  چـیه  تسا و  هدروآ  شیپ  تاـیح  دـض  ِینیـشام  یگدـنز  هک  تسا 
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یتـسرپتورث و نیگنـس  باوـخ  زا  زورما ، ِيروآنـف  ناگدـننادرگ  هـک  نـیا  رگم  دوـشیمن . هدـهاشم  رگیدـکی  اـب  ناـنآ  ِدوـجو  ِلوـقعم 
تیوه دنهد و  رارق  هجوت  دروم  دراد ، هک  ییاهشزرا  حور و  تیصخش و  ناور و  ناج و  اب  ار  ناسنا  رگید ، راب  دنوش و  رادیب  يرگهطلس 

یگناگیب نارود  ، » مینکیم یگدنز  نآ  رد  ام  هک  ار  ینارود  یسانشهعماج ، نارظنبحاص  هک  تسین  تلعیب  دننادرگرب . شدوخ  هب  ار  وا 
ناـیم هک  لوقعم  یعیبط و  طاـبترا  رد  دـناهدرک . يراذـگمان  تسا ، هداد  هجیتـن  ار  یگناـگیب » دوخ  زا   » ِيراـمیب هک  رگیدـکی » زا  اـهناسنا 

دوشیم رتدیدش  روبزم  ِطابترا  ششوج  دشاب ، رتتمظعاب  هعومجم  نآ  زا  يدرف  تیصخش  هزادناره  دراد ، دوجو  اهناسنا  زا  ياهعومجم 
نادناخ هتسجرب  دارفا  رگید  ناگدازردارب و  ناردارب و  دننام  شنامدود  دارفا  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  رتتمظع  اب  یتیـصخش  هچ  و 

اهنت هن  هک  دهدیم  ناشن  حوضو  هب  نارود  نآ  خـیرات  دـندرکیم . یقلت  يدـبا  گنن  وا ، هنامولظم  تداهـش  زا  سپ  ار  دوخ  یگدـنز  يو ،
ياهتیـصخش زا  یهورگ  هکلب  دنتـسنادیم ، يدبا  گنن  ار  وا  تداهـش  زا  سپ  یگدـنز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  کیدزن  نادـنواشیوخ 

زا  ] يرازف هبجن  نب  ّبیـسم  و  دوب ] ربمایپ  هباحـص  زا  هک   ] یعازخ دَرُـص  نب  نامیلـس  دننام  دـندشیم ، هدـیمان  نیباّوت  هک  نامز  نآ  هتـسجرب 
گنن و نتسش  يارب  یلجب  دادش  نب  ۀعافر  یمیمت و  لاو  نب  هَّللادبع  يدزا و  دیعس  نب  هَّللادبع  و  مالسلا ] هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  باحـصا 

ندش هتـشک  لابقتـسا  هب  دـندرک و  يدـج  مایق  ناج  ياپ  ات  درب ، ورف  دوخ  رد  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِندرکن  يرای  زا  هک  يراع 
نینچ ناشربمایپ  هک  دیـشاب  لیئارـساینب  دـننام  :» تفگ نیباّوت  عمج  هب  باطخ  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  درـص  نب  نامیلـس  نانخـس  رد  . دـنتفر
اُوُلْتقاَو ْمُِکئِراب  یِلا  اُوبُوتَف  . ] دیشکب ار  ناتسْفن ) ) ناتدوخ دینک و  هبوت  ادخ  يوسهب  دیدرک ، ملظ  نتشیوخ  هب  یتسرپهلاسوگ  اب  امش  تفگ :

.« متـشکیم ار  دوخ  دهدیم ، تاجن  مهانگ  زا  ارم  یـشکدوخ  متـسنادیم  رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس  :» تفگ لیفن  نب  دـلاخ  [ . 133 [ ] مُکَسُْفنَا
يارب اونین  هثداح  رگا  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  زا  عافد  تیامح و  يارب  يّدـج  شورخ  شوج و  دـیدش و  هقالع  نیا  هب  هجوت  اب  [ . 134]

تکرح نیاربانب ، . دنتفاتـشیم ترـضح  نآ  يرای  هب  دـندرکیم و  تکرح  رابجا  ساسحا  نودـب  نانآ  همه  ًاعطق  دوب -  نشور  ًالماک  ناـنآ 
نیا هتبلا  تسا . هتفرگ  تروص  رایتخا  لامک  اب  تقیقح ، قح و  ِهار  ِدیهـش  نآ  ِنامدود  دارفا  نیرتمهم  ناگدازردارب و  ناردارب و  نادنزرف و 
دیاش ترـضح  نآ  دوخ  یلو  دوب ، هدش  تکرح  هدامآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناردارب  رگید  دننام  مه  هیفنح  نب  دـمحم  هک  دوریم  لامتحا 
قداص ماما  هک  همان  نیا  زا  درکن ، روبجم  ار  یسک  چیه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تقیقح  نیا  نامب . هنیدم  رد  وت  هک  دشاب  هداد  روتـسد 

زا تبحص  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  دیوگیم : نارمح  نب  ةزمح  . دوشیم نشور  تسا ، هدومرف  لقن  ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو  دومرف : ترـضح  نآ  دوب . هیفنحنبدـمحم  یهارمه  مدـع  هنیدـم و  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  جورخ 

. مشاهینب یلا  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نممیحرلانمحرلاهَّللامسب  : تشون نینچ  نآ  رد  تساوخ و  يذغاک  تفرگ ، جورخ  هب  میمصت 
نب یلع  نب  نیـسح  زا  هماـن  نـیا  [ .» 135  ] مالـسلاو حـتفلا  غلبی )  ) كردـی مل  ینع  فلخت  نم  دهـشتسا و  مکنم  یب  قحل  نم  هناـف  دـعب  اـما 
نم زا  سکره  تشگ و  دهاوخ  لیان  تداهـش  هب  دش ، قحلم  نم  هب  امـش  زا  سک  ره  دورد ، دـمح و  زا  دـعب  مشاهینب . هب  تسا  بلاطیبا 

زا رتتمظع  اب  يزوریپ  هچ  تقیقح . قح و  ِهار  دیهـش  يا  وت  رب  يدنوادخ  دورد  .« مالـسلاو دیـسر . دهاوخن  يزوریپ  ماقم  هب  دومن ، فلخت 
تسکش و یلومعم  يانعم  هب  هجوت  اب  يرهاظ و  لیاسو  بابسا و  هب  رظن  اب  هک  تنینوخ  مایق  تضهن و  نآ  اب  وت  يدیـسر . نآ  هب  وت  هک  نآ 

رگا يدرک . عافد  اهناسنا  یتاذ  تیثیح  تمارک و  فرـش و  زا  يدومن و  اـیحا  ار  مالـسا  تشادـن ، يدومن  يرهاـظ  تسکـش  زج  يزوریپ ،
خیرات زورما  دندرکیمن ، يریگولج  وت  ِمایق  تضهن و  رارسا  ندرک  زاب  زا  ترطف ، نادجو و  دض  ِناراوخناهج  روحمدوخ و  ِناگماکدوخ 

زا دـنرادن و  نازاب  ِزاورپ  ِجوا  تّمه و  زا  یعالطا  نیـشنهناریو ، ياهدـغج  هک  سوسفا  . تفرگیم شیپرد  ار  یلماـکت  لّوحت  ریـسم  يرـشب 
راـک میهفت  هک  سوسفا  . دـنناوتان دـنزرویم ، قشع  اـهنآ  هب  ناـترطف  تسپ  نآ  هک  ییاـههبارخ  نآ  هب  نازاورپدـنلب  نیا  ِییاـنتعایب  كرد 

نتخاس یفخم  اب  هک  دننادیمن  راکبان ، ِنادرخبان  نآ  هک  سوسفا  . ریذـپانناکما تسا  يراک  زاب ، تملظ  ناشاّفخ  هب  زورفاناهج  ِدیـشروخ 
اب هتخیمآ  ِتلاهج  ِیمامت  اب  نانآ  . نارگید حاورا  هب  تیاـنج  دـنرادیم و  اور  دوخ  هب  تناـیخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِشخبتاـیح  ِيراکادـف 

نامگ نانآ  دـنناشوپب ! ار  باتملاع  ِباتفآ  هرهچ  ناشیاهسوه ، يوه و  زا  هتـساخرب  ییاهرابغودرگ  اب  دـنهاوخیم  اـهتلاذر ، اـهیتسپ و 
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ناکاپ ياهلد  يارـستولخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنناشوپب و  ناشرامیب  ياهزغم  تالیخت  اب  ار  تقیقح  قح و  دنناوتیم  هک  دـنربیم 
نآ زا  رتتخـس  يرفیک  هچ  و  اهیتسپ ، تلاهج و  نآ  زا  رتخلت  یباذع  هچ  دـننک ! نوریب  دوشیم ، نشور  يدـنوادخ  رون  اب  هک  مدآ  دالوا 

! دیامن راداو  نتشیوخ  اب  هزرابم  هب  ار  ناسنا  هک  يزغم  ِيرامیب 

هیفنح نب  دمحم  نانخس  رد  دیزی  اب  تعیب  زا  نیسح  ماما  عانتما  ترورض  ندش  راکشآ 

نیسح ماما  عانتما  ترورض  دوب ، گرزب  هثداح  نآ  رد  صلخم  هاگآ و  ناناملـسم  همه  هیرظن  هدننکوگزاب  هک  هیفنح  نب  دمحم  نانخـس  زا 
هاگهانپ نیا  زا  نابایب و  نآ  هب  نابایب  نیا  زا  رهش ، نآ  هب  رهش  نیا  زا  لاقتنا  هلیـسو  هب  نآ ، نتخاس  راکـشآ  دیزی و  اب  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع 

مادقا نیملـسم و  هعماج  تیریدم  يارب  وا  یگتـسیاشان  دیزی و  ّتیوه  هب  رظن  اب  نیاربانب ، . ددرگیم راکـشآ  یبوخهب  هاگهانپ ، نآهب  یهوک 
یلع نب  نیـسح  تیـصخش  ریظنیب  تمظع  و  فرط ، کی  زا  وا  يرادـمامز  تیبثت  يارب  هعماج  ِمدرم  ِتیرثکا  یهاگآان  زا  هدافتـساءوس  هب 

زا يرادمامز  ماقم  هب  يّدـصت  يارب  مالـسا  سدـقم  نید  هب  نامیا  اب  هاگآ و  مدرم  نایم  رد  وا  یگتـسیاش  قلطم و  ّتیبوبحم  مالـسلا و  هیلع 
نایمرد ترضح  نآ  اب  ار  نآ  هیفنح  نب  دمحم  هک  دوب  ترورض  نیرتیهیدب  دیزی  اب  تعیب  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عانتما  رگید ، فرط 

. تشاذگ

نیسح ماما  هب  هیفنح  نب  دمحم  داهنشیپ 

هکلب دنکن  تنوکس  رهش  کی  رد  دبای ، رارقتسا  نمی  ای  هکم و  رد  تسناوتن  رگا  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هیفنح  نب  دمحم  داهنـشیپ 
رادـیب ار  مدرم  يواکجنک  سح  نایرج  نیا  ددرََونرد ... ار  اهنابایب  ای  دـیامن ، تکرح  رهـش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  دـهد و  لـحم  رییغت  ًاـمئاد 
راکـشآ مدرم  يارب  نایدـیزی  دـیزی و  ياهيراکبیرف  نایرج ، نیا  اب  . دـنکیم تاـبثا  دـیزی  اـب  تعیب  زا  ار  ترـضح  نآ  عاـنتما  دـیامنیم و 

هک تسا  هدـمآ  درک ، میهاوخ  لقن  ًادـعب  هک  یتیاور  رد  دـنوشیم . علطم  درذـگیم ، هدرپ  تشپ  رد  هک  هچ  نآ  زا  هعماج  مدرم  دوشیم و 
تماقا هنیدم  رد  وت  ماهدش و  منایعیش  مناگدازردارب و  مناردارب و  اب  تکرح  هدامآ  نم  دومرف : هیفنح  نب  دمحم  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

هیلع نیسح  اب  تکرح  داهنـشیپ  زین  دمحم  ًالامتحا  هک  دوشیم  مولعم  اج  نیا  زا  رادم ... یفخم  نم  زا  ریگب و  رظنریز  ار  زور  لئاسم  نک و 
زا سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  ییاـهبش  زا  یکی  رد  :» دـنکیم لـقن  یـسلجم  . دـش عناـم  ترـضح  نآ  یلو  دوب ، هدوـمن  ار  مالـسلا 

مرکا ربمایپ  ربق  فرط  هب  دمآ و  نوریب  دوخ  لزنم  زا  دوب ، هدرکن  تکرح  هکم  فرط  هب  زونه  دوب و  هنیدـم  رد  هبتع  نب  دـیلو  اب  وگوتفگ 
طبـس نامه  وت و  رتخد  هچب  وت ، هچب  متـسه ، همطاـف  نب  نیـسح  نم  ادـخ ، لوسر  يا  وت  رب  دورد  تفگ : نینچ  تفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

تاعارم ارم  قح  دندومن و  عیاض  دندرک و  راوخ  ارم  نانآ  هک  شاب  دهاش  ادخ ، ربمایپ  يا  یتشاذگ . دوخ  تُّما  نایم  رد  هک  متسه  وت  هون ) )
یلاوـتم دوجـس  عوـکر و  هب  تساـخرب و  ماـیق  يارب  سپـس  مسرب . ترادـید  هب  هک  هاـگ  نآ  اـت  وـت ، هب  نم  تیاکـش  تسا  نیا  دـندومنن و 

زا ترضح  هن ؟ ای  تسا  هدش  جراخ  هنیدم  زا  ترضح  نآ  ایآ  دنیبب  ات  داتـسرف ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لزنم  هب  ار  یـسک  دیلو  تخادرپ .
هب رگید  راب  مود  بش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دشن . هدولآ  نیـسح  نوخ  هب  شتـسد  هک  درک  ار  ادـخ  رکـش  دـیلو  . دوب هتفر  نوریب  هنیدـم 

ضرع تـشادرب و  شیاـین  هـب  تـسد  تـشگ ، غراـف  هـک  یماـگنه  دـناوخ و  اـهزامن  تـفر . هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ربـق  فرط 
يارب هک  ار  هچ  نآ  ینادیم  نونکا  متـسه . وت  ربمایپ  ِرتخد  ِدنزرف  نم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  وت  ربمایپ  ربق  تسا  نیا  ادـنوادخ ، : درک

دنوادـخ يا  وـت  زا  نم  میاـمنیم . درط  ار  اـهنآ  مرفنتم و  اهيدـب  زا  مرادیم و  تسود  ار  اـهیکین  نم  ادـنوادخ ، تسا . هدـمآ  شیپ  نم 
نآ رد  تلوسر  وت و  ياضر  هک  ار  هچ  نآ  مرادیم ، تلأسم  تسا ، هدیمرآ  اجنیا  رد  هک  یسک  نآ  ربق و  نیا  ِّقح  هب  مارکالاو ، لالجلاوذ 

ناگتشرف زا  ياهتسد  اب  ار  ربمایپ  لاح ، نآ  رد  داد . تسد  ترـضح  نآ  هب  ایؤر  تلاح  دش و  کیدزن  هاگحبـص  ات  . نیزگرب نم  يارب  تسا ،
دیسوب ار  وا  یناشیپ  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربمایپ ، . دید دندوب ، هتفرگ  نایم  رد  ار  ربمایپ  ورشیپ  پچ و  تسار و  زا  هک 
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تما زا  یعمج  هلیـسو  هب  ـالبرک  نیمز  رد  هک  منیبیم  هتـشغآ  دوخ  نوخ  هب  ار  وت  یکیدزن  نیمه  هب  نیـسح ، يا  نم ، بوبحم  يا  : دومرف و 
ارم تعافـش  دنوادخ  دنراد . نم  زا  تعافـش  دـیما  تمایق ، زور  رد  یتیانج  نینچ  باکترا  اب  نانآ  يوشیم و  هتـشک  یگنـشت  لاح  رد  نم 
وت يارب  و  دنراد . ار  وت  رادید  قایتشا  دناهدمآ و  نم  دزن  تردارب  ردام و  ردپ و  نیـسح ، يا  نم ، بوبحم  يا  درک . دـهاوخن  نانآ  بیـصن 
رد دـش و  هنیدـم  زا  تکرح  هدامآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ... دـش یهاوخن  لـیان  اـهنآهب  تداهـش  نودـب  هک  تسا  تشهب  رد  یتاـجرد 
ربق رس  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  روضح  [ . 136 .« ] دومن عادو  زین  ار  ود  نآ  تفر و  شردارب  ربق  ِرس  سپس  ردام و  ربق  ِرـس  بش ، یکیرات 

نیرب فیلکت  نآ  هثداح و  نآ  ِتقیقح  ِییاهن  فشک  يارب  دوب  ییاهن  شالت  راوگرزب ، نآ  ربق  ترایز  هفاضا  هب  یلاوتم ، بش  ود  رد  ربمایپ 
ربمایپ و ربق  ترایز  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا : هدـمآ  نینچ  یـسلجم  تیاور  رد  دوش . هداـمآ  نآ  ماـجنا  يارب  تسیاـبیم  هک 
، ود نآ  نایم  درک و  تاقالم  ار  هیفنح  نب  دمحم  شردارب  دوب ، هدش  هنیدم  زا  تکرح  هدامآ  هک  مالسلا  مهیلعنسح  ماما  همطاف و  ترضح 
ناردارب و اـب  متفرگ  میمـصت  نم  :» دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  وگوتفگ ، نیا  ناـیاپ  رد  داـتفا . قاـفتا  میدرک  لـقن  هک  ییوگوتفگ 

وت یتسین ، تکرح  هب  مزلم  مردارب ، يا  وت  اما  تساهنآ . يأر  نم  يأر  اهنآ و  میمصت  نم  میمصت  مورب . هکم  هب  منایعیـش  ناگدازردارب و 
نیا سپس  [ . 137 .« ] رادـم یفخم  نم  زا  ار  نانآ  زا  يزیچ  شاب و  دـیزی ) نارازگراک   ) نانآ ياهراک  رظان  نم  فرط  زا  ناـمب و  هنیدـم  رد 

شردارب هب  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  هک  یتیـصو  تسا  نیاـمیحرلا  نمحرلا  هَّللامسب  : تشون هیفنح  نب  دـمحم  شردارب  هب  ار  تیـصو 
تـسوا درادن و  دوجو  هناگی  دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه  هک  نیا  هب  دهدیم  تداهـش  نیـسح  : دیامنیم هیفنح  نب  دمحم  هب  فورعم  دمحم 

تسا و هدمآ  قحرب  قح و  فرط  زا  تسوا . هداتسرف  هدنب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هک  دهدیم  تداهش  و  کیرـشیب ، اتکی و  دنوادخ 
دهاوخ هدنز  ار  ناگدرم  همه  دنوادخ  تسین و  نآ  رد  يدیدرت  تسا و  یعطق  تمایق  زور  ندـمآ  و  تسا . قح  خزود  تشهب و  هک  نیا  هب 

مایق هک  تسین  نیا  زج  ملظ . داسفا و  يارب  هن  ماهتـساخرب و  يرگلـالخا  داـسف و  ّرـش و  ندرک  اـپرب  يارب  هن  یلع ) نب  نیـسح   ) نم و  درک .
زا یهن  و  مدرم ) تداعـس  حالـص و  ریخ و   ) فورعم هب  رما  مهاوـخیم  هـلآو .) هـیلع  هللا  یلـص  دـمحم   ) مّدـج تـما  حالـصا  يارب  ماهدرک 
هک تسادخ  دریذپب ، قح  يانبم  رب  ارم  سک  ره  سپ  منک . راتفر  مدرم  نایم  رد  بلاطیبا  نب  یلع  مردپ  ّدـج و  شور  اب  میامن و  اهيدـیلپ 

نیرتهب وا  دنک و  مکح  موق  نیا  نم و  نایم  دنوادخ  ات  درک  مهاوخ  لمحت  نم  دریذپن ، ارم  ِمایق  تکرح و  نیا  سکره  تسا و  قح  راوازس 
هب هدومرف و  اـضما  ار  هماـن  سپـس  .« تسین ادـخ  فرط  زا  زج  یقیفوـت  نم  يارب  و  وـت ، هب  نم  تیـصو  تسا  نیا  ردارب ، يا  تسا . ناـمکاح 

دوب یتقیقح  ندناشوپ  اوران و  ماهتا  هنوگره  زورب  عنام  تیـصو ، نیا  [ . 138 .« ] دش جراخ  هنیدم  زا  بش  ماگنه  رد  داد و  دـمحم  شردارب 
هار هدرک و  رظنفرـص  دوخ  یگدنز  یتح  ایند و  همه  زا  نآ ، هار  رد  يراکادف  يارب  هدومن و  يریگفده  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک 

تاصتخم زا  یناسنا ، قوقح  نیرتحـضاو  ندرک  لامیاپ  قافن و  اهيزاب و  گنرین  هک  تهج  نآ  زا  دوب . هتفرگ  شیپ  ار  اهنابایب  اهتشد و 
ینافوت ندرک  شوماخ  يارب  هک  دوب  یعیبط  نیاربانب ، تسا ، نارگهطلس  هنوگنیا  راک  رازبا  هلیسو و  هک  تسا  یلوایکام  ياهيزابتسایس 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهلا  فده  عقاو ، فالخ  هنوگره  هعاشا  اب  نایدیزی  دیزی و  درکیم ، اپرب  نیملسم  عماوج  رد  نیسح  تداهـش  هک 

نآ ات  راوگرزب  نآ  اذل ، دش ! هتشک  درک و  مایق  تکرح و  يرادمامز  ندروآ  تسد  هب  يارب  نیـسح  هک  دنریگب  ار  هجیتن  نیا  دنناشوپب و  ار 
هب هک  دروم  نیا  رد  درکیم . زاربا  ًاررکم  ار  شیوخ  ماـیق  تکرح و  زا  فدـه  دوخ ، ِیتوـکلم  ریذـپلد و  نانخـس  اـب  تسناوـتیم ، هک  اـج 

همه هب  داقتعا  تیدـبا ، تمایق و  خزود و  تشهب و  ندوب  قح  هب  رارقا  نیتداهـش و  ناـیب  اـب  دومرف ، حرطم  ًاـبتک  شردارب  هب  تیـصو  لـکش 
يالعا فده  هاگ  نآ  دَنامن . وا  ِیهلا  مایق  هرابرد  ناتهب  ارتفا و  نیرتمک  يارب  ییاج  ادرف  هک  دومرف  نایب  ًاحیرـص  ار  یمالـسا  دیاقع  لوصا 

ربمغیپ و ناماد  رد  هدـش  گرزب  یلع  نب  نیـسح  نم  :» دومرف دزـشوگ  حوضو  لامک  اـب  تشاد ، شیپ  رد  هک  یمیظع  تضهن  زا  ار  شیوخ 
رد نم  ماهتـساخنرب . يرگلـالخا  داـسف و  ّرـش و  داـجیا  يارب  ماـیق ، نیا  اـب  مالـسلا ، هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  مردـپ  بتکم  رد  هدـش  تیبرت 

وحم اهشزرا و  میکحت  يارب  نم  تسا . هدوب  یناسنا  ياهشزرا  لوصا  رگید  قح و  تلادـع و  هاگیّلجت  هک  ماهدرک  امن  وشن و  ینادـناخ 
هیلع هللا  یلـص  هَّللادبع  نب  دمحم  يدنوادخ ، هدیزگرب  نامه  ِنید  هماقا  يارب  نم  ماهدرک . تکرح  اهیـشکقح  اهيرگمتـس و  اهيدیلپ و 
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هک دـیهدب ) نم  هب  ار  ایند  همه  رگا   ) مرگید تسد  رد  ار  هام  دـیراذگب و  متـسد  کـی  رد  ار  باـتفآ  رگا  دومرف : هک  ماهدرک  تکرح  هلآو 
، فده نیا  هب  لوصو  يارب  نم . راتفر  تسا  نیا  نم و  فدـه  تسا  نیا  تشاد . مهاوخنرب  تسد  مرادرب ، نید  نیا  هعاشا  غیلبت و  زا  تسد 
هب لوصو  هار  رد  تسا . قح  تسا ، هدرک  تکرح  نیا  هب  راداو  ارم  هک  هچ  نآ  دیزرو . مهاوخن  غیرد  يراکادف  ششوک و  یعـس و  چیه  زا 
قح هب  نتسویپ  هن  تسا ، نآ  زا  تیامح  مدع  قح و  زا  نداتفا  رود  رد  یقیقح  يدوبان  تخیرگ . مهاوخن  یتبیصم  يراوگان و  چیه  زا  قح ،

هکلب دهدیمن ، هار  دوخ  هب  یساره  هار  ندوب  خالگنـس  زا  اهنت  هن  درادرب ، یهار  نینچ  رد  مدق  هک  یـسک  نآ . زا  تیامح  نآ و  نتفایرد  و 
يوس هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .« تسا مدآ  دالوا  ِناکاپ  ِسدـقم  ِهگلزنم  ِریـسم  هک  دـنیبیم  هار  نیا  رد  ندـش  هعطق  هعطق  رد  ار  يزوریپ 

تاقالم ار  وا  عیطم  نب  هَّللادبع  درک ، تکرح  هکم  فرط  هب  دش و  جراخ  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه  .» دنکیم تکرح  هکم 
فیلکت نییعت  يارب  دـنوادخ  زا  سپـس  تسا و  هکم  نم  دـصقم  ًالعف  دومرف : ترـضح  نآ  ؟ يوریم اـجک  هب  مدرگ  تیادـف  تفگ : درک و 

زا زیهرپب  يدیسر ، هکم  هب  رگا  دنادرگ . وت  يادف  ار  ام  دروایب و  شیپ  ریخ  وت  يارب  دنوادخ  تفگ : هَّللادبع  . درک مهاوخ  ریخ  بلط  يدعب ،
دنام و روای  سکیب و  رهش ، نآ  رد  تردارب  دش و  هتشک  اج  نآ  رد  تردپ  تسا . موش  يرهش  هفوک  اریز  يوش ، کیدزن  هفوک  هب  هک  نیا 

مدرم یتسه . برع  رورـس  وت  امرف ، تماقا  ادـخ  مرح  رد  دـناسرب . تداهـش  هب  ار  وا  دوب  کیدزن  هک  دـندرک  دراو  وا  هب  هناریگلفاغ  یتبرض 
. درک دـنهاوخ  تکرح  وت  زا  تعاـطا  يارب  وت و  فرط  هب  وس  ره  زا  مدرم  همه  دـنوریمن و  يدـحا  چـیه  ناـمرف  ریز  وت ، دوجو  اـب  زاـجح 
.« دش میهاوخ  هدرب  وت  زا  دعب  ام  همه  یـسرب ، تداهـش  هب  رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس  وشم . جراخ  هکم )  ) یهلا مرح  زا  داب ، وت  يادـف  منادـناخ 

: دیوگیم دنادرگ . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يادف  ار  وا  ات  دهاوخیم  ادخ  زا  راب  ود  نارود ، نآ  ياهتیصخش  زا  عیطم  نب  هَّللادبع  [ . 139]
هدوب تهج  نآ  زا  برع  ریبعت  تسا . ناناملسم  همه  رب  ترضح  نآ  يرورس  تدایـس و  روظنم ، هک  تسا  یهیدب  یتسه .» برع  رورـس  وت  »
رگید عماوج  هب  سپس  هدومن و  زورب  ناتسبرع  رد  برع  هلیسو  هب  تسا ، هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ایبنالامتاخ  نآ  یناب  هک  مالـسا  هک  تسا 

ياهتیـصخش همه  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تاریبـعت  هک  روـط  ناـمه  اریز  تسا ، هتفاـی  شرتـسگ 
يارب درف  نیرتهتسیاش  مالسلا  هیلع  نیسح  [ 140 ، ] دهدیم ناشن  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد  برع -  ریغ  برع و  زا  معا  یمالـسا -  عماوج 

، وت دوجو  اب  زاجح  مدرم  :» درک هدافتـسا  زین  الاب  رد  عیطم  نب  هَّللادبع  هلمج  دـنچ  زا  ناوتیمن  ار  هلمج  نیا  دوب . نیملـسم  ِعماوج  ِتیریدـم 
ثدحم موحرم  لقن  هب  انب  هللا  همحر  دیفم  خیش  .« درک دنهاوخ  تکرح  وت  فرط  هب  وسره  زا  مدرم  همه  دنوریمن و  يدحا  چیه  نامرف  ریز 

زا یهورگ  تفرگ ، هکم  هب  تکرح  هب  میمصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نآ  زا  سپ  :» تسا هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمق 
يرای عوقو  ناکما  [ . 141 .« ] تفریذپن ار  اهنآ  داهنشیپ  ترضح  نآ  دنداد و  ترضح  نآ  هب  يرای  داهنـشیپ  هّنجا ، زا  یهورگ  ناگتـشرف و 
ْمُکُّبَر ْمُکَّدُِـمی  ْنَأ  ْمُکَیِفْکَی  َْنلَأ  َنینِمْؤُْمِلل  ُلوُقَت  ْذِا  [ . 142 : ] هلمج نآ  زا  مینک ، هدـهاشم  دـیجم  نآرق  رد  میناوتیم  ار  یبـیغ  تادوجوم  زا 

نیمِّوَسُم ِۀَِکئالَْملاَنِم  ٍفالآ  ِۀَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْمی  اذه  ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَی  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  یَلب  َنیلَْزنُم . ِۀَِـکئالَْملاَنِم  ٍفالآ  ِۀـَثالَِثب 
، یلب دنک . يرای  ارامـش  هکئالمرازه ، هس  اب  امـش  راگدرورپ  هک  دنکیمن  تیافک  امـش  يارب  ایآ  یتفگیم  نانمؤم  هب  هک  یماگنه  [ .» 143]

هیآ هبوت ، هروس   » رد نینچمه ، .« درک دهاوخ  يرای  رادناشن  هکئالم  رازه  جنپ  اب  ار  امـش  دنوادخ  يدوزهب  دیزروب ، اوقت  دـینک و  ربص  رگا 
ار وا  دروآ و  دورف  ربمایپرب  ار  دوخ  شمارآ  دـنوادخ  سپ  اهْوََرت ...«... َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَا  َو  ِْهیَلَع  ُهَتَنیکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَاَـف  تسا ...: هدـمآ  نینچ  « 40
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  تیـصخش  ندوب  ریظنیب  هک  یفورعم  يایاضق  هلمج  زا  ...« دومرف دییأت  دیاهدیدن ، ار  اهنآ  هک  ینایرکـشل  هلیـسوهب 

دتـسرفیم ار  یناسک  دنیآیم ، هفوک  فرط  زا  هک  دنیبیم  ار  رفن  ود  هفوک ، هار  رد  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  هک  تسا  نیا  دنکیم ، تابثا 
نیسح اب  ناشیاهلد  هک  میتشاذگ  رس  تشپ  یلاح  رد  ار  مدرم  ام  هک  دنهدیم  خساپ  نینچ  رفن  ود  نآ  دنـسرپب . نانآ  زا  ار  هفوک  عضو  هک 

یگداسهب هک  تسا  نیمه  شنمهابور  ِناتفصگرگ  تسایس  هک  مینادیم  ام  همه  يرآ ، . دوب هدش  هدامآ  وا  لتق  يارب  ناشیاهریشمش  دوب و 
یبلق ِيّدج  تالیامت  فالخ  رب  ار  نانآ  دـنهد و  نانآ  تسد  هب  ریـشمش  هک  يروط  هب  دـنیامن ، شّوشم  ار  هعماج  مدرم  ياهزغم  دـنناوتیم 

! تسا نانآ  ياهلد  بوبحم  هک  دنیامن  یسک  اب  رازراک  راپسهر  دنراد ، هک 
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دوشیم دیهش  گرزب  مایق  نیا  رد  تسنادیم  نیسح  ماما  ایآ 

هب هک  هچ  نآ  نایب  يارب  ام  تسا . هتفرگ  رارق  یحورـشم  ياهیـسررب  ثحب و  دروم  هک  تسا  هدش  حرطم  لاؤس  نیا  خساپ  رد  هیرظن  دـنچ 
تاهج همه  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  هچرگا  مکی -  هیرظن  : میهدیم رارق  یـسررب  دروم  ار  اهنآ  زا  هدمع  هیرظن  ود  دـسریم ، رظن 

نمحرلادبع نخس  همزال  دیسر . دهاوخ  تداهش  هب  مایق  نیا  رد  تسنادیمن  وا  یلو  دوب ، يدنوادخ  فیلکت  یگزیگنا  هب  دنتـسم  حیحص و 
تسنادیمن مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  نیا  نارکفتم ، زا  یـضعب  هدیقع  نینچمه  همّدقم ، زا  تاحفص 216 و 217  رد  نودلخ ، نب  ا 

هظحالم میاهدروآ ، هتـشذگ  ثحب  ِیقرواپ  رد  هک  وا  زا  يرگید  نخـس  اب  ار  نودـلخ  نبا  نخـس  داـضت  دوشیم . دیهـش  قارع  هب  رفـس  رد 
 - مود هیرظن  . دش دهاوخ  حرطم  مود  هیرظن  قیقحت  یـسررب و  رد  تداهـش ، هب  ترـضح  نآ  ملع  مدع  هب  نادقتعم  رگید  خساپ  اما  دیدرک .

تروص البرک  ناتساد  يارب  هک  ییاهلیلحت  رد  نوگانوگ ، تاحیضوت  اب  هیرظن ، نیا  دوب . هاگآ  دوخ  تداهش  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هک تسا  یعیبط  قوف  ِنایاوشیپ  نیا  ِتماما  يالاو  ماـقم  . 1: مینکیم نایب  ار  یبلاطم  مهم ، هلأسم  نیا  هرابرد  ام  تسا . هدش  یـسررب  هتفرگ ،
الَف ِْبیَْغلا  ُِملاع  : دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  ناحبس  دنوادخ  . 2. دنکیم ریذپناکما  نانآ  يارب  یهلا  نذا  هب  ار  هدنیآ  زا  یهاگآ  بیغ و  ملع 
رگم دزاـسیمن ، علطم  دوخ  بیغ  هب  ار  یـسک  تسا و  بیغ  ياـناد  دـنوادخ  [ .» 144 ... ] لوُسَر ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ـَِّالا  ًادَـحَا  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی 

هب رظن  اب  هیآ ، نیا  دهدیم . ربخ  ادخ  ریغ  يارب  بیغ  ملع  ناکما  رد  تحارص  هب  هیآ  نیا  ...« دهدب تیاضر  هک  دوخ  ناگداتـسرف  زا  یـسک 
دنناوتیم يدـنوادخ  تیانع  اب  زین  رگید  یناسک  هک  دـنکیم  تابثا  ار  ینعم  نیا  دـنادیم ، ادـخ  صوصخم  ار  بیغ  ملع  هک  رگید ، تایآ 
مهیلعهمئا هتفرگ و  راگدرورپ  زا  یحو  هلیـسو  هب  ار  بیغ  ملع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـیوگیم  هک  یتایآ  دـنوش . بیغ  هب  ملاع 

نایب زا  سپ  همدـقم ، زا  موس  هاجنپ و  لصف  رد  نودـلخ ، نب  انمحرلادـبع  . 3 [ . 145 . ] تسا ناوارف  رایـسب  دناهدرک ، ذخا  ربمایپ  زا  مالـسلا 
يارب یبیغ  روما  زا  عالطا  دوهـش و  فشک و  تمارک  هک  لاح  :» دـیوگیم مالـسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  دنتـسم  ِبیغ  ملع  زا  يدراوم 

رظن زا  ربمایپ  نادناخ  سپ  تسا ، ریذپناکما  دناهتـشگ ) ینورد  يافـص  بیذـهت و  هب  قفوم  هدیـشک و  تضایر  هک  یناسک  زا   ) مدرم ریاس 
فشک هب  دهدیم ، یهاوگ  لصا  نآ  كاپ  ياههخاش  زا  هک  نانآ ، فیرـش  لصا  هب  يدنوادخ  تیانع  يربمایپ و  راثآ  رگید  نید و  ملع و 

زا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  یناوارف  یبـیغ  روما  هلمج  زا  - 4 .« دنشابیم رتراوازـس  یبیغ  قیاقح  زا  عالطا  دوهـش و  و 
یبـیغ راـبخا  [ . 146 . ] شتایـصوصخ اـب  تـسا  مالــسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  تداهــش  زا  ترــضح  نآ  نداد  عـالطا  دـناهداد ، ربـخ  اـهنآ 

رد تسا  یلصف  ...» ْتَقَّقََحت َُّمث  ُماَمِْإلا  اَِهب  َرَبْخَأ  ٍۀَِّیْبیَغ  ٍرُومُأ  ِرْکِذ  ِیف  ٌلْصَف  [ . 147 : ] دیوگیم نینچ  دیدحلایبا  نب  امالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هب دنگوس  لصف ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نادب  . دـناهتفای ققحت  اهنآ  سپـس  هداد و  ربخ  اهنآ  هب  ماما  هک  یبیغ  يروما  رکذ 
ات نامز  نآ  رد  ناشدوخ  تیعقوم  نیب  رد  ياهثداح  چـیه  زا  مدرم )  ) نانآ هک  نیا  هب  تسوا ، تسد  رد  شناج  هک  تسا  هدرک  دای  ییادـخ 
هک ياهفیاط  هربرد  داد و  دـهاوخ  ربخ  هثداـح  نآ  هراـبرد  ناـنآ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نیا  رگم  دیـسرپ ، دـنهاوخن  تماـیق  زور 

ناگدننار و ناهدنامرف و  ناگدننکتوعد و  هرابرد  داتفا و  دـنهاوخ  تلالـض  هب  رفندـص  دـش و  دـنهاوخ  تیادـه  رفن  دـص  نآ ، هلیـسوهب 
دوخ یعیبط  گرم  اب  هک  یـسک  دـش و  دـهاوخ  هتـشک  هک  نانآ  زا  یـسک  هرابرد  نینچمه  ناـنآ و  ياـهبکرم  ندـمآ  دورف  ياـههاگیاج 

هللا یلص  هَّللالوسر  ترضح  زا  دومرفیم : ترضح  نآ  هکلب  تسین ، تّوبن  ياعّدا  ییادخ و  ياعّدا  ترضح ، نآ  زا  اعّدا  نیا  .« درم دهاوخ 
عقاو ِقفاوم  ار  اهنآ  میدرک و  عّبتت )  ) ناحتما ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یبیغ  راـبخا  تسا . هدومن  تفاـیرد  ار  راـبخا  نآ  ِملع  هلآو  هیلع 

شکرابم رسرب  هک  یتبرـض  هرابرد  ربخ  - 1: هلمج نآ  زا  میدومن . لالدتـسا  ترـضح  نآ  زا  روکذم  ياعّدا  قدـص  هب  هار  نیا  زا  میدـید و 
يرابخا - 3. مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  لتق  هرابرد  ربخ  - 2. درک دـهاوخ  باضخ  ار  شکرابم  شیر  شرـس ، نوخ  درک و  دـهاوخ  تباـصا 

نیـسح ماما  تداهـش  زا  يرابخا  عبانم  نیفـص . فرط  هب  اج  نآ  زا  روبع  عقوم  رد  داد ، دـهاوخ  يور  نآ  رد  هک  ياهثداح  البرک و  هراـبرد 
هیواعم و فیصوت  رد  يربخ  - 5. دوخ تافو  زا  دعب  هیواعم  تنطلس )  ) کلم هرابرد  ربخ  - 4. میروآیم ثحبم  نیا  رخآ  رد  ار  مالسلا  هیلع 
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 - نیقرام هرابرد  ربخ  - 8. رمع نب  فسوی  هرابرد  ربخ  - 7. فسوی نب  جاجح  هرابرد  ربخ  - 6. مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ّبس  هب  وا  روتـسد 
هحلط و  ) نیثکان هرابرد  رابخا  - 10. دش دنهاوخ  هدیشک  راد  هب  هک  نانآ  جراوخ و  ياههدشهتشک  هرابرد  رابخا  - 9. ناورهن رد  جراوخ  رما 

ربخ - 12. ود نآ  هتسدوراد  و  صاع ) نب  ورمع  هیواعم و   ) نیطساق هرابرد  رابخا  - 11. دنتخادنا هارهب  ار  لمج  گنج  هک  ناشناوریپ  و  ریبز )
اب گنج  يارب  هرـصب  هب  تکرح  هدامآ  ترـضح  نآ  هک  ماگنه  نآ  رد  دـندش ، دراو  ترـضح  نآ  رب  هفوک  زا  هک  یهاپـس  هرامـش  هراـبرد 

يارب ار  نید  ماد )  ) بانط وا  دیـسر . دهاوخن  نآ  هب  هک  دهاوخیم  ار  يزیچ  : » ریبز نب  هَّللادـبع  هرابرد  ربخ  - 13. دوب هتشگ  لمج  باحصا 
بولـصم دعب  وه  هکردی و  الو  ارمأ  موری  ّبض  ّبخ  : » تسا هدمآ  ریبز  نب  هَّللادبع  فیـصوت  رد  تالمج  نیا  رد  . ] دنارتسگیم ایند  راکش 

-14 .[ تسا شیرق  هدش  هدیـشک  راد  هب  وا  هک  نیا  هفاضا  هب  تفای . دـهاوخن  رد  ار  نآ  دـهاوخیم و  ار  يرما  زوتهنیک ) رگهلیح و  « ) شیرق
نب یلعار  دوخ  هک  جـنز  بحاص  هلیـسو  هب  رگید  راب  هرـصب  تکاله  هراـبرد  ربخ  - 15. بآ رد  هرـصب  ندـش  قرغ  تکاله و  هرابرد  ربخ 

هب ناشیا  ندومرف  حیرـصت  ناسارخ و  فرط  زا  هایـس  ياهمچرپ  روهظ  هرابرد  رابخا  - 16. تسا هدیمان  دیز  نب  یـسیع  نب  دمحا  نب  دمحم 
نب قاحـسا  شدنزرف و  نیـسحلانبرهاط و  نانآ  هلمج  زا  هک  دنوب  بعـصم  لآ  نانآ  دندوب و  فورعم  قیزر  ینب  هب  هک  نآ  یلاها  زا  یموق 

شنادنزرف زا  ینایاوشیپ  روهظ  هرابرد  رابخا  - 17. دندوب یسابع  تلود  هب  ناگدننکتوعد  زا  ناشناگتشذگ  نانآ و  هک  دنـشابیم  میهاربا 
ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِلِآل  َّنِإ  َو  : دـناهدومرف ناشنانخـس  زا  یـضعب  رد  هک  اهنآ  زا  ریغ  و  [ 148  ] یعادلا رصانلا و  دننام  ناتـسربطرد 
هیلع هللا  یلـص  دـمحم  لآ  يارب  ًاعطق  «و  ِهَّللا ِنیِد  َیلِإ  َوُعْدَـیَف  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َموُقَی  یَّتَح  ٌّقَح  ُُهئاَعُد  َءآَش  اَذِإ  ُهَّللا  ُهُرِهُْظیَـس  ًاْزنََکل  ِناَِـقلاَّطلِاب  َمَّلَـسَو 
نذا اب  هک  نیا  ات  تسا  قح  وا ) توعد   ) وا ياعد  دزاسیم . رهاظ  دـهاوخب  رگا  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  ياهنازخ  ناـقلاط  رد  ملـسو  هلآو 
دزن رد  هک  نیا  هنیدم و  رد  [ 149  ] هیکز سفن  ندش  هتشک  هرابرد  ربخ  - 18 .« دیامنیم توعد  يدنوادخ  نید  هب  دنکیم و  مایق  يدنوادخ 
ُرَهُْقی َو  َرَهْظَی  ْنَأ  َدَْعب  ُلَتُْقی  : دوشیم هتـشک  ةزمح  باب  رد  هک  میهاربا )  ) هّیکز سفن  ردارب  هرابرد  ربخ  - 19. دوشیم هتشک  تیز  ياهگنس 

میهاربا لتق  ببس  رد  ربخ  - 20 .« دنکیم هبلغ  هک  نآ  زا  سپ  دوشیم  بولغم  و  دـنک ، روهظ  هک  نآ  زا  سپ  دوشیم  هتـشک  » َرَهْقَی ْنَأ  َدـَْعب 
َو ُهُدَی  ْتَّلَش  یِماَّرِلل  ًاسُْؤباَیَف  ُُهتَِّینَم  ِهِیف  ُنوُکَی  .« دوشیمن مولعم  شزادناریت  هک  دنکیم  تباصا  وا  هب  يریت  » ٌبْرَغ ٌمْهَـس  ِهِیتْأَی  : تسا هدومرف  هک 

هتشک هرابرد  ربخ  - 21 .« داب تسـس  شیوزاب  لش و  شتـسد  زادناریت ، لاح  هب  ادب  يا  دوب . دـهاوخ  ریت  نآ  رد  میهاربا  گرم  » ُهُدُـضَع َنَهَو 
ًاعطق هملک  نیا  و  تسا ) هداد  يور  اج  نآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  داهج  نیرخآ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  فئاـط  هب  جو   ) جو ناگدـش 

مان هب  حیرـصت  برغرد و  يولع  تکلمم  هرابرد  وا  راـبخا  - 22. دـندوب نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  دـندومرف  هک  تسا  خـف  هکلب  تسا ، طلغ 
نانآ زا  صخش  نیلوا  هک  يدهملا  هَّللادبع  وبا  هرابرد  ربخ  - 23. دندرک يرای  ار  ملعم  یعاّدلا  هَّللادبع  وبا  هک  دـندوب  یناسک  نانآ  هماتک و 

هک یسک  لسن  زا  هدیزگرب  ِبان  ِبسن  ياراد  دیایب ] بآ  شمشچ  زا  هک  یـسک  ای   ] گنر شوخ  شوپمشچ و  ناوَْریَق  بحاص  سپـس  دوب .
. دوب مرن  تالـضع  ياراد  هبرف و  یخرـس و  هب  لیام  یگنر  دیفـس  يدهملا  هَّللادـیبع  و  دـش . هدـیناباوخ  ابع  رد  دـش و  عقاو  ءادـب  وا  هرابرد 

ایند زا  لیعامسا  هک  یتقو  اریز  ءادر ؛ رد  هدش  هدیناباوخ  تسوا  تسا و  مالـسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  نب  لیعامـسا  ءادبلاوذ ، زا  دوصقم 
دننیبب و ار  وا  ات  درک ، دراو  وا  رب  ار  هعیش  ناگرزب  و  دیناباوخ ]  ] دیچیپ ابع  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  هَّللادبعوبا  شردپ  تفر ،

داّیّـصلاونب زا  و  تسا : هدومرف  نانآ  هراـبرد  هیوب و  ینب  هراـبرد  ربخ  - 24. دوش یفتنم  وا  عضو  زا  ههبـش  تسا و  هتفر  اـیند  زا  وا  هک  دـننادب 
دوخ و هشوت  داز و  نآ ، تمیق  اب  درکیم و  راکـش  یهام  شتـسد  اب  نانآ  گرزب  ردپ  تسا . هیوب  ینب  هب  هراشا  هک  دننکیم  روهظ  ناملید 
هک ییاج  ات  تخاس ، رشتنم  ار  نانآ  لسن  دروآ و  دوجو  هب  هاشداپ  هس  وا  یلصا )  ) ِیبلص نادنزرف  زا  دنوادخ  دومنیم و  هدامآ  ار  شاهلئاع 

ءاروز هک  اجنآ  ات  دـباییم ، شرتسگ  نانآ  رما  دومرف : هک  نانآ  هرابرد  ماـما  نخـس  نینچمه ، دـش . لثملابرـض  ناـنآ  تنطلـس  کـلم و 
؟ تسا رادقم  هچ  نانآ  هطلس  نامز  نینمؤملاریما ، ای  دیـسرپ  ياهدنیوگ  دننکیم . رانکرب  ناشماقم  زا  ار  افلخ  دنوشیم و  کلام  ار  دادغب ) )

شیومعرـسپ تسد  هب  هلجد  رانک  رد  هک  هیوب  ینب  زا  مذجا  نب  فرتم  هرابرد  ربخ  - 25 .« دص زا  شیب  ای  مک  يرادقم  ای  دـص  : » دومرف ماما 
هک نیا  اما  دوب ... هدیرب  تسد  تهج ... هب  هلودلازعم  تسا . نیـسحلاوبا  هلودـلاّزعم  نب  رایتخب  هلودـلاّزع  هب  هراشا  نیا  دـش . دـهاوخ  هتـشک 
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درک و بصن  ار  هَّللعـیطملا  شیاـج  هب  دوـمن و  راـنکرب  ار  هَّللاـب  یفکتـسملا  هلودـلازعم ، اریز  درک ، دـنهاوخ  عـلخ  ار  اـفلخ  تـسا  هدوـمرف 
هیلع ماما  هک  دوب  رادـقم  نامه  نانآ  کلم  تدـم  دـناشن و  وا  ياجهب  ار  رداقلا  درک و  علخ  ار  عئاطلا  هلودـلادضع  نب  رـصنوبا  هلودـلاءاهب 

نب یلع  هک  یماگنه  .» دوب هداد  شنادـنزرف  هب  يرادـمامز  رما  لاـقتنا  هراـبرد  ساـبع  نب  هَّللادـبع  هب  هک  يربخ  - 26. دوب هداد  ربخ  مالـسلا 
درک و دراو  هَّللادبع  دنزرف  ناهد  رد  ار  شناهد  بآ  زا  يرادقم  ترضح  نآ  درب . مالـسلا  هیلع  یلع  شیپ  ار  وا  شردپ  دش ، دلوتم  هَّللادبع 
هب حیحـص  تیاور  .« ار نیا  ریگب  كولم ، ردپ  يا  دومرف : دنادرگرب و  هَّللادـبع  هب  تسب و  ار  وا  هناچ  ریز  دوب ، هدـیوج  ار  نآ  هک  ییامرخ  اب 
نب هَّللادبع  نادنزرف  ددع  هک  یتیاور  نآ  و  تسا ، هدروآ  لماکلا  باتک  رد  دَّرَبُم  سابعلاوبا  ار  تیاور  نیا  میدرک . لقن  هک  دوب  بیترت  نیا 
رگا هک  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  زا  میتفگ  هک  ییایاضق  دننام  یبیغ  ياهربخ  تسا  ناوارف  هچ  تسین . حیحص  هدش ، رکذتم  مه  ار  سابع 

روطهب لاوحا ) حرـش   ) رَیِـس بتک  میهدـب و  صاصتخا  راـک  نیا  يارب  دـیاب  ار  یناوارف  تاحفـص  مینک ، يروآداـی  ار  اـهنآ  همه  میهاوخب 
رابخا - 28. دوب مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  راـظتنا  رد  هک  یثداوح  تیعقوم و  هب  طوبرم  راـبخا  - 27 [ . 150 . ] دراد رب  رد  ار  اهنآ  حورـشم 

هک شنادنزرف ، مکح و  نب  ناورم  هب  طوبرم  رابخا  - 29. درک دهاوخ  زورب  هفوک  رد  يدنت  رایسب  ثداوح  هک  نیا  هفوک و  هدنیآ  هب  طوبرم 
همه سپـس  دنوشیم و  دنمهرهب  ایند  زا  هاتوک  یتدـم  هک  هیماینب ، هب  طوبرم  رابخا  - 30. دید دهاوخ  نانآ  زا  ینینوخ  زور  یمالـسا ، تما 

رد ار  شیاهمچرپ  دیـشک و  دـهاوخ  هدـبرع  هک  ماش  رد  هارمگ  يدرم  ربخ  - 31. دـنهدیم تسد  زا  دـندوب  هدروآ  تسد  هب  هک  ار  هچ  نآ 
تداهش رابخا  - 33. تخادـنا دـنهاوخ  هار  هب  اهيزیرنوخ  زات و  تخاـت و  هک  نیا  لوغم و  ربخ  - 32. درک دـهاوخ  بصن  هفوک  ياههموح 

. تسا رتاوت  قوف  ًاعومجم  ینس ، هعیش و  بتک  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
لـصاح نیقی  دناوتیمن  يرتاوتم  ربخ  چیه  زا  صخـش  نآ  دشابن ، روآنیقی  یـسک  يارب  رگا  هک  تسا  يّدـح  رد  رابخا  نیا  نالقان  ترثک 

زا لقن  هب  یسوط  خیـش   ) یلاما قحلاقاقحا ، تاقحلم  قحلاقاقحا ، ةارایزلالماک ، : تسا ریز  حرـش  هب  ربخ  نیا  عبانم  هنومن ، ناونع  هب  دنک .
لوصفلا بیذـهتلا ، بیذـهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  یناربـط ، ریبـکلامجعملا  یبرقلاةدوـم ، ةدوملاعیباـنی ، راونـالاراحب ، سیمخلاخـیرات ،)

، یعفاـش یجنگ  بلاـطلا ، ۀـیافک  یطویـس ، يربـک  صئاـصخ  ملاوـع ، لـتقم  یمزراوـخ ، لـتقم  ج 2 ، یکلاـم ج 1 ، غابــصنبا  ۀـمهملا ،
مثعا خیرات  ج 1 ، لبنح ، نب  دـمحا  دنـسُم  ریثک ، نبا  ۀـیاهنلاو  ۀـیادبلا  دـیفم ، داشرا  يدـنه ، یلع  یلوم  لامعلازنک  یمثیه ، دـئاوزلاعمجم 

قعاوص دعـسنبا ، تاقبط  یفطـصملاراد ، رابخاب  ءاـفولاءافو  هّمغلافشک ج 2 ، سوواـط ، نب  دیـس  فوـهل  ج 1 ، لاـجرلاسوماق ، یفوک ،
ناویحلاةاـیح ج 1، يروـنید ، لاوطلاراـبخالا  یجنلبــش ، راـصبالارون  هباغلادــُسا ، صاوخلاةرکذــت ، یبقعلارئاـخذ ، ینالقــسع ، رجحنـبا 

دوجو لاؤس  ود  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش   ) هیرظن نیا  رد  ج 2. دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن  حرـش  ماشه ج 3 ، نبا  ۀیوبنلاةریـسلا 
یقرف هک  یناسک  تسا ؟ عورـشم  هثداح  نآ  هب  دورو  يارب  مادقا  میمـصت و  هثداح ، کی  رد  ندـش  هتـشک  هب  ملع  اب  ایآ  مکی -  لاؤس  : دراد

ياهشزرا اهناج و  زا  عافد  هار  رد  تداهـش  یلومعم و  ندش  هتـشک  گرم و  نانآ  يارب  و  دـنراذگیمن ، ثداوح  نایم  صاخـشا و  نایم 
چیه و  تسا ، یتـسه  هصرع  رد  قـلطم  بوـلطم  یگدـنز ، هک  تهج  نیا  هب  دـنیوگیم : تـسا ، ناـسکی  يوـنعم  يداـم و  تاـیح  ِيرورض 

لقع و هاگدید  زا  هثداح ، نآ  رد  دورو  هب  مادقا  هثداح ، کی  رد  ندـش  هتـشک  هب  ملع  دوجو  اب  اذـل  دـسریمن ، یگدـنز  هجرد  هب  یبولطم 
، تسا عورشمان  زین  گرم  رطخ  لامتحا  اب  لمع  کی  هب  مادقا  دوشیم : هتفگ  تایح  هداعلاقوف  تیمها  هب  هجوت  اب  یتح  تسا . عونمم  عرش 

هـصرع رد  قلطم  بولطم  یگدـنز ،  » هک هیـضق  نیا  رد  یگدـنز  يانعم  حیحـص  تخانـش  اب  لاؤس ، نیا  خـساپ  گرم . هب  نیقی  اب  دـسر  هچ 
ندروخ و یگدـنز ،»  » زا روظنم  رگا  تسیچ ؟ تسا ، یتـسه  هصرع  رد  قلطم  بولطم  هک  یگدـنز ، ياـنعم  : دوـشیم نشور  تسا » یتـسه 

تازاـیتما اـهتمظع و  هب  هجوت  اـب  ار  یگدـنز  تقیقح  هک  یناـسک  يارب  تسین  يدـیدرت  دـشاب ، ضحم  ِیعیبط  ِزیارغ  عابـشا  ندـیماشآ و 
یناویح یعیبط  یگدـنز  نآ  اهنت  هن  دـنریگیم ، رظنرد  دنـشابیم ، تایح  یگنادواج  يارب  لـیلد  نیرتهب  هک  یناـحور ، تـالامک  يونعم و 

خـلت و تسا ، هتخاس  روهطوغ  دوخ  رد  ار  یگدـنز  نیا  هک  ییاهتیدودـحم  اهتیمورحم و  اـهيراوگان و  همه  نآ  اـب  هکلب  تسین ، قلطم 
، قلطم روط  هب  ًاـتاذ و  هدـیدپ  نیا  هک  نیا  هن  تسا . یگدـنز  داـینب  ماکحتـسا  زا  یـشان  هک  تسا  يرارطـضا  عون  کـی  هب  دنتـسم  نآ  همادا 
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همه رد  خـیرات  لوط  رد  هک  لمحت  لـباقریغ  ِتاـمیالمان  موجه  ماـگنه  رد  گرم  يّدـج  يوزرآ  اهیـشکدوخ و  همه  نآ  تسا . بولطم 
زا روظنم  رگا  . تسا یناویح  ِیعیبـط  ِیگدـنز  ِقلطم  ِّتیبوـلطم  مدـع  لـیالد  نیرتنشور  زا  یکی  دوـشیم ، هدـید  یناوارف  هب  لـلم  ماوـقا و 

يارب ادخ و  ِنآ  زا  هک  یتایح  (، ) هنّیب ینعی  ناهرب  لیلد و  هب  دنتسم  تایح  (، ) هبّیط تایح  « ) لوقعم تایح   » نامه روبزم ، هیضق  رد  یگدنز 
تسا لوقعم » تایح   » محازم هکلب  تسین ، قلطم  بولطم  یناویح ، یعیبط  یگدنز  نآ  اهنت  هن  دشاب ، [ 151 ( ] دریگیم رارق  نایرج  رد  ادخ 

اب ای  و  درادـن ، یعالطا  ادـخ  هب  دنتـسم  تایح  و  لوقعم » تایح   » زا هک  یـسک  هتبلا  دراد . یبوبر  عاعـش  تیبذاج  هب  لوصو  ِیگتـسیاش  هک 
، تسا هتخاس  مورحم  ار  دوخ  یناسنا  يـالعا  یگدـنز  نآ  زا  یناویح ، ياههتـساوخ  زا  يوریپ  يرـصنع و  تسـس  تلع  هب  عـالطا ، نتـشاد 
، هصالخ . ددنبیم راک  هب  یگدنز  نآ  همادا  رد  ار  دوخ  ياهییاناوت  همه  دنکیم و  یقلت  نامرآ  نیرتالاب  ار  یناویح  یعیبط  یگدـنز  نامه 

هاگـشیپ ات  هتفرگ و  همـشچرس  يدـنوادخ  ِیلزا  ِتیانع  تمکح و  زا  هک  دـنادیم  لوقعم » تاـیح   » ياـنعم هب  ار  یگدـنز  هک  یـسک  يارب 
هار رد  هاگآ  صخش  هک  تسا  لوقعم » تایح   » نآ هب  لوصو  يارب  بسانم  هلیسو  کی  ضحم  یعیبط  یگدنز  دوشیم ، هدیشک  يدنوادخ 
رد اروشاع ، بش  رد  ار  تمظعاب  ِساسحا  نیا  درادرب . ضحم  ِیعیبط  یگدنز  نآ  زا  تسد  راب  اهدـص  تسا  رـضاح  نآ ، ندروآ  تسد  هب 

ندش هتشک  يراکادف و  تمظع  هک  دهد  هزاجا  دوخ  هب  یـسک  رگا  دناهدرک . لقن  ناگمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگآ  راکادف و  نارای 
چیه ام  دهد ، رارق  دیدرت  دروم  ار  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  زا  عافد  لوقعم و  يدازآ  تفارش و  تیثیح و  اهناج و  زا  عافد  داهج و  هار  رد 

ندروخ و قوف  يرـشب ، تایح  يارب  هک  تسا  یناسک  اب  ام  نخـس  يور  میرادـن . هماـکدوخ  ِنازابهطـسفس  هنوگنیا  هب  نتفگ  يارب  ینخس 
، داهج عافد و  هک  تسا  یهیدب  دندقتعم . الاو  ییانعم  هب  هلیسو ،» نارگید  فده و  نم   » يانبم رب  تکرح  قوف  تاوهش و  عابشا  ندیباوخ و 

رارق قیقحت  هعلاطم و  دروم  ار  يرشب  عون  ِناگتفایدشر  تیناسنا و  هلفاق  نازاتشیپ  نانخس  رگا  امش  گرم . یگدنز و  زرم  رد  تکرح  ینعی 
حیجرت نانچ  یناویح ، شوج  بنج و  رد  روهطوغ  دودحم و  رابّتلذ و  یگدنز  رب  ار  گرم  ناگتفایلامک ، نیا  هک  دید  دـیهاوخ  دـیهدب ،

يذ رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  هلمج  زا  تسا . گرم  زا  رتدب  نانآ ، رظن  زا  تسپ  ِیگدنز  اریز  گرم ؛ رب  ار  تایح  هک  دنهدیم 
یگدنز و  تداعس ، زج  ار  گرم  نم  [ .» 152  ] امََرب ِّالا  َنیِملاّظلا  َعَم  َةایَْحلا  َالَو  ةَداعَس  َِّالا  َتْوَْملا  َيرَا  ّینِاَف ال  : تسا نینچ  هفوک  هب  ور  مُسُح 
دزـشوگ ار  تقیقح  نیا  ناوارف ، روـطهب  اـیند ، لـلم  ماوـقا و  ِیبدا  گـنهرف  .« منیبیمن تلـالم  بارطـضا و  یگنتلد و  زج  ار  ناراکمتـس  اـب 

لباق ار  یگدنز  نیا  یگدنز ، رد  العا  تقیقح  کی  هدـهاشم  هک  تسا  نیا  تقیقح  . تسا نیگنن  یگدـنز  زا  هب  خرـس  گرم  : هک دـناهدرک 
راگزور و : هک مینادیم  همهتـسکش  ناوتیم  سفق  هلان  مین  هب  هنرو  تسا  یتفلا  داّیـص  ِینابزیم  هب  ار  اـم  : دـنکیم هیجوت  ریـسفت و  لـمحت و 

يزاب هک  تسا  دوجو  هیلاع  تمکح  تیدـبا و  هب  داقتعا  اهنت  نیاربانبیتسادرف ، ار  رهد  ِزارد  ِزور  نیا  هنرگ  یتسیزاب  رـسهبرس  مجنا  خرچ و 
تلیـضف و اب  فیرـش و  ياهناسنا  هک  تسا  یقطنم  حیحـص و  تفاـیرد  نیا  اـب  [ 153 . ] دـنکیم یفتنم  ار  مجنا  خرچ و  راـگزور و  ندوـب 
ار موریم )؟ اجک  هب  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  متسیک ؟ اب  ماهدمآ ؟ اجک  هب  ماهدمآ ؟ اجک  زا  متسیک ؟ نم   ) هناگشـش تالاؤس  يارب  خساپ  هاگآ ،
تیلاعف و اب  دناوتیم  هنوگچ  هثداح ، کی  رد  ندش  هتـشک  هب  ملع  مود -  لاؤس  . دـنوشیم رادروخرب  لوقعم » تایح   » زا دـننکیم و  هدامآ 

دهاوخ هتـشک  هثداح  کی  رد  دنادیم  هک  یـسک  ینعی  دشاب ؟ راگزاس  هثداح  نآ  رد  فده  هب  ندیـسر  یگدنز و  هب  طوبرم  ياههشیدـنا 
هک تسا  نیا  ضرف  لاح ، دـشیدنیب ! دـیامن و  تیلاعف  هثداـح ، نآ  زا  فدـه  هب  لوصو  هشیدـنا  يریگفدـه و  اـب  دـناوتیم  هنوگچ  دـش ،
هک فده  هب  لوصو  دصق  هب  هنوگچ  ضرف ، نیا  اب  دش . دـهاوخ  دیهـش  البرک  هعقاو  رد  هک  تسنادیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

لیاسو و باختنا  هب  تقد ، لامک  اب  درک و  تکرح  دوب ، هنیدم  هک  دوخ  تنوکس  هاگیاج  زا  دوب ، یمالسا  هعماج  رد  هلداع  تموکح  هماقا 
هنیمز و ندرک  هدامآ  يارب  دوخ  زا  شیپ  لیقع  نب  ملسم  ترـضح  نداتـسرف  و  دوب ، هدیـسر  وا  يارب  هفوک  زا  هک  یتوعد  ياههمان  هب  هجوت 

یلامجا یـسررب  کی  دـیاب  هلأـسم ، نیا  لـح  يارب  تخادرپ ؟ کـلذ ، ریغ  اروشاـع و  زور  رد  يرفن  هاپـس 72  اب  یماـظن ، روما  قیقد  میظنت 
لح رد  تسا  نکمم  هک  مینکیم  حرطم  ار  یبلاطم  ثحبم ، نیا  رد  ام  میشاب . هتـشاد  گرم  یگدنز و  اب  طابترا  رد  اهناسنا  كرد  هرابرد 

. دشاب دیفم  دوخ ، ِتداهش  هب  ماما  ِملع  هلأسم 
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دنتوافتم رایسب  ود  نآ  تقیقح  گرم و  یگدنز و  كرد  رد  اهناسنا 

هراشا

یعیبط هچ . ینعی  یگدنز  دنادب  هک  نیا  نودـب  دـنکیم ، تکرح  ضحم  یگدـنز  رد  یتدـم ، ات  یکدوک ، نارود  زا  رـشب  هک  تسا  یعطق 
ایرد زا  رگا  دـنادیمن  دـنکیم و  یگدـنز  ایرد  رد  هک  یهام  دـننام  دـشاب ، هتـشادن  یتفایرد  زین  گرم  هرابرد  نارود ، نیا  رد  وا  هک  تسا 
یکی نآ  درم و  سک  نالف  هک  نیا  ندینـش  ای  ندـید  اب  رمع و  نایلاس  تفرـشیپ  اـب  جـیردت ، هب  ! دوب دـهاوخ  هنوگچ  وا  لاـح  دـتفیب ، نوریب 
ِینهذ عاضوا  دسریم ، ارف  یگدنز  لابند  هب  هک  گرم  كرد  زا  سپ  مدرم  . دوشیم حرطم  رشب  يارب  ماهبا  یعون  اب  گرم  هدیدپ  دریمیم ،

ِیگدنز تاصتخم  رد  ندـش  روهطوغ  تدـش  تلع  هب  مدرم  زا  یخرب  - 1: هلمج نآ  زا  دننکیم . ادیپ  گرم  یگدـنز و  هرابرد  ینوگانوگ 
نایاپ اب  یگدنز  ریـسفت  گرم و  هرابرد  یـصاخ  هشیدنا  هنوگچیه  دـنهدیم و  همادا  یکدوک  نارود  ینهذ  عضو  نامه  هب  ضحم ، ِیعیبط 

هب ملع  اب  یتح  هک  دسریم  ياهجرد  هب  یگدنز ، جاوما  رد  درف  نتفر  ورف  تدش  یهاگ  دنهدیمن . هار  دوخ  هب  گرم ، هلیـسو  هب  نآ  نتفای 
زا یعاونا  اب  نانیا  هک  تسا  یهیدب  دنکیمن . نآ  لحاس  یگدنز و  ضارقنا  هب  یهجوت  دراد ، ینایاپ  نارگید  دننام  زین  وا  یگدـنز  هک  نیا 

هناقمحا يردـق  هب  نیقلت  عون  تسا  نکمم  دـنزاسیم ! لفاغ  نآ  زا  سپ  َملاع  هرابرد  هشیدـنا  گرم و  ندروآ  داـی  هب  زا  ار  دوخ  تاـنیقلت ،
: یلومعم حالطـصا  هب  و  دوشیمن !» دوبان  نم  یگدنز   » هک دنک  نامگ  نینچمه ، دنک . زاربا  نارگید  هب  ار  نآ  شریذپ  دناوتن  درف  هک  دشاب 
، دـسریمن ضحم  ِیعیبط  ِیگدـنز  رد  ندـش  روهطوغ  ِتدـش  زا  هجرد  نآ  هب  گرمهب  ییانتعایب  یهاگ  - 2 «! تـسا نارگید  يارب  گرم  »
زا یکی  رد  درادن ! گرم  هب  نیقی  ییوگ  دوشیم ، دیدپان  ناسنا  هاگدـید  زا  نآ ، ذـیاذل  یگدـنز و  ینیریـش  تهج  هب  گرم ، هدـیدپ  یلو 
قفا زا  ًابلاغ  اریز  تسا ؛» کش  دننام  مدرم ، زا  یضعب  يارب  گرم ، هب  نیقی  : » هک تسا  هدمآ  نومضم  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نانخس 

، دنراد گرم  زا  سپ  َملاع  هرابرد  هک  یماهبا  دیدرت و  ببـس  هب  یلو  دنراد ، گرم  هب  نیقی  مدرم  زا  ياهتـسد  - 3. تسا رود  هب  نانآ  نهذ 
نیا . دزادنیب نانآ  یگدنز  رب  شخبهجیتن  ِییانـشور  کی  گرم ، زا  سپ  گرم و  هک  دنیامن  هیجوت  میظنت و  يروط  ار  یگدـنز  دـنناوتیمن 

اب هن  دنراد و  يراک  هتـشذگ  اب  هن  دننکیم ، یگدنز  رـضاح  لاح  رد  ًابلاغ  نانیا  دـنکرتشم . رگیدـکی  اب  زیگناماهبا  ِیگدـنز  رد  هورگ ، هس 
یکی هک  تسا  مه  زا  هتخیـسگ  ياههقلح  دننام  نانآ  رمع  هتـشر  ینعی  دشاب . طوبرم  نانآ  رـضاح  لاح  هب  هک  دودـح  نآ  رد  رگم  هدـنیآ ،
لمکم ءزج  دـننام  گرم  هک  یتـسه  ملاـع  عومجم  رد  هیجوـت  ریـسفت و  لـباق  ِیگدـنز  ماـن  هب  یتـقیقح  اذـل ، دـنرذگیم . يرگید  زا  سپ 

لیلد هب  دنشاب ، هتـشاد  نآ  هب  یهجوت  رگا  هورگ ، هس  ره  يارب  گرم  لاح ، نیا  اب  تسین . حرطم  هورگ  هس  نیا  يارب  تسا ، نآ  رد  یگدنز 
توملانم ّمغلاعفد  یف  ۀلاسر   ] صاخ ياهلاسر  رد  انیس  نبا  ار  ینارگن  هودنا و  نیا  لماوع  تسا . هدننکنارگن  زیگنامغ و  فلتخم ، لماوع 

«، گرم یگدـنز و   » هراـبرد ناـنآ  كرد  فـالتخا  هب  رظن  اـب  (. دوـش هعجارم  . ) تسا هدرک  یـسررب  گرم ]) زا  هودـنا  عـفد  رد  ياهلاـسر  )
یتفرعم صقن  رد  نانآ  همه  كارتشا  هب  هجوت  اب  تسین . اهنآ  حورـشم  نایب  هب  يزاین  ثحبم  نیا  رد  هک  دنراد  دوجو  زین  رگید  ییاههورگ 

( يدومن  ) ياهدیدپ نانآ  [ » 154  ] نُوِلفاغ ْمُه  ِةَرِخْآلاِنَع  ْمُه  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلاَنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی  لومشم  نانآ  همه  دنراد ، یگدنز  هرابرد  هک 
ِیهاگآ نیمه  يانبم  رب  مه  ار  یلئاسم  هنافـسأتم ، دنتـسه . دـنالفاغ » يورخا ) یگدـنز   ) ترخآ زا  نانآ  دـننادیم و  ار  يویند  ِیگدـنز  زا 

! دنمانیم یناسنا  مولع  ار  اهنآ  دننکیم و  حرطم  صقان 

ینوناق یگدنز  يارب  شالت  ای  تداهش  هب  ملع  ندوب  راگزاس  كرد  يارب  ياهمدقم 

هراشا

یگدنز و هرابرد  مهم  تقیقح  ود  یمدآ ، تیصخش  دشر  شیازفا  اب  ینوناق  یگدنز  يارب  شالت  ای  تداهـش  هب  ملع  ندوب  راگزاس  كرد 
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. دوشیم فشک  ناسنا  يارب  گرم 

تسا یتسه  ملاع  مظنم  هعومجم  رد  رگیدکی  لمکم  ءزج  ود  گرم  یگدنز و 

ياهعومجم زا  یئزج  هکلب  تسین . دشاب ، هتفرگ  رارق  ضحم  ألخ  کی  رد  هک  زیچ  همه  زا  هتخیـسگ  هدیدپ  کی  یگدنز  هک  تسا  یهیدـب 
روطهب ولو  هعومجم ، نآ  ِیلک  ِلوصا  زا  یهاگآ  ییانـشآ و  نودـب  نآ ، اب  یفاـک  مزـال و  ییانـشآ  هک  تسا ، یتسه  ملاـع  رد  تاـیعقاو  زا 

، ءازجا نآ  ّلک  تخانش  نودب  رگید ، ياههعومجم  ءازجا  اب  طبترم  ِءزج  کی  یقیقح  تخانـش  هک  هنوگنامه  تسا . ریذپانناکما  لامجا ،
یلک لوصا  زا  یعالطا  هک  تسا  مزال  یگدنز ، تقیقح  مهف  كرد و  يارب  نیاربانب ، . تسین ریذپناکما  یعمج ، لکـشت  لاح  رد  ًادرفنم و 

ثودـح و دـننام  میـشاب . هتـشاد  دوـشیم ، بوـسحم  نآ  زا  تیمها  اـب  رایـسب  یئزج  ناوـنع  هب  یگدـنز  هدـیدپ  هـک  گرزب ، ناـهیک  نـیا 
زا يرادقم  اب  هک  تسا  يرورـض  سپـس ، دراد . دوجو  ناهیک  نیا  رد  هک  یتمکح  یعیبط و  قوف  طابترا  هوکـش و  لوحت و  يدـنمنوناق و 

، تسا هدوب  رثؤم  یناـهیک  هعومجم  نیا  رد  نآ  ندـمآ  دوجو  هب  رد  هک  یتاـنایرج  نیناوق و  نآ  یگدـنز و  هدـیدپ  ِدوـخ  ِلوـصا  دـعاوق و 
زا روبع  اب  هک  دراد ، ترورـض  یگدنز  نیا  يالعا  فدـه  رد  یلاع  تفرعم  کی  اهنیا ، همه  زا  رتالاب  میروایب . تسد  هب  ار  مزال  ییانـشآ 
رد رگیدـکی  لّمکم  ءزج  ود  گرم » یگدـنز و  ، » تفرعم اهییانـشآ و  نیا  ندروآ  تسد  هب  اب  . میوشیم نآ  هب  لوصو  هدامآ  گرم ، لـپ 

چیه هب  گرم ، هدـیدپ  هک  دراد  دوجو  رتالاب  یقفا  هاگدـید و  ناگتفایدـشر ، يارب  اذـل ، دـنوشیم . یقلت  گرزب  ناـهج  نیا  هعومجم  نتم 
(، تاـیح  ) یگدـنز هک  تسا  نیا  دراد ، تیعقاو  هک  هچ  نآ  اریز  تسین ، حرطم  ناـنآ  يارب  لاوز  يدوباـن و  یتـسین و  اـنف و  ناونع  هب  هجو 
رد یتدـم  دـنکیم و  روبع  یناهیک  ملاع  نیناوق  داوم و  لاـناک )  ) يارجم زا  يدـنوادخ ، هغلاـب  تمکح  ّتیـشم و  هب  اـنب  هک  تسا  یتقیقح 

ِییاهن هگلزنم  هب  دورو  يارب  دـهدیم و  ماجنا  وا  ناج ] ای  نم ، ای  سفن ،  ] تیـصخش نتخاس  هداـمآ  رد  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  یمدآ ، دوجو 
. درذگیم گرم  لپ  زا  تسا ، تیدبا  يارس  هک  دوخ 

تسا یلاصفنا  نایرج  رد  رون  تارذ  دننام  یلو  دراد  ار  رمتسم  دحاو  کی  دومن  هک  نیا  اب  یگدنز 

رمتـسم دحاو  کی  دومن  هک  نیا  اب  یگدنز ، هک  تسا  نیا  دوشیم ، فشک  یمدآ  تیـصخش  دشر  شیازفا  تفرـشیپ و  اب  هک  مود  تقیقح 
ردـنا ندـش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  : مینک تقد  ریز  تایبا  رد  . تسا یلاصفنا  نایرج  رد  رون  تارذ  دـننام  یلو  دراد ، ار 

سب دـیامن  شتآ  رظنرد  زاسب  ینابنجب  ار  شتآ  خاش  : هک نانچ  [ . 155  ] دسج رد  دیامنیم  يّرمتـسم  دسریم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمعاقب 
تسیتعاس ایند  دومرف  یفطصم  تسیتعجر  گرم و  هظحل  ره  ار  وت  سپعنص  ِّيزیگنا  تعرس  دیامنیم  عنُص  ِّيزیت  زا  تدم  يزارد  نیازارد 

. دوشیم نشور  ًـالماک  یگدـنز  هدـیدپ  ًاـصوصخم  تادوجوم ، ياـقب  يارب  يدـنوادخ  ضیف  ماود  لـصا  هب  هجوت  اـب  تقیقح  نیا  [ . 156]
ْلَمْعاَو ًاَدبَا  ُشیعَت  َکَّنَاَک  َكاْینُِدل  ْلَمْعاَو  : تسا دیفم  رایسب  روهشم  ثیدح  نیا  هب  هجوت  تقیقح ، نیا  ندش  نشور  رتشیب  يارب  نینچمه ،

دوخ ترخآ  يارب  دـنام و  یهاوخ  هدـنز  هشیمه  يارب  ییوگ  هک  نک  لمع  نانچ  دوخ  يایند  يارب  [ .» 157  ] ًادَغ ُتوُمَت  َکَّنَاَک  َکَتَرِخِآل 
زرم رد  هراومه  دیشر  مدآ  تیصخش  تقیقح ، نیا  كرد  اب  « مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  .« » درم یهاوخ  ادرف  ییوگ  هک  نک  لمع  نانچ 

هک لاح  نیع  رد  تسا ، یلومعم  ِیعیبط  یگدنز  قوف  هک  یگدنز  عون  نیا  دنکیم . تکرح  تایح ) قوف  تایح و   ) تعیبط قوف  تعیبط و 
ياهظحل ره  دنکیم . دوهـش  دوشیم ، هدیمان  گرم  هک  ار  نآ  ندش  عطق  جیاتن  مزاول و  درادیم ، روظنم  يّدج  ار  یگدـنز  مزاول  لماوع و 

يدـحا ياـنبم  رب  یگدـنز  نیا  فدـه . مه  تسا و  هلیـسو  مه  هک -  ناـنچ  دـصقم -  مه  تسا و  ریـسم  مـه  یگدـنز ، نـینچ  تاـظحل  زا 
نیَملاْعلاّبَر ِهَِّلل  یتامَم  َو  َيایْحَم  َو  یکُُسن  َو  یتولَص  َّنِا  : هب تسا  دنتسم  هک  تسا  هنادنمتداعس ) گرم  هنادنمتداعس و  یگدنز   ) نیینـسُحلا

اب ینوناق ، ِیگدـنز  هک  تسا  یهیدـب  .« تسا نایملاع  راـگدرورپ  دـنوادخ ، ِنآ  زا  نم ، گرم  یگدـنز و  تاداـبع و  زاـمن و  ًاـعطق  [ .» 158]
ملع اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیاربانب ، . تسا ینسح  نیمود  هک  تسا  تداهش  رب  مدقم  تسا ، ینـسُح  نیلوا  هک  فده  هب  لوصو  لامتحا 
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تکرح یگدنز  نینچ  يارب  مزال ، ِتیلاعف  فیلکت و  ساسحا  يانبم  رب  یگدنز  ریسم  زا  تسا ، یقیقح  تداعس  ود  زا  یکی  هک  تداهش  هب 
دیاب هتفایدشر  ناسنا  هک  تسا  يدبا  تایح  کی  دیـسر ، دـهاوخ  نایاپ  هب  يدوز  هب  هک  یگدـنز  نیا  تاظحل  زا  کیره  ییوگ  دوب . هدرک 

میریگب و رظنرد  ار  مهم  رایسب  هتکن  کی  دیاب  اجنیا  رد  دهدب . ماجنا  تداعس  لیـصحت  هار  رد  نآ  زا  يرادربهرهب  يارب  ار  شالت  رثکادح 
، نّیعم نامز  کی  رد  تداهـش  ای  گرم  هب  وا  ملع  ای  نّیعم ، نامز  کی  رد  یگدـنز  ياقب  هب  هتفای  دـشر  ناـسنا  کـی  ِملع  : هک تسا  نیا  نآ 
افـص و هب  هجوت  اب  هَّللاءایلوا ، نیـصلخم  زا  یـضعب  یتح  هکلب  مالـسلا ، مهیلعهمئا  ایبنا و  . تسا يدنوادخ  صتخم  هک  تسین  قلطم  ملع  نآ 

ثحبم رد  هک  نانچ  ار -  یبیغ  قیاقح  زا  یضعب  دنناوتیم  ددرگیم ، یـشان  هَّللاقالخا  هب  ّقلخت  هَّللابادآ و  هب  بّدأت  زا  هک  ینطاب  بّذهت 
نیا لاح ، نیا  اب  تسا . هلمج  نآ  زا  مه  تداهـش ) ای  گرم   ) یگدـنز ناـیاپ  هک  دـننک ، كرد  میدرک -  تاـبثا  مهدزون ) شخب   ) هتـشذگ

مهیلعهمئا تسا  نکمم  اذـل ، دـشاب . يدـنوادخ  نوزخم  ملع  یمالـسا ، عبانم  حالطـصا  هب  قلطم و  ملع  يواسم  هک  تسین  قلطم  ملع  کـی 
يدنوادخ ِنوزخم  ِملع  هب  زگره  ملع ، نیا  هجرد  یلو  دننادب ، تلالد  تماما و  ملع  يانبم  رب  نیعم  نامز  کی  رد  ار  دوخ  تداهش  مالـسلا 

ار هچ  نآ  دنکیم و  وحم  دهاوخب  هک  ار  هچ  نآ  دـنوادخ  [ ، » 159  ] باتِْکلا ُُّما  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  تسا : ءادـب »  » أشنم هک 
تامادـقا اهمیمـصت و  همه  هک  تسا  تماما  ِملع  ِقوف  ِلامتحا  نیمه  دـسرن . تسوا ،» دزن  رد  لصا  باتک  دـیامنیم و  تاـبثا  دـهاوخب  هک 

ایآ . 1: تسا هدش  حرطم  ریز  ثحابم  دروم  رد  هک  حورـشم  یـسررب  حیـضوت و  دوب  نیا  . دیامنیم يرورـض  ار  یگدنز  فیلاکت  هب  طوبرم 
رد لاؤس  ود  . 3. هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یبیغ  راـبخا  ؟2 . دوشیم دیهـش  گرزب  مایق  نیا  رد  تسنادیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

يارب مادـقا  میمـصت و  هثداح ، کی  رد  ندـش  هتـشک  هب  ملع  اب  ایآ  مکی  لاؤس  : دوخ تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ملع  هیرظن  دروم 
هب طوبرم  ياههشیدـنا  تیلاعف و  اب  دـناوتیم  هنوگچ  هثداح ، کـی  رد  ندـش  هتـشک  هب  ملع  مود  لاؤس  ؟ تسا عورـشم  هثداـح  نآ  هب  دورو 

يارب شالت  اـب  تداهـش ، هب  ملع  ندوب  راـگزاس  كرد  يارب  ياهمدـقم  . 4. لاؤس ود  نیا  خـساپ  و  دـشاب ؟ راگزاس  نآ  فادـها  یگدـنز و 
 - مکی تقیقح  : تفرگ رظنرد  دـیاب  ار  گرم  یگدـنز و  هراـبرد  مـهم  تـقیقح  ود  یمدآ ، تیـصخش  دـشر  شیازفا  اـب  ینوناـق . یگدـنز 

دحاو کـی  دومن  هک  نیا  اـب  یگدـنز  مود -  تقیقح  . تسا یتـسه  ملاـع  مظنم  هعومجم  رد  رگیدـکی  لـمکم  ءزج  ود  گرم ، یگدـنز و 
وا ملع  ای  نیعم ، نامز  کی  رد  یگدنز  ياقب  هب  هتفای  دشر  ناسنا  کی  ملع  . 5. تسا یلاصفنا  نایرج  رد  رون ، تارذ  دننام  دراد ، ار  رمتسم 

ماما ملع  ناکما  دـناوتیم  یبوخ  هب  بلطم ، نیا  تسا . يدـنوادخ  صتخم  هک  تسین  قلطم  ملع  نآ  نامز ، کـی  رد  تداهـش  اـی  گرم  هب 
رب زادگناج  تبرض  دورو  نامز  دوخ و  لتاق  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملع  دننام  البرک ، هثداح  رد  تداهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هک يدـنوادخ  نوزخم  قـلطم و  ملع  نآ  دـننام  هن  رما ، تیاـهن  دـنک . تاـبثا  تـسا ، هدوـب  ناـضمر  هاـم  مهدزوـن  بـش  هـک  شکراـبم  رس 

ار البرک  هثداح  رد  دوخ  تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ملع  هک  يدهاوش  لیالد و  همه  نآ  ثحابم ، نیا  اب  تسوا . تاذ  صوصخم 
ساسحا هک  دوب  دهاوخ  ییاهناسنا  يارب  وگلا  نیرتهب  هشیمه ، يارب  ترـضح  نآ  مایق  هک  نانچ  دوشیمن . هتفرگ  هدـیدان  دـنکیم ، تابثا 

يوس هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  : هکم هب  مالسلا  هیلع  ماما  تمیزع  ثحب  هب  میدرگیمزاب  دنراد . هعماج  تداعس  حالـصا و  هرابرد  فیلکت 
زا مالسلا ) هیلع  یسوم  [ .») 160  ] نیِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  اـْهنِم  َجَرَخَف  : دـناوخیم ار  هیآ  نیا  دومرف و  تکرح  هکم 
هیآ نیا  .« هدـب تاجن  ناراکمتـس  هورگ  زا  ارم  اراگدرورپ ، تفگ : دوب ، راوگان  ثداوح  راظتنا  رد  كانمیب و  هک  یلاح  رد  دـش  جراخ  رهش 

تشاد و ار  میالمان  ثداوح  راظتنا  دوب و  كاـنمیب  دـش ، جراـخ  رـصم  زا  هک  ماـگنه  نآ  رد  تسا ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هراـبرد 
نآ تیب  لـها  تفرگ . شیپ  ار  گرزب  هداـج  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماـما   ) وا . هدـب تاـجن  ناراکمتـس  هورگ  زا  ارم  اراـگدرورپ ، تـفگیم :

نینچ نانآ  خساپ  رد  دومن و  عانتما  ترضح  نآ  دننک . تکرح  تسا ] رتشیب  شتّینما  هک   ] يرگید هار  زا  هک  دندرک  داهنشیپ  وا  هب  ترـضح 
ماما تکرح  میتفگ ، نیـشیپ  ثحبم  رد  هک  روطنامه  . دـشاب هچ  يدـنوادخ  ياضق  ات  میوریم ، هار  نیمه  زا  ادـخ ، هب  دـنگوس  هن ، دومرف :

زا ینارای  تفر ، هبتع  نب  دیلو  دزن  هک  یماگنه  تلع ، نیمه  هب  دوب . یگدنز  نوناق  ینابم  رب  یعیبط ، یگدـنز  نتم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هتفگ تسا  نکمم  درب . دوخ  هارمه  هب  دـنیامن ، عاـفد  ترـضح ، نآ  يارب  یناـج  رطخ  لاـمتحا  تروص  رد  دنتـسناوتیم  هک  ار  شناـمدود 
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نیا خساپ  دنک . تئارق  هکم  هار  رد  ار  قوف  هیآ  تسیابیمن  دش ، دهاوخ  دیهش  البرک  رد  هک  تسنادیم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگا  دوش :
رد ینعی  دوب . مایق  ناتساد  رخآ  ات  هنیدم  زا  تکرح  ثداوح  هعومجم  يازجا  همه  هفیرـش ، هیآ  زا  ترـضح  نآ  روظنم  هک  تسا  نیا  لاؤس 
رد یهلا ) تداعـس   ) ینـسُح نیلوا  هک  ار  دوخ  ِینوناق  تایح  تشاد ، دوجو  ثداوح  نتفای  نایاپ  يارب  هک  یناـمز  لوط  ثداوح و  نآ  همه 

رطخ رد  تسا ) ءادـب  أـشنم  هک  یهلا  نوزخم  ملع   ) تماـما ملع  قوف  هب  طوبرم  لاـمتحا  هب  دوـب ، تلادـع  قـح و  تموـکح  هماـقا  تروـص 
یلو دوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  بولطم  مه  تداهش )  ) ینوناق تایح  نداد  تسد  زا  هچرگا  دیدیم . رشب  دض  ِناسانشنادخ  هلیسو  هب  يدوبان 

هب هجوت  اب  . تشاد رارق  تفرگیم ، تروص  ینوناق  تایح  اب  هک  مایق  ندناسر  رمث  هب  زا  دعب  هجرد  رد  تداهـش ، ّتیبولطم  هک  تسا  یهیدب 
دوشیم نشور  درکیم ، يرادرب  هرهب  دوخ  نامدود  نارای و  دوخ و  ناج  ظفح  يارب  عافد  هلیـسو  هنوگره  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  نیا 

ملع زا  هک  تسا  یللع  هب  طوبرم  دـیایب ، شیپ  يرطخ  رگا  درادـن و  دوجو  يرطخ  یلوـمعم ، هداـج  زا  تکرح  تروـص  رد  تسنادیم  هک 
دراو هتشذگ -  نابعش  هام  زا  زور  هس  هعمج -  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  . تسا يدنوادخ  نوزخم  ملع  هب  دنتـسم  رتالاب و  وا  ِتماما 

ترضح  ] هک یتقو  [ .» 161  ] لیبَّسلا َءاوَس  ینَیِدْهَی  ْنَا  ّیبَر  یـسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجََوت  اََّمل  َو  : دناوخیم ار  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  دش ، هکم 
، روکذم هیآ  ِندناوخ  .« دیامرف تیادـه  تسار  هار  هب  ارم  نم ، راگدرورپ  دـیاش  تفگ  درک ، تکرح  نیدـم  فرط  هب  مالـسلا ] هیلع  یـسوم 
هک تسا  نآ  لیالد  نیرتنشور  زا  هّیموی ، ياـهزامن  رد  [ 162  ] میقَتْـسُْملا َطارِّصلا  اَنِدِْها  نیعَتْـسَن ، َكاَِّیا  َو  ُُدبْعَن  َكاَِّیا  تایآ : رارکت  دننام 

ضیف مه  يدنوادخ ، ضیف  رارمتسا  يانبم  رب  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللادبع  نب  دمحم  ایبنالامتاخ ، یتح 
يارب هک  نانآ  همه  هکم و  مدرم  .» دنشابیم یبوبر  خماش  ماقم  دنمزاین  هظحل  ره  رد  يدنوادخ ، هاگشیپ  هب  بّرقت  قیفوت  ضیف  مه  دوجو و 
يارب مدرم  نایم  رد  دوب و  هکم  رد  ریبز  نب  هَّللادبع  دنتفاتـشیم . ترـضح  نآ  رادید  هب  رگید ، طاقن  اهروشک و  مدرم  دندوب و  هدمآ  هرمع 

نیرتنیگنس عقوم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  دمآیم . نایم  رد  زور  کی  یهاگ  یلاوتم و  زور  ود  یهاگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندید 
رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  اریز  درک ، دنهاوخن  تعیب  وا  اب  زاجح  لها  ترـضح ، نآ  دوجواب  تسنادیم  اریز  دوب ، ریبز  دنزرف  يارب  تاقولخم 

دندش و برطضم  تخس  دیزی  تنطلس  هرابرد  هدش ، ربخاب  هیواعم  تکاله  زا  هفوک  لها  [ . 163 .« ] تسا رتتمظعاب  رتعاطم و  مدرم ، نایم 
اب وا  تعیب  مدع  ریبز و  نبا  نایرج  زا  نینچمه ، تسا . هتفر  هکم  هب  هدرکن و  تعیب  دیزی  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دندرک  ادیپ  عالطا 

دندش و رکذتم  ار  هیواعم  گرم  هدش ، عمج  یعازخ  دَرُـص  نب  نامیلـس  لزنم  رد  هفوک  رد  هعیـش  دندش . هاگآ  هکم  هب  يو  تکرح  دیزی و 
امش تسا و  هتفر  هکم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هدرم و  هیواعم  تفگ : نینچ  عمج  نآ  هب  نامیلس  دندروآ . ياجهب  ار  يدنوادخ  يانث  دمح و 

ار دوخ  ِيرای  دیسیونب و  وا  هب  دیگنج ، دیهاوخ  وا  نمـشد  اب  دومن و  دیهاوخ  يرای  ار  وا  هک  دینادیم  رگا  دیتسه . وا  ردپ  هعیـش  وا و  هعیش 
نانآ همه  دـیهدن . بیرف  ار  درم  نیا  دینکـشب ، دـیوش و  قرفتم  وا  ربارب  رد  دـینک و  یتسـس  هک  نیا  زا  دیـسرتیم  رگا  و  دـیهدب ، ربخ  وا  هب 

: تفگ نامیلـس  تشذـگ . میهاوخ  دوخ  ياهناج  زا  دـیزرو و  میهاوخ  تدـهاجم  وا ، زا  عافد  رد  درک و  میهاوخ  يراـی  ار  وا  اـم  دـنتفگ :
نب نامیلـس  زا  همان  نیا  » میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  : دنتـشون مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  اههمان  هفوک ، لها  دیـسیونب . تسا ] نینچ  هک  الاح  ]

يارب هفوک  لها  زا  ناناملسم  نانمؤم و  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  نایعیش  ریاس  رهاظم و  نب  بیبح  دادش و  نب  ۀعافر  هبجن و  نب  بیسم  درص و 
تما نیا  رب  هک  ینمشد  تخاس . دوبان  تسکش و  ار  وت  ِدونع  رابج و  نمشد  هک  تسار  يادخ  شیاتس  تسا : مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

نیرتوکین سپس  درک و  ییاورنامرف  وا  رب  شتیاضر  نودب  دومن و  بصغ  ار  شلاملاتیب  درک و  بلـس  ار  نآ  یگدنز  ناکرا  دش و  طلـسم 
. تخادنا نایرج  هب  هماکدوخ  ياینغا  نارابج و  نایم  ار  يدنوادخ  لام  درک و  زاب  تما  رارـشا  رب  ار  نادیم  تشک و  ار  تما  نیا  ياهناسنا 
، امرف تکرح  ام  يوس  هب  تسین . ییاوشیپ  ام  يارب  کنیا ، دـش . درط  یهلا  تمحر  زا  دومث  موق  هک  هنوگناـمه  داـب ، ادـخ  تمحر  زا  رود 
مینکیم و مادقا  وا  اب  هعمج  زامن  يارب  هن  ام  تسا و  هرامالارـصق  رد  ریـشب  نب  نامعن  دیامرف . قح  وریپ  وت ، هانپ  رد  ار  ام  دنوادخ  هک  دـشاب 
اب مینکیم و  جارخا  تموـکح  ّرقم  زا  ار  وا  يدرک ، تکرح  اـم  يوـس  هب  وـت  هک  مینادـب  اـم  رگا  و  مـینکیم . تـکرح  وا  اـب  دـیع  يارب  هـن 

لاو نب  هَّللادـبع  ینادْـمه و  عمـسم  نب  هَّللادـیبع  هلیـسو  هب  ار  همان  سپـس  .« مینادرگیمرب شبابرا ] دزن   ] ماـش هب  ار  وا  يدـنوادخ ، تساوخ 
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هام مهد  زور  رفن  ود  نیا  دننک . تکرح  تعرـس  اب  هک  دـنداد  روتـسد  رفن  ود  نآ  هب  ًانمـض  دنداتـسرف و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  یمیمت 
ياهاضما اب  همان  هحفص  هاجنپ  دص و  زور ، ود  زا  دعب  هفوک  لها  سپس  دندومن . میلست  ار  همان  دندیسر و  ترـضح  نآ  هب  هکم  رد  ناضمر 

. دنداتسرف یفنح  هَّللادبع  نب  دیعس  یعیبس و  یناه  نب  یناه  هلیسو  هب  ياهمان  رگید ، زور  ود  زا  دعب  زاب  دنداتسرف . ترضح  نآ  يارب  ددعتم 
نب نیسح  هب  تسا  نیملسم  نینمؤم و  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هعیـش  زا  همان  نیا  » میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  : دندوب هتـشون  همان  نیا  رد 
سک چیه  هرابرد  دنشکیم و  ار  وت  راظتنا  مدرم  اریز  امرف ، تکرح  تعرس  اب  ربمایپ ، رب  دورد  يدنوادخ و  دمح  زا  سپ  مالسلا . هیلع  یلع 

نب ثراح  نب  دیزی  یلجع و  رجبا  نب  راجح  یعبر و  نب  ثبش  و  وت . رب  دورد  دیباتشب و  دیباتشب ، دییامرف ، تعرـس  دنـشیدنایمن . وت  زا  ریغ 
ام لحم  دورد ، دمح و  زا  دعب  دنتشون : نینچ  یمیمت  ورمع  نب  دمحم  يدیبز و  جاجح  نب  ورمع  یسمحا و  سیق  نب  ةورع  ینابیش و  میور 

، دـش یهاوخ  دراو  وت  ِيراـی  هداـمآ  هاپـس  رب  وت  اـمرف ، تکرح  اـم  يوس  هب  یتساوخ  رگا  تسا . هدروآرب  رـس  اـههویم  هتـشگ و  مّرخ  زبس و 
نایم سپـس  دش . ایوج  مدرم  عضو  زا  دناوخ و  ار  اههمان  وا  دندش و  عمج  ترـضح  نآ  دزن  رد  هفوک  زا  اههداتـسرف  همه  [ . 164 .« ] مالسلاو

ندینش اب  هفوک ، لها  بارطضا  تلع  [ . 165 . ] دومن تلأسم  رما  نیا  رد  ار  تیقفوم  ریخ و  ادـخ  زا  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  ماقم ، نکر و 
ًاصوصخم هیما  لآ  تموصخ  دنتشاد . رطاخ  هب  هیواعم  زا  مدرم  هک  دوب  یناوارف  ياهيدعت  ملظ و  هیواعم ، ندرم  زا  سپ  دیزی  تنطلس  ربخ 

نیرتروآمرش زا  تشاد ، دوجو  تمـصع  نادناخ  اب  وا  ِطابترا  لامتحا  هک  یـسکره  اب  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نایعیـش  اب  هیواعم 
نیا رد  دودـحم  تورث  ماقم و  ذـیاذل  يارب  تقیقح ، قح و  اب  ّتیدـض  رد  دـناوتیم  ناسنا  هنوگچ  دـهدیم  ناشن  هک  تسا  خـیرات  عیاـقو 

ناگدازآ و نادرمدار و  احلـص و  اب  هن  هیواعم  دنزرف  هک  دنتـسنادیم  هفوک  لها  دنک . مادـقا  یمتـس  زواجت و  ره  هب  هزور ، دـنچ  ِیناگدـنز 
هناراکبان هنادرخبان و  عضو  تسا . هدوب  رادروخرب  یگداوناخ  حیحص  تیبرت  کی  زا  هن  تسا و  هتشاد  تساخرب  تسشن و  اوقتاب  ِناناملسم 
یمالـسا هعماج  ناگرزب  زا  ریـشمش  روز  هب  تساوخیم  هیواعم  هک  یماگنه  هک  دوب  هدرک  ادیپ  عویـش  نیملـسم  هعماج  رد  يدـح  هب  دـیزی 

يا :» دومرف دوب ، عمج  نآ  نایم  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک ، اهیبوخ  هب  فیصوت  دیجمت و  ار  دیزی  یتقو  دریگب ، تعیب  دیزی  يارب 
ار نآ  دیـشروخ  هک  يرادب  یفخم  ار  يزیچ  یهاوخیم  وت  تسا ، نآ  ياراد  وا  ِدوخ  ِتیـصخش  هک  وگب  دیزی  هرابرد  ار  يزیچ  وت  هیواعم ،

یگدـنز يارب  ات  نک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  مدرم   ) تسا کیدزن  ترمع  نایاپ  تسا ، سب  تسا . نشور  دیـشروخ  دـننام  اـی  هتخاـس  نشور 
هعیش امـش  تفگ : نینچ  مدرم  نآ  هب  نامیلـس  دندرک ، عامتجا  درـص  نب  نامیلـس  لزنم  رد  هعیـش  زا  ینادرم  هک  یماگنه  .(« دنـشیدنیب دوخ 

بیرف ار  درم  نیا  ّالا  و  دینک ، توعد  ار  وا  دیـسیونب و  وا  هب  درک  دـیهاوخ  يرای  ار  وا  ًاعقاو  دـینادیم  رگا  دـیتسه . وا  ردـپ  هعیـش  نیـسح و 
هراـبرد هک  دوـب  يزیگنافـسا  نّوـلت  عّوـنت و  فـالتخا و  رد  هفوـک  مدرم  ِینـالوط  هقباـس  يّدـج ، داهنـشیپ  نیا  زا  نامیلـس  هزیگنا  . دـیهدن

هفوک مدرم  تسویپ و  عوقو  هب  نامیلـس  یلامتحا  ینیبشیپ  . دـندوب هدـش  بکترم  یبتجم  نسح  ماما  شدـنزرف  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
يارب هک  هرهچ  نیرتحیقو  اب  دنداتسیا و  ربمغیپ  رـسپ  لباقم  رد  هکلب  دندنامن . رادافو  دندوب ، هتـسب  هک  ییاهدهع  اههمان و  هب  ياهدع ، زجهب 

نینمؤملاریما . دندناسر تداهش  هب  ار  وا  عضو  نیرتخلت  اب  دنتـشگ و  يورایور  یهلا  تیـصخش  نآ  اب  تسا ، روصت  لباق  امنناسنا  ناروناج 
هفوک هبطخ 48 و 101 ، رد  هدومن و  تمالم  تخس  دندرکیم ، یتسس  خلت  ِثداوح  ربارب  رد  هک  ار  هفوک  مدرم  هبطخ 25 ، رد  مالسلا  هیلع 

هدومرف نیـسحت  ار  دوخ  رگـشالت  حـلاص و  نارای  هک  رگید  نانخـس  رد  تسا . هدومرف  فیـصوت  اهنافوت  اهشزرل و  ثداوح و  هاگیاج  ار 
ماما يرای  هب  هفوک ، لها  زا  هتسجرب  رایسب  يدارفا  البرک ، نینوخ  هثداح  رد  هک  نانچ  دنتشاد . دوجو  نانآ  نیب  رد  زین  هفوک  مدرم  زا  تسا ،

. دنتخادرپ مالسلا  هیلع  نیسح 

نارود نآ  رد  هفوک  لها  هرابرد  رصتخم  قیقحت  کی 

، درک فیـصوت  ییاسانـش و  تباث  تاصتخم  هدـع  کی  اب  ناوتیمن  اههرود  همه  رد  مومع و  روط  هب  ار  هعماج  کی  مدرم  هک  تسا  مّلـسم 
هزادنا ره  هتبلا ، دیامنیم . يریگولج  نانآ  هرابرد  قلطم  يایاضق  اب  یفرعم  زا  مدرم ، ِلوحت  داجیا  رد  لماوع  ریثأت  فاطعنا و  دادعتـسا  اریز 
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شهاک هدـننکنوگرگد  لماوع  تاریثأت  فاطعنا و  دادعتـسا  دـیدرت  نودـب  دوش ، هدوزفا  هعماج  کی  مدرم  ِیگدـنز  ِینیـشام  داـعبا  رب  هک 
ره سکعلاب ، دوشیم . رتناسآ  نانآ ، هدننادرگ  لوصا  هب  طوبرم  دودـح  ات  هعماج ، نآ  مدرم  فیـصوت  ییاسانـش و  هجیتن ، رد  و  دـباییم ،

لماوع اـب  طاـبترا  رد  وا  لوحت  فاـطعنا و  دـشاب ، هدـش  راوتـسا  وا  ِعّوـنتم  تاراـیتخا  یـصخش و  تیوـه  رب  یمدآ  یگدـنز  ياـنبم  هزادـنا 
و ذوفن ، نانآ  نورد  دنکیم ، هرادا  ار  هعماج  کی  مدرم  هک  ییاهشزرا  نیناوق و  لوصا و  هک  نیا  رگم  دـباییم ، شیازفا  هدـننکنوگرگد 

هعماج کی  ياهناسنا  لماکت  دـشر و  للع  زا  یکی  اهشزرا ، نیناوق و  لوصا و  زا  يوریپ  موزل  تیمها و  ساـسحا  دـنک . هیجوت  ار  ناـنآ 
ِمدرم ِیگدنز  ِینیـشام  داعبا  نداتفا  راک  هب  - 1: تسا دنتـسم  ریز  لماع  ود  زا  یکی  هب  یگدنز ، رد  لوقعم  طابـضنا  مظن و  هجیتن ، رد  . تسا

رد بلغا  یگدـنز ، هنوگ  نیا  هزورما  تسا . لوحت  داجیا  لماوع  زا  رثأـت  فاـطعنا و  دادعتـسا  نتخادـنا  راـک  زا  هب  رجنم  هک  هعماـج ، کـی 
ققحت رد  یگدـنز  هنوـگ  نیا  زاـیتما  تسا . فـلتخم  لـماوع  هب  دنتـسم  هک  دوـشیم ، هدـید  نیمز  قرـشم  رد  يدراوـم  رد  نـیمز و  برغم 

زا دراد ، دوجو  یگدنز  زا  مسق  نیا  رد  هک  یصقن  تسا . شخبرمث  يرورض و  رایسب  هعماج ، دارفا  یگدنز  رد  طابضنا  مظن و  هب  ندیشخب 
هب دنتـسم  ِطابـضنا  مظن و  رد  مدرم ، ینعی  تسا . نآ  ياهییافوکـش  زا  یکی  رایتخا ، هک  تسا ، دارفا  ِیـصخش  ّتیوه  تاذ و  نداـتفا  راـک 
هب مدرم  لامک  دشر و  حطـس  هک  نیا  - 2. دنوشیم روهطوغ  يربج  هبش  ای  يربج و  تایح  رد  یـصخش ، تاذ  یلـصا و  تیوه  ندش  یثنخ 
هب تاذ ، نورد  زا  ار  طابضنا  مظن و  اب  ِیگدنز  موزل  تمظع و  هک  دورب  الاب  يردقهب  اهشزرا  هدنروآ  دوجو  هب  ياهتیبرتو  میلعت  هلیـسو 

ثحبم لوا  رد  هکنانچ  نارود . نآ  رد  هفوک  مدرم  ِیعامتجا  ِتایح  عضو  یـسررب  هب  میدرگیمرب  لاح ، . دـنریذپب نادـجو  لـقع و  هلیـسو 
اب میوش ،] راک  هب  تسد  ریگارف  ياهرامآ  نتشاد  اب  هچرگا   ] اههرود همه  رد  مومع و  روطهب  ار  هعماج  کی  مدرم  ناوتیمن  میدومن ، هراشا 

عماوج زا  رگید  ياهدـع  دـننام  نارود ، نآ  رد  هفوـک  مدرم  دـسریم ، رظن  هب  درک . فیـصوت  ییاسانـش و  تباـث ، تاـصتخم  زا  هدـع  کـی 
. دندوب رانکرب  درک ، فیصوت  تخانش و  یبسانم  ّدح  ات  ار  هعماج  کی  هدنیآ  تاصتخم  دوشیم  ثعاب  هک  طابضنا  مظن و  نآ  زا  نیملسم ،

دننام ار  نانآ  هنادبتـسم ، ِيرگهطلـس  هلیـسوهب  دزادـنیب و  راک  زا  ار  مدرم  نآ  ِیـصخش  تیوه  هک  دوب  یـسک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هن 
هنوگربمایپ ياهتیبرت  نادجو و  لقع و  تیاده  اب  هک  دندوب  هتفایدشر  نانچ  مدرم  نآ  همه  هن  و  دنک ، هرادا  رایتخایب  ِنیـشام  ياههنادند 

، مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ِيرادمامز  نارود  زا  سپ  دـندنبب . راک  هب  ار  یگدـنز  ياهشزرا  نیناوق و  لوصا و  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما 
عماوج رگید  هفوک و  لـها  نادـجو  لـقع و  دنتـسناوتیم  هن  ینید ، یـسایس و  ياوـقت  مدـع  تلع  هب  هیماینب ، فرط  زا  بوـصنم  ناـمکاح 
ِیلصا ياههشیر  دنتسناوتیم  هن  و  دننک ، راداو  تیلاعف  هب  طابـضنا  اب  مظنم و  و  لوقعم » تایح   » کی هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  ار  نیملـسم 

ِیلاع ِینابم  هب  نامیا  تیصخش و  ماکحتـسا  مدع  هجیتن ، رد  دنناکـشخب . مدرم  نآ  همه  نورد  رد  ار  یگدنز  ياهشزرا  نیناوق و  لوصا و 
نانخـس شزرا  هب  ام  هک  تسا  یـسررب  نیا  هب  هجوت  اب  . دوب نارود  نآ  رد  هفوک  هعماج  يارب  یعیبط  هدیدپ  کی  نآ ، ياهشزرا  یگدنز و 

ًاعقاو هک  دیراد  نیقی  رگا  دیـشیدنیب . يرادقم  :» تفگ دـندوب ، هدـش  عمج  شاهناخ  رد  هک  هفوک  مدرم  هب  وا  میربیم . یپ  درـص  نب  نامیلس 
دیهدیم لامتحا  رگا  دـیایب و  نیمزرـس  نیا  هب  وا  ات  دیـسیونب  درک ، دـیهاوخ  عافد  وا  ِیلاع  فدـه  زا  يرای و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

.« دینکن توعد  هب  مادقا  دییآرب ، دیاهتفرگ ، ندرگ  هب  ترضح  نآ  هرابرد  هک  یفیلکت  هدهع  زا  دیناوتن 

درک ریخ  بلط  دنوادخ  زا  قارع  هب  رفس  يارب  نیسح  ماما 

زا دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  ماقم ، نکر و  نایم  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـش ، لیمکت  هفوک  هب  توعد  ياههمان  هک  یماگنه 
تضهن و يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا ، یهیدب  [ . 166 . ] دومن ریخ  بلط  تشاد ، شیپ  رد  هک  یتیمهارپ  رفـس  رد  ناحبـس ، دنوادخ 

بـسانم دـیدرت  کش و  عقوم  رد  هراختـسا  هنوگ  نیا  اریز  تسا ، هدرکن  یلومعم  ياـنعم  هب  هراختـسا  تسنادیم ، بجاو  ار  نآ  هک  یماـیق 
هدش نشور  تقیقح  نیا  دایز ، رایـسب  دـهاوش  ناوارف و  لیالد  هب  هجوت  اب  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  فیلکت  هب  نیقی  هک  يدروم  رد  هن  تسا ،

زا ریخ  بلط  يانعم  نیاربانب ، . تسا هدوب  هجرد  نیرتیلاع  رد  تسا ، هتـشاد  دـیزی  هیلع  مایق  هب  ترـضح  نآ  هک  يداقتعا  نامیا و  هک  تسا 
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دوهش نآ  ریظن  تسنادیم . قارع  هب  تکرح  رد  ار  نآ  مکحم ، لیالد  اب  ترضح  نآ  هک  دوب  حالص  ریخ و  ِمیقتسم  دوهش  لاعتم ، دنوادخ 
تمایق زور  رد  ار  اههدرم  ندش  هدنز  ادـخ ، زا  ینیع  تیؤر  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هک  دـصرددص  ِیبلق  شمارآ  و 

ُنِمُْؤت َْملَوَا  َلاق  یتْوَْملاِییُْحت . َْفیَک  ینِرَا  ِّبَر  : درک ضرع  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترضح  ناتساد ، نیا  هب  طوبرم  هیآ  رد  تساوخیم .
نامیا رگم  دومرف : دـنوادخ  ینکیم ؟ هدـنز  ار  اههدرم  هنوگچ  هک  هدـب  ناـشن  نم  هب  اراـگدرورپ ! [ .» 167  ] یبـْلَق َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  َو  یَلب  َلاـق 

دوـمرف و موـقرم  ار  ریز  هماـن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سپـس  .« دـسرب شمارآ  هب  مبلق  مهاوـخیم  نـکل  و  یلب ، درک : ضرع  ياهدرواـین ؟
نمحرلا هَّللا  مسب  : درک لاـسرا  ناـنآ  يارب  دـندوب ، هفوـک  مدرم  ناگداتـسرف  نـیرخآ  هـک  هَّللادـبع  نـب  دیعـس  یناـه و  نـب  یناـه  هلیـسوهب 

هک دیعـس  یناه و  مرکا ، ربمایپ  هب  دورد  يدنوادخ و  دـمح  زا  سپ  نینمؤم . نیملـسم و  عمج  رب  تسا  یلع  نب  نیـسح  زا  همان  نیا  » میحرلا
نخس مدیمهف و  دیدوب ، هدش  رکذتم  هدومن و  نایب  اههمان  نآ  رد  هک  ار  زیچ  ره  دندمآ و  دندوب ، امـش  فرط  زا  اههمان  ناگدنروآ  نیرخآ 
قفوم قح  تیاده و  هب  وت  هلیسو  هب  ار  ام  دنوادخ  هک  دشاب  نک ، تکرح  ام  يوس  هب  تسین . ییاوشیپ )  ) ماما ام  يارب  هک  دوب  نیا  امش  همه 

وا هب  متـسرفیم و  تسا ، نم  ناـمدود  زا  يوضع  هک  ار  لـیقع  نب  ملـسم  مناـنیمطا  دروم  صخـش  میومع و  رـسپ  مردارب و  نم ، و  دـیامرف ،
، امـش زا  لضف  لـقع و  ناـبحاص  مدرم و  هدـمع  رظن  هک  تشون  نم  يارب  وا  رگا  دـسیونب . نم  يارب  ار  ناـتیأر  تیعـضو و  هک  ماد  روتـسد 

تسین مناج ، هب  دنگوس  دمآ . مهاوخ  امـش  فرط  هب  يدوز  نیمه  هب  ماهدناوخ ، ار  اهنآ  نم  هدیـسر و  نم  هب  هک  تسا  ییاههمان  اب  قباطم 
دنگوس ِهاوگ  ار  دوخ  سفن  دشاب و  قح  نید  هب  نّیدتم  دیامن و  تلادـع  هب  مایق  دـنک و  مکح  یهلا  باتک  اب  هک  یـسک  رگم  یهلا  ياوشیپ 

هنوگ نیا  دـندوب . نامیا  اـب  مدرم  ناناملـسم و  همه  هفوک و  لـها  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  هماـن  رد  باـطخ  فرط  [ . 168 .« ] دریگ دوـخ 
ار اضاقت  نیا  نیملـسم  مومع  هکلب  تسا ، هدوبن  نایعیـش  هیحان  زا  اهنت  هفوک  هب  ترـضح  نآ  تکرح  ياضاقت  هک  دـنکیم  تابثا  باـطخ ،

ییاضاقت نینچ  هنیمز  دوجو  دهاش  دش ، تابثا  هتشذگ  ثحابم  رد  هک  یمالسا  عماوج  همه  نایم  رد  ترضح  نآ  ماع  تیبوبحم  دناهتـشاد .
تـسا هدوب  يّدـح  رد  اههمان ، اهاضما و  نابحاص  تیمها  اهاضما و  اههمان و  هرامـش  هک  تسا  نیا  روکذـم  باطخ  همزال  نینچمه ، تسا .
هدوـب یقطنم  ًـالماک  مدرم ، نآ  هلیـسو  هب  ماـیق  هفوـک و  هب  تکرح  يارب  اـهنآ  هب  دانتـسا  رگید ، ياـههزیگنا  لـماوع و  زا  رظن  عـطق  اـب  هک 

هب للم ، ماوقا و  همه  رد  دنگوس  هک  تسا  مّلـسم  . تسا ندروخ  دنگوس  هتـسیاش  تسادـخ ، هتـسباو  هک  سدـقم  ناج  نآ  اهنت  يرآ ، . تسا
هب «، » مدوخ ناج  هب   )» ار دنگوس  نیا  ام  دننکیم . هدافتسا  هلیسو  نیا  زا  اهتیعقاو ، تابثا  يارب  دنـشاب . سدقم  هک  دوشیم  قلعتم  یقیاقح 

زیزع ناج و  تیمها  تلع  هب  ًابلاغ  اهدـنگوس ، نیا  مینک ، تقد  تسرد  رگا  یلو  میونـشیم ، ناوارف  مدـنزرف )»  » ای مرداـم » اـی  مردـپ  ناـج 
فرش زا  ریغ  تقیقح ، کی  ترورض  تیمها و  هک  مینادیم  نآ . تسادق  تلع  هب  هن  دَروخیم ، دنگوس  هک  تسا  یسک  رظن  زا  نآ ، ندوب 

هب هک  تسا  ناج  نآ  وا  روظنم  تسا ، هدرک  دای  دوخ  ناج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  يدـنگوس  رد  تسا . نآ  تسادـق  تمظع و  و 
هجوت اب  تسا . هدش  دراو  نیملاعلا » ّبر  هَّلل  یتامم  يایحم و  یکسن و  یتولـص و  ّنا   » هیآ رد  هک  هدیـسر ، نیملاعلا » ّبر  هَّلل   » سدقم ماقم 

رد تسادخ . ِنآ  زا  شناج  هک  تسا  یعطق  دزاسب ، ادخ  ِنآ  زا  ار  دوخ  ِگرم  یگدـنز و  تسا  هتـسناوت  هک  لماک  ناسنا  نآ  تیـصخش  هب 
نآ هک  هنوگ  نامه  دنروآیم ، نامیا  نآ  هب  دننکیم و  ادیپ  عالطا  تسادق  نیا  زا  مدرم  دوریم و  رتالاب  ناج  کی  تسادـق  هک  دراوم  نآ 

مرکاربمایپ و هب  ناناملـسم  هک  ییاهمسق  دـننام  دـننکیم . دای  دـنگوس  نآ  هب  دـنهدیم ، رارق  دوخ  هدـش  هتخانـش  ياـهشزرا  هورگ  رد  ار 
هرابرد نارکفتم  خیرات و  لیلحت  ِنارظنبحاص  ناخّروم و  همه  . دـننکیم دای  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  رگید  همطاف و  نینمؤملاریما و 

، ناحبس دنوادخ  اب  تایح  نیا  طابترا  یگنوگچ  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تایح  ِخیرات  ِییاسانـش  اب  يرـشب ، عون  ِگرزب  ياهتیـصخش 
نیا تسا ، دوجس  لاح  رد  شناج  دشاب ، لاح  ره  رد  وا  مسج  هک  یتیصخش  ره  ؛ اریز دنریذپیم ، ندرک  دای  دنگوس  يارب  ار  نآ  یگتسیاش 

. تسا ندروخ  دنگوس  راوازس  ناج 

يدنوادخ قلخ  يارب  یهلا  ییاوشیپ  طیارش 
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هراشا

اهناسنا یلومعم  ِتایح  ِیسایس  هفسلف  هاگدید  زا  رگا  دنک »... مکح  یهلا  باتک  اب  هک  یسک  رگم  یهلا  ياوشیپ  تسین  مناج ، هب  دنگوس  »
« ِلوقعم تایح   » ِتیریدم هفسلف  هاگدید  زا  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  نخس ، نیا  هک  تسا  یهیدب  مییوگب ، نخـس  خیرات  ِیعیبط  نایرج  و 
ار تایح  ِورـشیپ  گـنهرف  وریپ و  گـنهرف  ناـیم  قرف  تسا  مزـال  هاگدـید ، ود  نیا  نیب  تواـفت  كرد  يارب  . دومن حرطم  يدـنوادخ  قلخ 

خیرات هاگرذـگ  رد  هک  يدودـحم  تامولعم  ضحم و  ِیعیبط  ياههتـساوخ  رب  هک  وریپ  گنهرف  يانبم  رب  یگدـنز  - 1: میریذپب میسانشب و 
اهناسنا تاذ  رد  نآ  ياهرذب  هک  لامک  تاجرد  هب  التعا  يارب  »ي  دیاش دیاب و   » چیه دوخ  يارب  دوشیم ، راوتسا  ددرگیم ، مدرم  بیـصن 

گرزب دنوادخ  هب  یگتسباو  یتسه و  ناهج  هب  تیصخش  شرتسگ  یتاذ و  تیثیح  فرش و  یگدنز ، نیا  . درادن غارـس  تسا ، هدش  هتـشاک 
یتسودعون و ینارون و  نادـجو  ترطف و  زا  يوریپ  اهنامیپ و  هب  يافو  فیلکت و  ِنیرب  ساسحا  اـهناسنا و  یتسه و  رب  لاـمک  هدنـشخب  و 
رد نآ  يدام  دـُعب  هک  ضحم ، ِیعیبط  یگدـنز  هرادا  يارب  بسانم  لیاسو  ّدـح  رد  رگم  دسانـشیمن ، تیمـسر  هب  ار  اهشزرا  زا  کلذریغ 

هــصالخ هلیــسو » نارگید  فدــه و  نـم   » لوــمرف رد  نآ  یناور  دــُعب  تـسا و  روهطوــغ  رتــشیب » هـچره  يداــم  تّذــل   » يارب تیلاــعف 
چیه دوـشیم ، يرپـس  وریپ  گـنهرف  نینچ  رد  نآ  مدرم  یگدـنز  هک  ياهعماـج  رد  يرادـمامز  تموـکح و  هک  تسین  يدـیدرت  . دوـشیم

هب یماگنه  تیریدم ، هنوگنیا  هک  درک  شومارف  دیابن  هتبلا  درادن . دنک ، نیمأت  مدرم  يارب  ار  روبزم  یگدنز  دـناوتب  هک  هچ  نآ  زج  یطرش 
نورن زباه و  ساموت  لاثما  تارکفت  زرط  هلیسو  هب  دنارورپن و  دوخ  زغم  رد  ار  قلطم  ِيرگهطلـس  ياوه  مکاح ، رادمامز  هک  دتفایم  نایرج 
يرپس [ 169  ] ناتایِِول وریپ  گنهرف  يانبم  رب  مدرم  یگدنز  تروص ، نیا  رد  اریز  دـشاب ، هدـشن  تیبرت  الوگیلاگ  گنل و  رومیت  زیگنچ و  و 

، دومن دوخ  یگدرب  هب  مزلم  ار  مدرم  هک  دیزی  تموکح  زا  رتحضاو  يدهاش  هب  ایآ  تشاذـگ ! یگدـنز  ار  نآ  مان  ناوتب  رگا  دـش ، دـهاوخ 
یبوبر لامک  عاعـش  هب  هتـسباو  هک  یگدنز  نینچ  زا  دـنمهرهب  ياهعماج  رد  ییاوشیپ  ورـشیپ . گنهرف  يانبم  رب  یگدـنز  ؟2 - تسا جایتحا 

ترورـض و دـشابن . مالـسلا  مهیلع  موصعم  مارک  همئا  ماظع و  يایبنا  دـننام  اوشیپ  نیا  هچرگا  تسین . ریذـپناکما  یهلا  دـُعب  نودـب  تسا ،
ناونع هب  ار  یناسنا  تافـص  نیرتیلاع  هدـیمهف و  یبوخ  هب  نوطـالفا  لاـثما  هتـشذگ ، ياـهنامز  زا  ار  تموکح  ماّـکح و  عون  نیا  تمظع 
يارب هک  رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  كرابم  نامرف  رد  العا ، دح  رد  طیارـش  نیا  دندوب . هدرک  حرطم  يرادمامز  طیارش 

رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یطیارـش  [ 170 . ] دوشیم هدید  حوضو  لامک  اب  دوب ، هدش  باختنا  ترـضح  نآ  فرط  زا  رـصم  تموکح 
؛ یهلا باتک  يانبم  رب  مکح  فلا . : تسا یـساسا  طرـشراهچ  تسا ، هدومرف  نایب  یمالـسا  هعماج  رادـمامز  يارب  هفوک ، مدرم  هب  دوخ  هماـن 

. دنوادخ هب  سفن  نتسباو  د . قح ؛ نید  هب  نمؤم  ج . تلادع ؛ هب  مایق  ب .

یهلا باتک  يانبم  رب  مکح 

رد ار  ناسنا  هک  تسا  باتک  نیا  تسا . هدـش  لزان  شتاقولخم  رب  مالـسا  ربماـیپ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  باـتک  نیرخآ  نیا 
هچ دوخ ،) عونمه  اب  ناسنا  طابترا  یتسه و  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  ادخ ، اب  ناسنا  طابترا  نتشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ ياهطابترا 

نیا اب  طقف  هک  تسا  یهیدـب  دناسانـشیم . حوضو  لامک  اـب  دـیاب ،» هک  ناـنچ  نآ   » ِورملق رد  هچ  و  تسه » هک  ناـنچ  نآ   » ِنییبت ِورملق  رد 
؟ ماهدمآ هچ  يارب  - 3 ماهدمآ ؟ اجک  زا  - 2 متسیک ؟ نم  - 1 دوخ : ِیلصا  هناگشش  تالاؤس  هب  دناوتیم  رـشب  هک  تسا  تیمها  اب  ِتخانش 

نیا خساپ  هیهت  نودب  رـشب ، دارفا  ریگمـشچ  تیرثکا  دییوگن : زگره  . دهدب خساپ  موریم ؟ اجک  هب  - 6 متسیک ؟ اب  - 5 ماهدمآ ؟ اجک  هب  - 4
هنوگچـیه دـننکیم و  یگدـنز  دـننادب ، هناگراهچ  ياـهطابترا  نآ  تـالاؤس و  نیا  كرد  ِدـنمزاین  ار  دوخ  هک  نیا  نودـب  یتح  تـالاؤس ،

فرط و کی  زا  هاگآان  ِنیـشام  ياههنادند  نیب  دـهاوخیمن  نآ  هدـنیوگ  هک  تسا  نآ  لیلد  نخـس  نیا  اریز  دـننکیمن ، یتحاران  ساسحا 
یتاذ و تیوه  یتقو  هک  درادـن  نتفگ  هب  يزاین  تسا و  حـضاو  هتبلا  دراذـگب ! یقرف  تیلوؤسم  ساـسحا  يدازآ و  تفرعم و  ياراد  ِناـسنا 
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راداو ینیشام  دُعب  اب  یگدنز  هب  ار  وا  رتحیحـص ، ترابع  هب  و   ] درک یگدنز  دوخ  ِینیـشام  دُعب  اب  اهنت  وا  و  دش ، بلـس  ناسنا  زا  تیـصخش 
دراد دوجو  وا  هک  نیا  یتح  تسین ، حرطم  هناگشـش  تالاؤس  خساپ  هناگراهچ و  ياهطابترا  مهف  يدوجوم  نینچ  يارب  اهنت  هن  دـندومن ،]

تقیقح دـننکیم ، هرادا  ار  وا  دـناهدروآ و  دوجو  هب  ار  وا  هک  ینیناوق  دراد و  دوجو  وا  لاـح ، نیا  اـب  تسین ! موهفم  وا  يارب  مه  درادـن  اـی 
« تشِک هک  راک  ِتبقاع  دَورد  نآ  یـسک  ره   » نوناق لومـشم  یتسه ، يانعمرپ  هاگتـسد  رد  دهاوخن ، هچ  دهاوخب و  هچ  وا  هک  نیا  دـنراد و 

!؟ اجک یهلا  باتک  اجک و  دیزی  دوب . دهاوخ  دریذپیمن ، ییانثتسا  چیه  هک 

تلادع هب  مایق 

َلِّدَبُم ًالْدَع ال  َو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّمَت  َوتـسین  ربخ  ناهج  ردـنا  دزیا  زا  داد  رتهب ز  تسین  رگداد  هک  سک  نآ  مدرم  تسین  تسا  گرگ 
تاملک هدـننک  لیدـبت  يزیچ  چـیه  هدـش و  راوتـسا  لدـع  قدـص و  ياـنبم  رب  وت ، راـگدرورپ  ِلـعف  تمکح و  ّتیـشم و  [ .» 171  ] ِهتاِملَِکل
هدنزاس ياهدادعتسا  همه  ندیسر  تیلعف  هب  ییافوکش و  لماع  تلادع ، تسا . رادفده  ِیتسه  ِیساسا  ياههیاپ  تلادع ، .« تسین يدنوادخ 
تمعن هب  نتفاـی  قیفوتزا  سپ  مدآ  نادـنزرف  . تسا ناـهج  رب  مکاـح  ِمظن  ِیلـصا  رهوـج  تلادـع ، تسا . یعمج  يدرف و  تاـیح  رد  يرـشب 

هک اـجک  ره  خـیرات ، لوـط  یماـمت  رد  دنتـسین . دـنمزاین  تلادـع  دـننام  يزیچ  چـیه  هب  تسا ، يدـنوادخ  مـظعا  ضیف  هـک  دوـجو  گرزب 
. تسا هداد  ماجنا  ار  دوخ  يامظع  تلاسر  هک  دـید  دـیهاوخ  ار  تلادـع  تسد  اج  نآ  رد  دـیدرک ، هدـهاشم  دـیفم  یتفرـشیپ  ییاـفوکش و 
، دایز تمحز  لمحت  نودب  تسا ، هدـش  يرـشب  ریگنماد  طوقـس  بقع و  هب  تشگرب  یتخبدـب ، یگدرمژپ ، تبکن ، هک  اجره  رد  سکعلاب ،

دییایب نیاربانب ، تسا . هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  نانآ  هتفرگ و  ار  تلادـع  نایماح  يولگ  هک  دـید  دـیهاوخ  ار  ملظ  نینوخ  ياـهلاگنچ 
التعا و ِللع  هاگدـید  زا  يرـشب  عماوج  ِیخیرات  راودا  هراـبرد  نونکاـت  هک  ییاهيدـنب  میـسقت  رب  ار  رگید  يدنبمیـسقت  کـی  نیا ، زا  دـعب 
رد نآ  ییافوکـش  مدع  و  دراد ، هک  یعاونا  ای  عون  اب  تلادع ، ییافوکـش  نارود  زا : تسا  ترابع  نآ  و  مییازفیب ، تسا ، هدش  هتفگ  طوقس 

نآرق . مینک ادیپ  خیرات  هناگ  کی  تسیب و  ياهندمت  طوقس  التعا و  زورب و  ِییاهن  لح  يارب  یهار  يدنبمیسقت ، نیا  اب  دیاش  هعماج . کی 
یفرعم ملظ  لولعم  دندیـشخرد ، نیمز  يور  رد  دایز  ای  مک  یتدـم  هک  ار  عماوج  تکاله  اهندـمت و  طوقـس  ددـعتم ، يدراوم  رد  دـیجم ،
تکاله هب  دندرکیم ، هک  یملظ  تهج  هب  امش  زا  شیپ  ار  یللم  ماوقا و  ام  و  [ .» 172  ] اوُمَلَظ اََّمل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنوُرُْقلا  اَنْکَلْهَا  ْدََقل  َو  : دیامنیم

لماع تلادع ، هک  درکیم  روطخ  دیزی  نهذ  هب  ایآ  تسا !؟ تلادع  رادـفده ، ِیتسه  یـساسا  ياههیاپ  هک  دـیمهفیم  دـیزی  ایآ  .« میدـناسر
، تلادع هک  درکیم  كرد  دیزی  ایآ  تسا ؟! یعمج  يدرف و  تایح  رد  يرـشب  هدـنزاس  ياهدادعتـسا  همه  ندیـسر  تیلعف  هب  ییافوکش و 
ار یناهج  دوخ ، ِياویح  ذـیاذل  و  یعیبط » ِدوخ   » زج هک  دوب  هدـش  تیبرت  نانچ  دـیزی  ایآ  ًالـصا  تسا ؟ ناهج  رب  مکاـح  ِمظن  ِیلـصا  رهوج 

بحاص [ ] 173  ] یبرعلا نبا  رکبوبا  یـضاق  دننام  هک  یناسک  ایآ  ؟! دمهفب تسا  تلادـع  هک  ار  نآ  يانبم  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دـنک ، كرد 
عماوج همه  دـیاب  هک  يرادـمامز  ناونع  هب  ار  وا  دـننک و  هئربت  ار  دـیزی  دـنهاوخیم  نودـلخ ] نبا  لقن  هب  انب  مصاوقلا  نم  مصاوعلا  باـتک 

هدننکیـشالتم لتاق و  دیزی  هک  توافت  نیا  اب  دنکیرـش ، يو  تیانج  رد  هک  دننادیم  چیه  دنیامنیم ، یفرعم  دـننک ، يوریپ  وا  زا  یمالـسا 
ياهشزرا هدـننکدوبان  لتاق و  یبرعلانبا ، یـضاق  لاثما  هکنآ  لاح  دوب ، وا  ناروای  زا  نت  کی  داتفه و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  مسج 

هک نیا  رد  دـیاهدرک  رکف  لاح  هب  ات  چـیه  دـنزاسیم ! دوبان  ار  ناسنا  اهنویلیم  كاپ  حاورا  یتیانج ، نینچ  باکترا  اب  هک  دنتـسه  تیناسنا 
ملع و زا  هدافتـساءوس  نیرتدب  تسا ، هدش  نآ  بکترم  یلازغ  هنافـسأتم  هک  دیزی  رب  نعل  زاوج  مدـع  هب  اوتف  يارب  تفرعم  ملع و  مادختـسا 
زا دشاب ! هدرک  هبوت  تسا  نکمم  دنیوگیم : دشابیم ؟ خیرات  تیانج  نیرتروآمرش  نیرتحیقو و  دییأت  يارب  ریگمشچ  تیصخش  تفرعم و 

لتق يازج  رگم  دومن ؟ هبوت  هنایفخم  تسا ، هتخادـنا  تلالـض  هب  ار  مدرم  اهنویلیم  هک  یتیانج  زا  ناوتیم  اـیآ  دیـسرپ : دـیاب  یلازغ  لاـثما 
اب یلازغ  دسریم ، رظن  هب  دشابیم . زین  نعل  زّوجم  خزود ، رد  يدبا  باذع  هک  تسا  مّلـسم  تسین ؟ خزود  رد  دّلخم  باذع  يدّمعت ، سفن 
هب مدرم  تسا  هتـساوخیم  وا  دـیاش  تسا . هدرک  روظنم  ار  نعل  زاوـج  مدـع  نیا  زا  يرگید  دـصق  تسا ، هتـشاد  هک  یفراـعم  عـالطا و  نآ 
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. دننکن تناها  هیواعم ، دننام  دیزی ، يرادمامز  هدنروآ  دوجو  هب  ِلماوع 

قح نید  هب  نمؤم 

ٌمالـس هَّللا و  تاولـص  هَّللادبع  نب  دمحم  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  رـشبلاوبا و  مدآ  رب  هک  تسا  یهلا  ِیلک  نید  نامه  قح ، نید 
هدـنبیرف ياهراعـش  رهاوظ و  نآ  هن  قح ، نید  تسا . هدرک  هدامآ  ار  اهناسنا  ِيورُخا  يویند و  تداعـس  هنیمز  هدـش و  لزان  نیعمجا  مهیلع 

هبذاج رد  نتفرگ  رارق   ) دنراد هک  ياهیامرـس  نیرتشزرا  اب  ِنتخادنا  راک  هب  زا  ار  يرـشب  دارفا  هدوب و  رـشب  یتخبدب  لماع  نیرتگرزب  هک 
هن و  دوشیم . مادختسا  اهناسنا  يونعم  يدام و  ِتایح  ِقوقح  ندرک  بلـس  يارب  هک  یلاشوپ  يایاضق  نآ  هن  تسا . هتخاس  مورحم  لامک )
زور هب  ار  تفرعم  بابرا  نادنمـشناد و  دراد ، تفرعم  ملع و  اب  هک  يریذپانیتشآ  داضت  اب  يراگزور  هک  اهيرگوداج  اهيدنبمشچ و  نآ 

. تسا هدناشن  هایس 

دنوادخ هب  سفن  یگتسباو 

َّبر ِهَِّلل  یتاـمَم  َو  َياـیْحَم  َو  یکُُـسن  َو  یتولَـص  َّنِا  : تسا هدـمآ  نینچ  ینآرق  هفیرـش  هیآ  رد  هک  تسا  تـقیقح  ناـمه  یهلا ، طاـبترا  نـیا 
، طرش نیا  تیمها  ندیمهف  يارب  .« تسا نایملاع  راگدرورپ  دنوادخ ، ِنآ  زا  نم  گرم  یگدنز و  تادابع و  زامن و  ًاعطق  [ .» 174  ] نیَملاْعلا

یبلق تفایرد  قیقحت و  يور  زا  ار  میدرگیم » زاب  وا  يوس  هب  مییادـخ و  ِنآ  زا  ام  ًاعطق   » نوُعِجار ِْهَیِلا  اَّنِا  َو  ِهَّلل  اَّنِا  ناـیرج  نیا  دـیاب  تسخن 
دوجو میدش -  رکذتم  هک  هیآ  نیا  زج  هب  یتسه -  ناهج  نیا  رد  رـشب  گرم  یگدنز و  يارب  یهیجوت  ریـسفت و  چیه  هک  مینادب  میمهفب و 
يارب ار  یلومرف  نینچ  يرـشب ، عماوج  زا  کی  چـیه  رد  يرکفتم ، بتکم و  چـیه  یبصعت ، شیارگ  نیرتمک  نودـب  هغلابم و  نودـب  درادـن .

یتادوجوم اهناسنا  ام  تسا : نیا  نایرج  نیا  يانعم  تسا . هدرکن  حرطم  اهناسنا  ِگرم  یگدنز و  ِییاهن  فدـه  نییعت  هیجوت و  ریـسفت و 
داـب رب  میاهدـمآرب و  كاـخ  زا   » اـم هک  تسین  ناـنچ  و  تسا ، يدـنوادخ  مظعا  ضیف  تمکح و  هب  دنتـسم  اـم  توم  تاـیح و  هک  میتـسه 

[ نم ناج و  تیـصخش ، سفن   ] ِتاذ هک  دشاب  یناسک  تسد  هب  دیاب  یهلا  ِتمظع  اب  ِنایرج  نینچ  تیریدم  [ 175 . ] چیه رگید  و  میوریم »
بابـسا نومیم و  گس و  هب  هتـسباو  هن  دوب ، ماقم  نآ  هتـسیاش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیدرت ، نیرتمک  نودب  دشاب . دـنوادخ  هب  هتـسباو  نانآ 

هیلع نیـسح  ماما  هک  ياهمان  لاسرا  ًالامتحا ، . دناهدرک حرطم  دیزی  یفرعم  رد  ربتعم  خـیراوت  هک  یناویح ، ِزیارغ  جـییهت  برط و  یقیـسوم و 
هرصب ناگرزب  زا  یعمج  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  دیوگیم : سوواط  نب  دیس  لاحره ، هب  دوب . عقوم  نیمه  رد  تشون ، هرـصب  لها  هب  مالـسلا 
هدناوخ دوخ  زا  تعاطا  يرای و  هب  ار  نانآ  همان ، نیا  رد  ترضح  داتسرف . دوب ، نیزروبا  شاهینک  هک  نامیلس  هلیسوهب  ار  نآ  هتشون ، ياهمان 

هلظنحینب و میمتینب و  دوعـسم ، نب  دـیزی  دـندوب . يدـبع  دوراـج  نب  رذـنم  یلـشهن و  دوعـسم  نب  دـیزی  اهتیـصخش ، نآ  هلمج  زا  دوـب .
دروم ار  وا  فرـش  تمظع و  نانآ  دیـسرپ . دوخ  تیـصخش  عضو  هرابرد  نانآ  زا  درک و  میمتینب  هب  ور  تسخن  درک . راـضحا  ار  دعـسینب 

زا منک و  تروشم  امش  اب  رما  نآ  هرابرد  مهاوخیم  ماهدرک و  عمج  مهم  يرما  يارب  ار  امش  نم  تفگ : دوعـسم  نب  دیزی  دنداد . رارق  دییأت 
میهاوخ ار  شـشوک  تیاهن  رظنراهظا ، يارب  میاوت و  هاوخریخ  شیدـناریخ و  ام  ادـخ ، هب  دـنگوس  دـنداد : خـساپ  نانآ  . مهاوخب يرای  امش 

ندرم اب  هک  دینادب  تسپ . تسا  ياهدـشمگ  هدرم و  ادـخ ، هب  دـنگوس  تسا و  هدرم  هیواعم  تفگ : دوعـسم  نب  دـیزی  . میونـشب ات  وگب  درک .
ار نآ  منکیم  نامگ  و  هدروآ ، دوجو  هب  شدنزرف ] دیزی  يارب   ] یتعیب وا  تشگ . لزلزتم  ملظ  ناکرا  تسکـش و  هانگ  زواجت و  ِرَد  هیواعم ،
تسا و هجاوـم  تسکـش  اـب  وا  شـالت  دـیآرد . ارجا  هب  تسا ، هتـساوخ  هک  یتـعیب  نینچ  هک  تاـهیه  تسا . هدرک  مکحم  دوـخ ] لاـیخ  هب  ]
هتـساخرب و ناقـساف ، هتـسدرس  راوخبارـش و  ِدـیزی  هیواعم ، رـسپ  تسا . ییاوسر  يراوخ و  شاهجیتن  تسا ، هدومن  هرابنیا  رد  هک  یتروشم 

تـسا يدوجوم ]  ] قوف تافـص  نتـشاد  اب  دـیزی  نانآ ! تیاـضر  نودـب  دـیامنیم ، ار  ناـنآ  رب  ییاورناـمرف  نیملـسم و  رب  تفـالخ  ياـعّدا 
مروخیم حیحص  دنگوس  ادخ  هب  نم  دهدیمن . صیخشت  ار  قح  یتیعقوم  چیه  رد  هک  تسا  یـسک  وا  تفرعم . ملع و  زا  رود  تیفرظیب و 
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، ادخ لوسر  رتخد  دنزرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اما  و  نیکرـشم . ندرب  نیب  زا  يارب  داهج  زا  تسا  رتهب  وا  نتخادنارب  يارب  داهج  هک 
وا هقباس  اریز  تسا ، همه  زا  رتهتسیاش  يرادمامز  هب  گرزب  درم  نیا  راگتسر . ملاع  تسوا  رادهشیر و  رظنبحاص ، لیصا و  فرـش  ياراد 

نابرهم ناگرزب  اب  فوطع و  اهکچوک  اب  وا  تسا . همه  زا  رتالاب  ادخ  لوسر  هب  وا  یکیدزن  و  مالـسا ] يالتعا  هار  رد   ] وا ياهشـشوک  و 
هلیسو هب  دیامنیم و  تشهب  قحتسم  ار  نانآ  وا ، هلیسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  هعماج  نآ  رب  تماما  دوخ و  ّتیعر  یناپوچ  هتـسیاش  وا  تسا .

رد سیق  نب  رخـص  هک  لاح  دـیزادنین . تقـشم  هب  ار  دوخ  لطاب ، ياـهیتسپ  رد  دـیوشن و  فرحنم  قح  رون  زا  نیارباـنب ، دـهدیم . دـنپ  وا 
هب دنگوس  دییوشب . دوخ  زا  ار  راع  نآ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يرای  هب  تکرح  اب  دییایب  درک ، اوسر  ار  امـش  لمج ، هثداح 

تلذ رد  شاهریشع  نادنزرف و  شهاک  هلیـسو  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنکن ، یهاتوک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرای  زا  سک  چیه  ادخ ،
هک سک  ره  دـینادب ] . ] منیـسح ِيرای  يارب  تکرح  هداـمآ  مشوپیم و  هرز  منکیم و  نت  هب  گـنج  ساـبل  نم  نونکا  مه  دزاـس . روهطوغ 
نم هب  وکین  باوج  داـنک . تمحر  ار  امـش  ادـخ  ددرگیمن . اـهر  گرم  لاـگنچ  زا  دـنک ، رارف  سک  ره  دریمیم و  هرخـالاب  دوشن ، هتـشک 
نب دیزی  دندش . يو  داهنشیپ  عیطم  میلست و  نانآ  همه  دوب . یلاع  رایسب  دوعـسم  نب  دیزی  هب  میمتینب  دعـسینب و  هلظنحینب و  خساپ  . دیهدب

دیـسر و نم  هب  وت  همان  دورد ، دـمح و  زا  دـعب  :» تشون مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  نومـضم  نیا  اب  ياهماـن  ناـیرج ، نیا  زا  سپ  دوعـسم ،
هک تسا  یعطق  مبای . قیفوت  دوخ  هرهبهب  وت  ِيرای  زا  مبایرد و  وت  ِتعاطا  زا  ار  مبیـصن  هک  يدومن  توعد  نآ  هب  ارم  هک  ار  هچ  نآ  مدیمهف 

دراذـگیمن و یلاخ  تیرـشب  هب  تاجن  هار  يامنهار  لاـمک و  وریخ  ریـسم  رد  یعقاو  نارگوپاـکت  زا  ار  نیمز  يور  زگره  لاـعتم  دـنوادخ 
هـشیر يدمحم  تخرد  دیدروآرب . رـس  اههخاش  دـننام  يدـمحا  هنوتیز  تخرد  زا  امـش  نیمز . رد  وا  تناما  يدـنوادخ و  تجح  دـییامش 
يارب ار  میمتینب  هلیبق  ياهندرگ  نم  راذگب . ام  نیمزرس  رب  مدق  تداعس ، هتشرف  لاب  يور  رب  نونکا  دیتسه . نآ  هخاش  امش  تسا و  یلصا 
هلیبق ناـنچمه ، تسا . بآ  هب  دورو  يارب  هنـشت  نارتـش  قاـیتشا  زا  رتدـیدش  وت ، زا  تعاـطا  هب  ناـنآ  قاـیتشا  ماهدروآ ، دورف  وت  زا  تعاـطا 

هیلع نیسح  ماما  هک  یماگنه  .« متسش ربا  ِناراب  بآ  اب  هقراب ، نیلوا  اب  ار  نانآ  ياههنیس  ياهیگدولآ  ماهدومن و  وت  رماوا  میلست  ار  دعسینب 
دوخ هانپ  رد  تمایق  زور  رد  ار  وت  ادخ  تسا ! هداد  تسد  وت  هب  یناحور ] طاشن  و   ] لاح هچ  دومرف : دناوخ ، ار  دوعسم  نب  دیزی  همان  مالسلا 
هیلع نیـسح  ماما  يرای  يارب  تکرح  هدامآ  دوعـسم  نب  دـیزی  . دـیامن باریـس  ار  وت  گرزب ، ِیگنـشت  زور  رد  درادـب و  زیزع  ار  وت  دریگب و 

دایرف هلان و  دوشیم ، هدیرب  وا  ِيرای  زا  هکنیا  زا  دونشیم و  ار  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  دصقم ، هب  لوصو  زا  شیپ  یلو  دوشیم ، مالسلا 
نیرتمهم و زا  یکی  تسا ، هتـشون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  یلـشهن  دوعـسم  نب  دیزی  هک  ینعمرپ  هناصلخم و  همان  نیا  [ . 176 . ] دنکیم
، دوریم رامـش  هب  یمالـسا  عماوج  رد  یهلا  تفالخ  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگتـسیاش  تمظع و  لیالد  نیرتحـضاو  نیرتیلاع و 
رد دناسریم . تابثا  هب  نیملسم  يرادمامز  يارب  ار  هیواعم  نب  دیزی  تقایل  مدع  ددعتم ، تاهج  زا  ینـشور  ماکحتـسا و  لامک  اب  هک  نانچ 

لامک و ریخ و  ریـسم  رد  یعقاو  نارگوپاکت  زا  ار  نیمز  يور  زگره  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یعطق  :» دـیوگیم هک  مینک  تقد  هلمج  نیا 
دننام يدـمحا  هنوتیز  تخرد  زا  امـش  نیمز . رد  وا  تناما  يدـنوادخ و  تجح  دییامـش  دراذـگیمن و  یلاخ  تیرـشب  تاجن  هار  يامنهار 

نیمزرس رب  مدق  تداعس ، هتشرف  لاب  يور  رب  نونکا  دیتسه . نآ  هخاش  امش  تسا و  یلـصا  هشیر  يدمحم  تخرد  دیدروآرب . رـس  اههخاش 
يارب رگید ، یضعب  يوادیص و  رهسم  نب  سیق  یهارمه  هب  ار  وا  تساوخ و  ار  لیقع  نب  ملسم  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  سپـس  .« راذگب ام 

هب لیقع  نب  ملـسم  دومرف . هیـصوت  مدرم  هب  فطل  فدـه و  نتـشاد  یفخم  یهلا و  ياوقت  رب  ار  وا  زین ، داد . روتـسد  هفوک  يوس  هب  تکرح 
ار هار  رفن  ود  نیا  درک . مادختـسا  سیق  هلیبق  زا  امنهار  رفن  ود  دومن و  عادو  دوخ  هداوناخ  اب  درازگ و  زامن  ربمایپ  دجـسم  رد  دمآ و  هنیدـم 
نآ زا  ملـسم  دـنداد و  ناشن  ملـسم  ترـضح  هب  ار  اههداج  دـندنام و  زاب  تکرح  زا  دـش و  بلاغ  اـهنآ  رب  دـیدش  یگنـشت  دـندرک و  مگ 
هب ياهمان  دوب ، فورعم  قیـضم »  » هب هک  لـحم  نآ  زا  ملـسم  دـندش . توف  یگنـشت  زا  اـمنهار  ود  نآ  داد و  همادا  دوخ  تکرح  هب  اـههداج 

تکرح امنهار  ود  اب  هنیدم  زا  نم  دورد ، دمح و  زا  دعب  :» دوب هتشون  همان  نآ  رد  داتسرف . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  رهسم  نب  سیق  هلیـسو 
همادا دوخ  تکرح  هب  ام  دـندش . توف  رفن  ود  نآ  هک  دیـشکن  یلوط  دـش و  دـیدش  ام  یگنـشت  دـندرک و  مگ  ار  هار  امنهار  ود  نیا  مدرک .
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هدـیمان قیـضم  هک  تسا  یناکم  رد  بآ  نیا  و  ناج . زا  زیچان  یقمر  اـب  رگم  میهد ، تاـجن  ار  دوخ  میتسناوتن  میدیـسر و  بآ  هب  اـت  میداد 
هب ار  يرگید  دـیراد و  فاعم  ارم  دـییامرف ، تقفاوم  رگا  مدز و  دـب  لاف  دـماشیپ  نیا  زا  نم  تسا و  هدـش  عقاو  تبخ  يداو  رد  هک  دوشیم 

راداو ار  وت  هچ  نآ  هک  مراد  نآ  میب  دورد ، دمح و  زا  دعب  :» تشون ار  خساپ  نیا  دیسر و  ترضح  نآ  هب  همان  .« مالـسلاو دیتسرفب . نم  ياج 
هار رد  تکرح  تسا . هدوبن  سرت  زج  یـسیونب ، نم  يارب  ماهدومن ، نییعت  وت  يارب  هک  یتیرومأم  زا  ار  دوخ  يافعتـسا  هماـن  هک  تسا  هدرک 
لاف بجوم  هک  دشاب  سرت  هلأسم  رگا  تفگ : نینچ  دناوخ ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان  ملـسم  هک  یتقو  .« مالـسلاو هدب . همادا  ار  دوخ 

نآ زا  سپـس  دمآ . دورف  اجنآ  رد  دیـسر و  یط  هلیبق  زا  بآ  هاگیاج  هب  و  داد . همادا  دوخ  هار  هب  و  مسرتیمن . نم  تسا ، هدش  نم  ندز  دب 
رب شقن  ریت  نآ  اب  هک  دوب  وهآ  کـی  ناویح  تخادـنا . یناویح  راکـش  يارب  يریت  هک  دـید  ار  يدرم  هک  دوب  هار  نیا  رد  درک . تکرح  اـج 

هتـشذگ لاوش  زا  زور  جنپ  عقوم  نیا  دش . هفوک  دراو  سپـس  تشک . میهاوخ  ار  دوخ  نمـشد  هَّللاءاشنا  تفگ : ملـسم  ترـضح  دش . نیمز 
دمآ و وا  دزن  نایعیـش  دومن . تنوکـس  هدـیبعیبا  نب  راتخم  لزنم  رد  و  دوب ]. ناضمر  هام  همین  رد  هنیدـم ، زا  ملـسم  تکرح  و  [ ] 177  ] دوب

هیرگ نانآ  دـناوخ و  نانآ  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان  دـندش ، عمج  ملـسم  دزن  رد  ناـنآ  زا  یعمج  هک  یماـگنه  دنتـشاد . تفر 
یفاک مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یفرعم  یتیرومأم ، نینچ  هب  وا  یگتسیاش  لیقع و  نب  ملـسم  ترـضح  تیـصخش  هرابرد  [ . 178 . ] دندرکیم
ملسم تسا ، نم  نانیمطا  دروم  منامدود  رد  هک  ار  یسک  میومع و  رسپ  مردارب و  نم ، : » دوب هتشون  هفوک  لها  هب  دوخ  همان  رد  ناشیا  تسا .
تسا هتفهن  یمهم  رایسب  ِیناعم  تسا ،» نم  نانیمطا  دروم  هک  یسک   » و مردارب »  » ریبعت نیا  دروم  رد  «. متـسرفیم امـش  يوس  هب  ار  لیقع  نب 

زا دوب . هدـش  هدرپس  وا  هب  هک  دوب  یتیرومأم  رد  ملـسم  ترـضح  تاکرح  همه  رادرک و  راتفگ و  همه  ندوب  تجح  اـهنآ ، همه  عماـج  هک 
تمظع رب  لیلد  نیرتهب  دـش ، لّمحتم  تیرومأم  ماجنا  ریـسم  رد  هک  اهيراوگان  نیرتتخـس  نآ و  ماجنا  فیلکت و  ساسحا  رگید ، فرط 

، میریگب رظنرد  دیاب  هک  يرگید  ِتیمها  اب  بلطم  . دوشیم بوسحم  یهلا  ياوشیپ  نآ  فرط  زا  تباین  يارب  شایگتـسیاش  وا و  تیـصخش 
ار تیناسنا  يادهـش  هلفاـق  زاتـشیپ  زا  یگدـنیامن  ِیگتـسیاش  قحهب ، هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نأـشلامیظع  هداتـسرف  نیا  هک  تسا  نیا 
. دشن يرشب  خیرات  ناراکتیانج  نآ  میلست  دیـسر و  تداهـش  هب  عضو  نیرتشارخلد  نیرتعیجف و  اب  هفوک ، هثداح  ِینافوت  جاوما  رد  تشاد ،

مولعم اج  نیا  زا  تخاس . دنتـسم  رابجا  هب  هفوک  فرط  هب  ار  دوخ  تکرح  هن  دومن و  هفوک  نینوخ  دـماشیپ  زا  یتحاران  تمادـن و  راهظا  هن 
راکـش هدـهاشم  ماگنه  رد  ندز  کین  لاف  هلأسم  نینچمه  یگنـشت و  زا  امنهار  ود  ندـش  فلت  عقوم  رد  ندز  دـب  لاـف  هلأـسم  هک  دوشیم 

نیا دهدیم . خر  ساسح  رایـسب  عقاوم  رد  موصعمریغ  دارفا  يارب  یهاگ  هک  دوب  ینهذ  رذـگدوز  هدـیدپ  ود  یچراکـش ، ریت  اب  وهآ  ندـش 
( مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح   ) زور نآ  ِیهلا  ياوشیپ  فرط  زا  وا  یگدـنیامن  بجوم  هک  یتازایتما  همه  نآ  نتـشاد  اب  گرزب ، تیـصخش 
، دوب تماما  ملع  زا  یجوم  هک  روبزم  ساسحا  دوبن . اراد  تشاد ، دوجو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رد  هک  ار  نیرب  ساـسحا  نآ  دوب ، هدـش 

نآ اب  یتافانم  هک  یمّهوت  لیخت و  روصت و  چیه  اذل ، دوب . هدومن  نیینـسحلا ) يدحا   ) تداعـس ود  ترـضح ، نآ  يارب  ار  گرم  یگدنز و 
هب یسرت  : » هک دنداتسرف  لیقع  نب  ملسم  يارب  ترضح  نآ  هک  یخساپ  هب  هجوت  اب  درکیمن . روطخ  ترـضح  نآ  نهذ  هب  تشاد ، ساسحا 
نب ملسم  هک  دوشیم  نشور  مه  تقیقح  نیا  خساپ ، نآ  تفایرد  اب  ملسم  شمارآ  شریذپ و  و  هدب » همادا  دوخ  تکرح  هب  هدم و  هار  دوخ 

نیرتعیجف و یط  میدرک -  هراشا  هک  نانچ  دومن و -  تکرح  هب  مادـقا  وا ، روتـسد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  لـماک  ناـمیا  اـب  لـیقع 
همان ملسم  دشیم ، دراو  هک  ياهزات  عمج  ره  و  دش ، دایز  ملـسم  دزن  رد  هعیـش  عامتجا  دمآ و  تفر و  . دش دیهـش  تیانج ، نیرتكانتـشحو 

. دندادیم ار  ترـضح  نآ  نانمـشد  اب  گنج  يرای و  هدـعو  دـندرکیم و  هیرگ  نانآ  دـناوخیم و  نانآ  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دروآ و ياج  هب  ار  يدـنوادخ  يانث  دـمح و  تساخرب و  مدرم  ناـیم  رد  داـب ، وا  رب  يدـنوادخ  تمحر  هک  يرکاـش  بیبش  یبا  نب  سباـع 

بیرف ار  وت  نانآ  هلیـسو  هب  نم  درذـگیم و  هچ  ناـنآ  نورد  منادیمن  مهدیمن و  يربخ  وت  هب  مدرم  زا  نم  دورد ، دـمح و  زا  سپ  :» تفگ
امش هب  تبثم  خساپ  ادخ ، هب  دنگوس  ماهدرک . هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  ناج  هک  مهدیم  ربخ  وت  هب  يزیچ  زا  نم  ادخ ، هب  دنگوس  مهدیمن .

هب ات  دز  مهاوخ  ریـشمش  امـش  هار  رد  دیگنج و  مهاوخ  ناتنانمـشد  اب  امـش  يرای  يارب  امـش و  هارمه  نم  و  دـینک ، متوعد  رگا  داد  مهاوخ 
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و یسانشناسنا ، ِیعقاو  فراعم  ناگتفیش  يا  [ . 179 .« ] مهاوخیمن ادخ  هب  بّرقت  زج  یشاداپ  چیه  نم  مدرگ و  لیان  لاعتم  دنوادخ  رادید 
رب دناهدونغ ، اههناخباتک  ياههسفق  رد  هک  ار  ییاهباتک  شمارآ  دـنچ  یتاظحل  دوشیم  هچ  لماکت ، ِورـشیپ  ِگنهرف  ِدربشیپ  ناقـشاع  يا 
هب میرادرب و  تسد  اهماهبا ، هدننکرتکیرات  ازفاراک و  یلو  بلاج ، تاحالطصا  ظافلا و  رد  نتفر  ورف  زا  يرادقم  دوشیم  هچ  مینزب ؟ مه 

. میورب تقیقح  قح و  هب  ور  میهدـب و  تاجن  ار  دوخ  اهيراکهطلاغم ، اهيزابهطـسفس و  زا  دـییایب  میورب ؟ ناـسنا  ِدوخ  ِتاـیعقاو  ياـشامت 
تکرح يارب  هک  دزاس  رادروخرب  یتیصخش  تیوه و  لالقتسا  نانچ  زا  ار  یمدآ  دناوتیم  هک  میبایرد  ار  یناسنا  شزرا  نآ  تمظع  دییایب 
تایبدا هک  تسا  ناهج  ِناج  نامه  ییاـهنت ، هب  یـصخش  نینچ  . دـنکن ساـسحا  هارمه  درف  کـی  هب  يزاـین  یتح  ندـش ،» ناـسنا   » ریـسم رد 

بیبشیبا نب  سباع  درم  نیا  ددرگیم . وا  لابند  هب  تقیقح  قح و  هار  کلاس  کی  رایع  مامت  يوگلا  هئارا  يارب  برغ  قرـش و  ِزاـسناسنا 
نوماریپ یناوارف  ياهنخس  یتسه ، ناهج  نیا  رد  یناسنا  دوجو  تیمها  زا  هاگآ ، صخش  کی  ناونعهب  امش  هک  تسا  نیقی  تسا . يرکاش 

، مسیونیم ار  تاملک  نیا  هک  نم  دیاهدینـش . هتخانـشان  لاح  نیع  رد  هدـش و  هتخانـش  ِدوجوم  نیا  زیگناتفگـش  ياهدادعتـسا  تاناکما و 
يانعم رد  مهاوخیم  امـش  زا  منکیم و  یقلت  یهلا  تمکح  ِهاگیّلجت  نیا  هب  طوبرم  لیـصا  ِقیاقح  ِنیتسار  هدنیوج  کی  ناونع  هب  ار  امش 

وت نانآ  هلیـسو  هب  نم  درذـگیم و  هچ  نانآ  نورد  منادیمن  مهدیمن و  وت  هب  يربخ  مدرم  زا  نم  :» دیـشیدنیب یتخل  گرزب  درم  نیا  نخس 
زج یـشاداپ  چیه  نم  و  ماهدرک ... هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  ناج  هک  مهدیم  ربخ  وت  هب  یتقیقح  زا  نم  ادخ ، هب  دنگوس  مهدیمن . بیرف  ار 

يرای و قیدصت و  هب  یجایتحا  چیه  مهاوخیم ، نآ  يارب  ار  یگدنز  هک  یتقیقح  نآ  هب  لوصو  يارب  نم  ینعی  .« مهاوخیمن ادخ  هب  بّرقت 
یگتـسباو تسا . هدش  مبیـصن  يدنوادخ  تیانع  زا  مدرم ، يرایمه  تروشم و  هزاجا و  نودب  مراد ، نم  هک  یتایح  مرادـن . مدرم  يراکمه 
ناگتشرف دیعس و  حاورا  ِزاورپ  مه  نیشنمه و  نآ ، زا  سپ  دوش . یهلا  تیبذاج  عاعش  دراو  هک  تساجنآ  ات  دوخ ، ِیعیبط  ِعونمه  هب  یمدآ 

تردق نیرتگرزب  یمدآ ، نآ ، ياضتقم  هب  هک  تسا  نیداینب  لصا  نامه  نیا  دنراد . ار  روبزم  عاعش  هب  دورو  یگتـسیاش  هک  تسا ، دّرجم 
. دنک تمحر  ار  وت  دنوادخ  : » تفگ سباع  هب  رهاظم  نب  بیبح  . دوشیم زاینیب  اهتردق  همه  زا  دروآیم و  تسد  هب  شیوخ  نورد  زا  ار 
، تسین وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  : » تفگ مدرم  هب  ور  سپـس  يدرک ». نایب  رـصتخم  ینخـس  اب  دوب ، تنورد  رد  هک  ار  هچ  نآ 
اب رفن  رازه  هدجه  هفوک  مدرم  زا  دندومن ... زاربا  ار  نخـس  نیا  هیبش  زین  نارگید  درک و  زاربا  سباع )  ) درم نیا  هک  مداقتعا  نیمهرب  مه  نم 
نآ هب  ار  هفوک  هب  تکرح  تشون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ار  هدـع  نآ  تعیب  ربخ  ملـسم  دـندرک . تعیب  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح 

تعیب هعاشا  اب  دوب ... هلصاف  زور  تفه  تسیب و  ملسم ، ترضح  تداهـش  ات  روبزم  همان  لاسرا  مدرم و  تعیب  نیب  دومن . داهنـشیپ  ترـضح 
هب نایرج  رگا  هک  تسا  یهیدـب  [ . 180 .« ] دـش صخـشم  وا  تماقا  لحم  تفای و  شیازفا  يو  هاگیاج  هب  مدرم  دّدرت  ملـسم ، اب  تیعمج  نآ 
هب قارع  تشگیم و  اهر  ماش  تموکح  زا  هفوک  دـندوب ، هدرک  ساسحا  هّیماینب  نارودزم  هک  هنوگنامه  درکیم ، ادـیپ  همادا  لاونم  نامه 

یعامتجا و يونعم و  تیصخش  صقن  فرط و  کی  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هداعلاقوف  تیبوبحم  داتـسیایم . ماش  يورایور  یلک ، روط 
، راوگرزب نآ  هک  نیا  مالـسلا و  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  تیـصخش  تمظع  - 1: عوضوم ود  نیا  هفاـضا  هب  رگید ، فرط  زا  دـیزی  ِیگنهرف 
، دودحم روط  هب  ار  مالـسا  هدنزاس  ِگنهرف  قالخا و  نید و  هیواعم ، نانآ  لوا  فیدر  رد  هّیما و  لآ  ؛2 - دوب یمالسا  ِعماوج  ِیقیقح  ربهر 

حوطـس رد  نانآ  نارـس  هیماینب و  اب  داضت  فالخ و  یعون  دوب  هدش  ثعاب  نامیپ ، يور  زا  هن  دندومنیم  حرطم  دوخ  تموکح  ياقب  يارب 
، رگید ياج  ره  رد  ای  هفوک و  رد  یبالقنا  تاکرح  زاغآ  شیادیپ و  زا  هک  دوب  یعیبط  اذل ، دـشاب . هتـشاد  دوجو  لاعف  روط  هب  هعماج  قیمع 

ربنم هب  دوب ، هدرک  تیبثت  دوخ  ماـقم  رد  ار  وا  مه  دـیزی  دوب و  هفوک  یلاو  هیواـعم  فرط  زا  هک  ریـشب  نب  ناـمعن  . دوش يریگولج  تدـش  هب 
بوـشآ و داـجیا  يارب  دـیزروب و  اوـقت  ادـخ  هب  ادـخ ، ناگدـنب  يا  تفگ : سپـس  دروآ و  ياـج  هـب  ار  يدـنوادخ  ياـنث  دـمح و  تـفر و 
. ددرگیم بصغ  لاوما  دوشیم و  هتخیر  اهنوخ  دنوشیم و  هتـشک  نادرم  هک  تسا  یگدـنکارپ  بوشآ و  رد  اریز  دیباتـشن ، یگدـنکارپ 

نم و  داد . مهاوخن  رارق  ضّرعت  دروم  دیاین ، رب  نم  تمحازم  ددصرد  هک  ار  یسک  دیگنج و  مهاوخن  دنکن ، گنج  نم  اب  هک  یـسک  اب  نم 
، درک مهاوخن  هذخاؤم  ینامگدب  تمهت و  اب  ار  یسک  داد و  مهاوخن  رارق  موجه  دروم  ار  امش  درک و  مهاوخن  رادیب  ار  امش  ناگتفرباوخ 
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، تسین ییادخ  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دـیدرک ، تفلاخم  ناتیاوشیپ  اب  دیتسکـش و  ار  ناتتعیب  دیداتـسیا و  نم  يور  رد  ور  رگا  یلو 
هک امش  زا  یناسک  هدع  مراودیما  نم  مشاب . هتـشادن  يروای  امـش  زا  هچرگا  دز  مهاوخ  ار  امـش  دشاب ، متـسد  رد  ریـشمش  هضبق  هک  یمادام 
اب ار  ادـخ  ناگدـنب  ریـشب  نب  نامعن  اتفگـش ، . تخادـنا دـهاوخ  تکـاله  هب  ار  ناـنآ  لـطاب ، هک  دـشاب  یمدرم  زا  شیب  دنـسانشیم ، ار  قح 

قساـف و يدرم  زا  تعاـطا  اـیآ  اوقت ؟! نیمادـک  اوـقت .» - » 1: دـیامنیم روبجم  دـیزی  زا  تعاطا  هب  هداـعلاقوف ، ِیـشزرا  هملک  ود  مادختـسا 
ضارتعا دوشیم ؟! هدـیمان  اوقت  تلادـع ، یهلا و  ياوقت  تیثـیح و  فرـش و  قح و  ِهاـگیّلجت  زا  ندـنادرگيور  مالـسا و  دـض  فرحنم و 
اهترابع نیا  اهنآ ، ياج  هب  ناوتیم  هک  تسا  یتارابع  اهنیا  دهدب ! ماجنا  ار  دوخ  راک  همکاح ، ِتسایـس  دیراذگب  دیـشاب ! مارآ  دـینکن !

هب طورـشم  مدرم ، تایح  تکرح و  تسا ! قح  نیع  دـنهاوخیم ، روحمدوخ  ِناراکمتـس  هک  هچره  درب : راک  هب  تساـهنآ ، لـیالد  هک  ار 
زا ار  دوخ  قوقح  مدرم  دوب  اـنب  رگا  ! تسا گرم  اـب  يواـسم  رگمتـس ، تیغاوـط  لـباقم  رد  مادـنا  ضرع  ! تسا رگهطلـس  ِمکاـح  ِتساوـخ 

تـشاد ناکما  نونکات  ایآ  دنروایب ، تسد  هب  اهيراکادف  هناصلخم و  تدهاجم  شالت و  نودب  شمارآ و  اب  خـیرات  تیغاوط  ناراکمتس و 
یگدـنز هار  رد  ماگ  نیرتکچوک  تشاد  ناکما  اـیآ  دـنک ؟ یگدـنز  خـیرات  هصرع  رد  ناـنآ  رودزم  ِناوریپ  نادـنمتردق و  زا  ریغ  یـسک 

ناراّدغ ناراّکم و  شور  اب  نآ  زا  ریـشب  نب  نامعن  نانخـس  رد  هک  يرگید  هملک  - 2 ؟! تشادرب نانآ  تایح  ياهنامرآ  دربشیپ  اـهناسنا و 
هقباس لوادتم ، ياهتسایس  ورملق  رد  ًاصوصخم  سدقم ، هملک  نیا  زا  هدافتساءوس  تسا . قح »  » سدقم رایـسب  هملک  تسا ، هدش  هدافتـسا 

هک تسا  نیمه  دناهداد ، ناشن  دوخ  زا  يرـشب  راکبان  فیثک و  دارفا  هک  ییاههرهچ  نیرتدیلپ  زا  یکی  تفگ  ناوتیم  دراد . ینالوط  رایـسب 
ِنامیپمه هعیبر ، نب  ملـسم  نب  هَّللادبع  . دوشیم هدش و  هدافتـساءوس  قح »  » سدـقم هملک  زا  مدرم ، ِیعقاو  قوقح  قح و  ندرک  لامیاپ  يارب 

شور يأر و  نمشد ، ربارب  رد  شور  يأر و  نیا  دراد . هناعطاق  میمـصت  هب  زاین  یهدب ، ماجنا  دیاب  وت  هک  يراک  تفگ : تساخرب و  هّیماینب 
ادخ تیـصعم  رد  نایاناوت  هلمج  زا  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  مشاب ، ناناوتان  هورگ  زا  يدـنوادخ ، تعاطا  رد  داد : خـساپ  نامعن  تسا . ناناوتان 

نیسح نایعیـش  هدش و  هفوک  دراو  لیقع  نب  ملـسم  تشون : هیواعم  نب  دیزی  هب  ملـسم  نب  هَّللادبع  دمآ . نییاپ  ربنم  زا  نامعن  موش . بوسحم 
اریز دـنک ، ارجا  ار  وت  روتـسد  ات  تسرفب  هفوک  هب  دـنمتردق  يدرم  يراد ، هفوک  هب  يزاین  رگا  دـناهدرک . تعیب  وا  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 
نب هَّللادـبع  همان  دـننام  ياهمان  زین  دعـس  نب  رمع  هبقع و  نب  ةرامع  تسا . هدز  یناوتان  هب  ار  دوخ  ای  ناوتان ، تسا  يدرم  ای  ریـشب  نب  نامعن 

هب ار  لیقع  نب  ملسم  نیسح ، تفگ : تساوخ و  ار  هیواعم  هتـسباو  نوجرـس ، دیـسر ، دیزی  هب  اههمان  هک  یتقو  دنداتـسرف . دیزی  يارب  ملـسم 
نینچمه دنزیم ، یناوتان  هب  ار  دوخ  ای  تسا ، فیعض  يدرم  نامعن  هک  تسا  هدیسر  عالطا  نم  هب  و  تسیچ ؟ وت  رظن  تسا ، هداتسرف  هفوک 

: تفگ دیزی  ینکیم ؟ لمع  نآ  هب  مهدب ، هئارا  وت  هب  هیواعم  زا  ینامیپ  رگا  تفگ : نوجرس  [ 181 . ] تسا هدروآ  نابز  هب  تسیاشان  ینخس 
رهش ود  يرادنامرف  درم و  هیواعم  تفگ : دوب و  هدرک  ررقم  دایز  نبا  يارب  ار  هفوکيرادنامرف  هیواعم  هک  دا  ناشن  ار  ياهمان  نوجرس  . يرآ

نامرف هب  ار  ياهمان  دـیزی  سپـس  تسرفب . دایز  نبا  يارب  ار  نامرف  منکیم . ار  راک  نیا  تفگ  دـیزی  درپس . داـیز  نبا  هب  ار  هرـصب ) هفوک و  )
، ناناملـسم نایم  نتخادنا  هقرفت  يارب  لیقع  رـسپ  دناهتـشون : نم  هب  هفوک  لها  زا  نم  ناوریپ  : » دوب هتـشون  نینچ  همان  نیا  رد  دومن . همیمض 

شدـیعبت اـی  شکب  اـی  دـنبب  ار  وا  ریگب و  ار  لـیقع  دـنزرف  نک و  تکرح  هفوـک  هب  هماـن  نیا  ندـید  اـب  دـنکیم . عـمج  دوـخ  رود  ار  مدرم 
نآ يادرف  دـش و  تکرح  هدامآ  ًاروف  هَّللادـیبع  دـناسر . هَّللادـیبع  هب  ار  همان  ناـمرف و  درک و  تکرح  هرـصب  يوس  هب  ورمع  نب  ملـسم  «. نک

هلمج نیا  [ . 183 . ] دش راپـسهر  هفوک  فرط  هب  [ 182 ، ] دنزادنیب هار  یفالخ  وا  زا  سپ  ادابم  هک  هرـصب  یلاها  دـیدش  دـیدهت  زا  سپ  زور ،
هار رد  ناـیاناوت  هلمج  زا  هک  تسا  نیا  زا  رتـهب  مشاـب ، ناـناوتان  هورگ  زا  يدـنوادخ ، تعاـطا  هار  رد  : » دـیوگیم هک  ار  ریـشب  نـب  ناـمعن 
زا یهلا ، فیلکت  هرابرد  تیلوؤسم  هب  هجوت  اب  هک  یـسک  هک  دومن  ناـیب  نینچ  رتقیقد  ریـسفت  کـی  اـب  ناوتیم  موش ،» بوسحم  تیـصعم 

تاوهـش و ریـسم  رد  هـک  یـسک  نآ  و  تـسا . رادروـخرب  یـشزرااب  ِيدـنمورین  کـی  زا  ًاـعطق  دتـسیایم ، زاـب  تـکرح  میمـصت و  مادـقا و 
، دـتفایم تکرح  هب  دـنکیم و  مادـقا  دریگیم و  میمـصت  یناویح  زیارغ  و  یعیبـط » دوـخ   » ریثأـت تحت  اـهیگماکدوخ ، اـهیهاوخدوخ و 
، دارفا نیرتدنمتردق  تفگ : دیاب  هک  تساجنیمه  زا  دـشاب . رادروخرب  شلاکـشَا  همه  رد  يدام  تردـق  زا  هچرگا  تسا ، ناوتان  یـصخش 
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همه کلام  یسک  رگا  سکعلاب ، و  دشابن . يزیچ  چیه  کلام  ایند  نیا  رد  هچرگا  دشاب ، هتشاد  ار  دوخ  رب  تیکلام  تردق  هک  تسا  یـسک 
یگدنز همانراک  هنافسأتم  دوش . بوسحم  صاخشا  نیرتناوتان  دیاب  یـصخش  نینچ  دشاب ، مورحم  نتـشیوخ  رب  ّتیکلام  زا  یلو  دشاب  ایند 

زا زیچان و  تیمک  رظن  زا  هچرگا  ار ، ینورب  يایشا  رب  تیکلام  ًابلاغ  يروآمرـش  روط  هب  خیرات  لوط  رد  رـشب  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  رـشب ،
رب محازت  يانبم  رب  اهیشکمدآ  اهیـشکقح و  همه  هک  دینادیم  چیه  تسا . هداد  حیجرت  نتـشیوخ  رب  تیکلام  رب  هدوب ، تسپ  تیفیک  رظن 

نودـب تفرگیم ، رارق  يدـج  یموـمع و  ياـهتیبرت  میلعت و  يارجم  رد  نتـشیوخرب  تیکلاـم  رگا  تسا ؟ هدوـب  ینورب  ياـهتیکلام  رس 
هیجوت یعقاو  لماکت  يوس  هب  ار  خـیرات  ریـسم  هکلب  دـیدیم ، لداع  یناسنا  رد  ار  دـنمتردق  تلادـع و  رد  ار  تردـق  اـهنت  هن  رـشب  دـیدرت ،

لقن وا  زا  یقرواـپ  رد  نتم و  رد  هک  یتاراـبع  هب  رظن  اـب  دروـم  نیا  رد  لقادـح  ریـشب ، نب  ناـمعن  تفگ : دـیاب  لـصا  نیا  ياـنبم  رب  . درکیم
هداد ناشن  هیواعم  شردـپ  فرط  زا  هیواعم  نب  دـیزی  هب  نوجرـس  هک  ياهمان  رگا  . دومن یناوتاـن  هب  رهاـظت  هک  دوب  دـنمورین  يدرم  میدرک ،

اب هفوک  هک  دـسرارف  يزور  تسا  نکمم  هک  دوب  هدز  سدـح  هیواـعم  هک  هیـضق  نیا  رب  دراد  هناـعطاق  تلـالد  دـشاب ، هدوـب  حیحـص  تسا ،
. دناسرب رمث  هب  ار  مایق  هیما  لآ  نتخادنارب  يارب  یگدامآ  اب  دنک و  مایق  دیزی  شدـنزرف  هیلع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِيرادـمامز  شریذـپ 

نیب زا  يارب  دوب ، فورعم  هیما  لآ  زا  يرادفرط  یمالسا و  تما  ناحلاص  اب  تموصخ  تواقـش و  هب  هک  ار  راوخنوخ  ِدایز  نب  هَّللادیبع  اذل ،
نب هَّللادـبع  ناـنآ  هلمج  زا  هک  هرـصب  مدرم  زا  رفن  دـصناپ  هارمه  هب  داـیز  نب  هَّللادـیبع  . دوـب هتفرگ  رظن  رد  یـشخبتاجن  ِماـیق  ناـنچ  ندرب 

نایفارطا یلهابلا و  ورمع  نب  ملسم  درک . تکرح  هفوک  فرط  هب  دندوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  روعال  نب  کیرش  لفون و  نب  ثراحلا 
هک یـصخش  نیتسخن  دـندرکیم و  عانتما  تکرح  زا  رفن  دـصناپ  نیا  :» دـیوگیم ریثا  نب  .ا  دـندرک تکرح  دایز  نبا  اـب  مه  وا  تیب  لـها  و 

دایز نبا  هک  دوب  نیا  رفن  دصناپ  نیا  يراددوخ  هزیگنا  دوب . روعا  نب  کیرـش  درک ، فقوت  ياهناهب  هب  دادـن و  همادا  دایز  نبا  اب  ار  تکرح 
رد یکـشم  همامع  اب  داد و  همادا  دوخ  تکرح  هب  وا  یلو  دـسرب . هفوک  هب  دایز  نبا  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اـت  دـننک ، فقوتم  ار 

هدـش هاگآ  ناـنآ  فرط  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندـمآ  زا  هک  هفوک  مدرم  [ . 184 .« ] دـش هفوک  دراو  تشاد ، تروـص  هب  یعقرب  هک  یلاـح 
ره زا  اذل ، تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  وا  هک  دندرب  نامگ  دندید ، ار  هَّللادیبع  هک  یماگنه  دـندربیم . رـس  هب  وا  راظتنا  رد  دـندوب ،

تمودق هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  يدـمآشوخ  دـنتفگیم : دـندرکیم و  مالـس  وا  هب  تشذـگیم  هک  مدرم  زا  یعمج 
یکـش هک  یعمج  اب  ماگنهابـش  ات  داد  همادا  دوخ  تکرح  هب  دـش و  تحاران  ترـضح  نآ  هب  مدرم  دـیدش  هقالع  زا  هَّللادـیبع  داب ! كراـبم 

زا یضعب  تسب . شنایفارطا  هَّللادیبع و  هب  ار  رصق  ِرد  ریشب  نب  نامعن  دیسر . هرامالاراد )  ) رصق هب  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  وا  هک  دنتـشادن 
، اذل تسا . مالسلا  هیلع  نیسح  دایز ،) نب  ا   ) وا درکیم : نامگ  نامعن  نک . زاب  ار  رـصق  ِرد  دنتفگ : نامعن  هب  دندوب ، دایز  نبا  اب  هک  یناسک 
رد هک  ار  هفوک ) يرادـنامرف   ) یتناـما نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  اریز  وش ، رود  اـج  نیا  زا  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : وا  هب  باـطخ 

ار رد  تفگ : دـش و  کیدزن  نامعن  هب  هَّللادـیبع  سپـس  مگنجب . وت  اب  مهاوخیمن  رگید  فرط  زا  درک و  مهاوخن  میلـست  وت  هب  مراد ، تسد 
نب هَّللادـیبع   ) هناجرم دـنزرف  نیا  تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  دینـش و  ار  هَّللادـیبع  نخـس  نیا  عمج ، نآ  زا  یکی  داب ! هتـسب  تراک  نک ، زاـب 

مدرم هک  داد  روتسد  هاگحبص  دندش . هدنکارپ  مدرم  دنتـسب و  مدرم  يور  رب  ار  رد  دش و  رـصق  دراو  وا  درک و  زاب  ار  رد  نامعن  . تسا دایز )
! نینمؤملاریما تفگ : دورد  دـمح و  زا  سپ  تفرگ و  رارق  ینارنخـس  هاـگیاج  رد  دـندش ، عـمج  مدرم  هک  یتـقو  دـنوش . عـمج  زاـمن  يارب 
هب منک و  فاصنا  امـش  ناگدیدمتـس  هب  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  هدومن و  امـش  تایلام  و  اهزرم ) ) تاّدحرـس رهـش و  یلاو  ارم  دیزی ) )

ینامرفان ای  دنشاب  دیدرت  رد  هک  یناسک  هب  منک و  ناسحا  دننک ، تعاطا  دنونـشب و  ار  ام  ياهروتـسد  هک  یناسک  هب  میامن و  اطع  نامورحم 
یناسک ناراکوکین و  هب  نم  دومن . مهاوخ  ارجا  ار  وا  نامیپ  درک و  مهاوخ  يوریپ  امش  نایم  رد  وا  روتسد  زا  نم  میامن . يریگتخـس  دننک ،

اب دنک و  كرت  ارم  نامرف  هک  تسا  یسک  هیلع  مریـشمش  هنایزات و  دیزرو و  مهاوخ  تبحم  نابرهم  يردپ  دننام  دننک ، تعاطا  هک  امـش  زا 
لوصفلا باـتک  زا  یمق  ثدـحم  [ . 185 . ] دـنک ظـفح  ار  دوخ  دـشاب و  كاـنمیب  دوخ  سفن  رب  دـیاب  سکره  دـیامن . تفلاـخم  نم  ناـمیپ 

ار اـهنآ  همه  ًاروـف  دـندرک ، عاـنتما  داـیز  نبا  هـب  تـبثم  خـساپ  زا  هـک  هفوـک  مدرم  زا  یعمج  :» دـنکیم لـقن  یکلاـم  غابـصلانبا  هـمهملا ،
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، اـهغورد تسیچ ؟ نیگآرهز  روـش  بآ  [ . 186  ] روـص خـفن  اـت  دوریم  قیـالخ  رد  روـش  بآو  نیریـش  بآ  نیا  تسا  گرگر  .« تشک
؟ تسیچ نیریـش  بآ  . ندرک یقلت  هلیـسو  ار  نارگید  فدـه و  ار  دوخ  تایعقاو و  اب  داضت  اهییوجهطلـس ، اـهیهاوخدوخ ، اهیـشکقح ،

داعبا رد  ار  نارگید  نتشیوخ و  تایعقاو و  اب  حیحـص  طابترا  اهيرایمه ، نواعت و  اهیهاوخدوخ ، لیدعت  اهییارگقح ، اهافـص ، قدص و 
. ندید ناسکی  ياهلیسو  یفده و 

ددرگیم نیسح  ماما  لتق  هدامآ  دوشیم و  هفوک  دراو  ینیسح  لکش  اب  نت  رب  زاجح  لها  سابل  رس و  رب  یکشم  ياهمامع  اب  دایز  نبا 

يرشب تایح  نیگآرهز  روش و  بآ 

هتخاس فقوتم  يرجَح  دهع  ياههرود  نامه  رد  شیاههنایار  اب  ار  رشب  خیرات  تسایس ، مان  هب  هک  ياهناراکبان  ِتنایخ  نآ  يانعم  تسا  نیا 
، ام هرود  رد  دادیم . تکرح  یطاشن  اب  یگدـنز  اب  ار  رـشب  لـماکت ، یقرت و  هب  قاـیتشا  دـیما و  اـههرود ، نآ  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا .

نبا تسا : نیا  ام  ثحب  ناونع  . درادـن بولطم  تایح  ای  یگدـنز  دـیما  مه  ادرف  يارب  یتح  عیانـص ، مولع و  زیگناتریح  شرتسگ  اـب  یمدآ 
راتفر نیمه  همادا  ! دوشیم مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  هدامآ  ینیـسح ، لکـش  اب  نترب ، زاجح  لها  سابل  رـسرب و  یکـشم  ياهماـمع  اـب  داـیز 

، هتـشذگ نرق  ود  رد  برغ  قرـش و  ِنارظنبحاـص  زا  ياهدـع  تـسا . هدـناشک  یچوـپ  ساـسحا  هـب  ار  يزورما  رــشب  هـک  تـسا  سوـحنم 
تردـق دوخ ،» عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادـخ ، اب  نتـشیوخ ، اب   » اهناسنا ِعّونتم  ياهطابترا  شرتسگ  اـهشناد و  تفرـشیپ  اـب  دـنتفگیم :

نیب زا  اهيزابلغد  يراـکبیرف و  غورد و  هجیتن ، رد  تشاذـگ و  دـهاوخ  شیازفا  هب  ور  قیاـقح ، تاـیعقاو و  دوخ  اـب  اـهناسنا  ِییوراـیور 
اهيزادرپغورد شیازفا  دش ، هدوزفا  تعنص  شناد و  تفرـشیپ  رب  هچ  ره  هکلب  تفر ، انف  داب  رب  اهدیما  هنوگنیا  اهنت  هن  یلو  تفر . دهاوخ 

رارق يرتالاب  تیعقوم  عضو و  رد  هعماج  تیریدم  رد  هک  یهورگ  درف و  ره  هک  اج  نآ  ات  تفرگ . جوا  یکانتـشحو  روط  هب  اهيراکبیرف  و 
، اهيراکهبت نیا  زا  رتروآمرـش  دـش ! یقلت  رتینوناق  نانآ ، يارب  اهيراکبیرف ) اهيزادرپغورد و   ) اـهيراکبان نآ  زا  يرادربهرهب  تفرگ ،

نیا دراد ! هرهچ  رب  تسایـس »  » سدقم هملک  زا  یباقن  تیناسنا ، ناسنا و  داینب  هدننکناریو  اهشزرا و  هدـننکدوبان  ِنایرج  نیا  هک  تسا  نیا 
. تسا هداد  ناشن  دوخ  زا  خیرات  لوط  رد  رشب  هک  دوب  یناوتان  تیاهن 

يرشب شخب  تایح  نیریش و  بآ 

میهاوـخ ریز  ثحبم  رد  هک  ناـنچ  تـشکن ، ار  داـیز  نـب  هَّللادـیبع  تسناوـتیم ، هـک  نـیا  اـب  یناـسنا ، لـیاضف  ياـنبم  رب  لـیقع  نـب  ملـسم 
ترـضح اهزور  نامه   ] دورب هورع  نب  یناه  هناخ  هب  روعالا  نب  کیرـش  تدایع  يارب  دراذـگیم  رارق  دایز  نب  هَّللادـیبع  هک  یماگنه  . دـید

ار دایز  نبا  ایب و  نوریب  دیهدب ) بآ  نم  هب   ) ءام ینوقسا  متفگ  نم  هک  یتقو  : » دیوگیم ملـسم  هب  کیرـش  دوب ،] یناه  هناخ  رد  مه  ملـسم 
بآ نم  هب  : » تفگ کیرـش  دوب . هداتـسیا  دایز  نبا  رـس  يالاب  نارهم )  ) شمـالغ هتـسشن و  کیرـش  باوختخر  کـیدزن  داـیز  نبا  .« شکب

ترضح تفر ، یناه  هناخ  زا  دایز  نبا  هک  نآ  زا  سپ  درکن . مادقا  دایز  نبا  نتشک  هب  ملسم  درک و  رارکت  ار  نخـس  نیا  راب  هس  ات  دیهدب .»
هک نیا  یکی  مشکن . ار  وا  نم  هک  دـش  ثعاب  تلـصخ  ود  : » تفگ ملـسم  یتشکن »؟ ار  وا  ارچ  : » تفگ وا  هب  کیرـش  دـمآ و  نوریب  ملـسم 

: تسا هدومرف  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تسا  یتیاور  هک  نیا  مود  دوش . هتـشک  وا  هناخ  رد  داـیز  نبا  تشادـن  تسود  یناـه 
ار ینمؤم  چیه  هک  تسا  نیا  تیاور  يانعم  هک  دوب  هدرک  نامگ  روعا  نب  کیرش  دشکب .» ًاتلفغ  ار  یـسک  نمؤم  درم  هک  تسا  عنام  نامیا  »

لقن امن  نبا  زا  يدوب . هتـشک  ار  رگهلیح  رفاک و  رجاف و  قساف و  کی  یتشکیم ، ار  داـیز  نبا  وت  رگا  داد : خـساپ  اذـل ، تشک . دـیابن  ًاـتلفغ 
متساوخ هک  یتقو  دومرف : ترـضح  نآ  یتشکن ؟ ار  دایز  نبا  ارچ  تفگ  ملـسم  ترـضح  هب  کیرـش  هک  یتقو  :» دیوگیم وا  هک  تسا  هدش 

[187 .« ] شکم نم  هناـخ  رد  ار  داـیز  نبا  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وـت  تفگ : دـیبسچ و  نم  هـب  هـیرگ  لاـح  رد  ینز  میاـیب ، نوریب 
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ره لاحره ، هب  دشابیم . ًاتلفغ ) صخش  کی  نتشک  « ) ْکتَف تمرح   » هب دایز  نبا  نتشکن  رد  ملسم  ترـضح  دانتـسا  تسا ، روهـشم  هچنآ  .
نآ یلومعم  يانعم  هب  یـسایس  ياـهيزابلغد  تناـیخ و  يزادرپرکم و  اـب  هک  تسا  نیریـش ) بآ   ) یناـسنا ِیلاـع  لـیاضف  زا  لاـمتحا  ود 

ار دایز  نبا  نتـشک  هب  تیاضر  وا ، نز  دوب و  لزنم  بحاص  هک  یناه  مکی -  لامتحا  : دراد دوجو  لامتحا  ود  اجنیا  رد  دشابیمن . راگزاس 
ار دوخ  ِیعامتجا  يدرف و  تایح  تیرشب ، رگا  تفگ  ناوتیم  . لوتقم یهاگآ  نودب  ًاتلفغ و  نتشک  مود -  لامتحا  . دنتـشادن دوخ  لزنم  رد 
، يزورما یتعنـص  یملع و  هعـسوت  تفرـشیپ و  هب  لوصو  رد  ًالامتحا  هچرگا  دادیم ، همادا  درکیم و  نیمأت  ییارگعقاو  قدـص و  فرـش  اب 
زا هناگیب  ِلاح  نیا  اب  دـبای و  تسد  هناهاگآان  هعـسوت  تفرـشیپ و  هب  تعرـس  نیا  اب  هک  دوب  نیا  زا  رتهب  یلو  تشاد ، یناـمز  ریخأـت  یتّدـم 
زا دش ، علطم  وا  ِدیدش  ياهدیدهت  دایز و  نبا  ندمآ  زا  ملـسم  ترـضح  هک  یتقو  . دوش ینیـشام  ِیگدنز  ِيربج  ریـسا  دوخ ، عونمه  دوخ و 

ار یناه  هک  یتقو  تساوخ . ار  یناه  دیـسر . وا  لزنم  ِرد  هب  تفر و  هورع  نب  یناه  هناخ  هب  دـمآ و  نوریب  یفقث  هدـیبعیبا  نب  راـتخم  هناـخ 
ارم دانک ، تتمحر  ادخ  تفگ : یناه  مشاب ،] وت  نامهم  یهدب و  هانپ  نم  هب  ای   ] مشاب وت  نامهم  یگیاسمه و  رد  ماهدمآ  تفگ : وا  هب  دـید ،
زا یلو  يدرگرب ، نم  هناخ  زا  هک  متـشاد  تسود  يدرکیمن ، نانیمطا  نم  هب  يدوب و  هدشن  لخاد  نم  هناخ  هب  رگا  و  یتخادـنا ، یتخـس  هب 
هب ملسم  اب  رادید  يارب  هنایفخم  روط  هب  نایعیش  داد . ملسم  هب  یهاگیاج  یناه  وش . دراو  دش . داجیا  نم  يارب  يدهعت  نم ، هناخ  هب  وت  دورو 

یکریز و مان  هب  اهيراکبیرف  نآ  ربارب  رد  کنیا ، . دندرکیم هیصوت  رما  نتـشاد  یفخم  هب  ار  رگیدکی  دندرکیم و  تفر  دمآ و  یناه  هناخ 
هب نداد  هانپ  موزل  يارب  یناه  دینک . هجوت  هیلع  هَّللاناوضر  هورع  نب  یناه  مالسلا و  هیلع  لیقع  نب  ملسم  ِیمالسا  یناسنا  راتفر  هب  تسایس ،
هب وت  دورو  زا   ) یناسنا تقیقح  نیا  یناه ، ترابع  زا  دومن . دانتـسا  هاـگهانپ  ناونع  هب  يو  لزنم  هب  ترـضح  نآ  دورو  هب  ملـسم ، ترـضح 
هک دراد  ار  نآ  شزرا  یتح  یگدـنهانپ ، ِّقح  هک  تفرگ  ندیـشخرد  راصعا  نورق و  یناشیپ  رد  دـش ) داـجیا  نم  يارب  يدـهعت  نم ، هناـخ 

ٌدَحَأ ْنِا  َو  : هـیآ قباـطم  مالــسا  رد  یگدــنهانپ ، ياـطعا  هنوـگنیا  درواـیب . ياـجهب  ار  قـح  نآ  رطخ ، ضرعم  رد  نـتفرگ  رارق  اــب  ناــسنا 
تایرورـض زا  ...« ریذپب ار  وا  یگدنهانپ  تساوخ ، یگدـنهانپ  وت  زا  نیکرـشم  زا  یـسک  رگا  و  [ .» 188 ... ] هْرِجَاَف َكَراجَتْسا  َنیکِرْـشُْملاَنِم 

نیرتهتفرـشیپ نیرخآ و  زا  یکی  ناونع  هب  يدامتم ، نورق  زا  سپ  ار  نآ  نیمز  برغم  هک  تسا ، یگدـنهانپ  یقوقح  ياطعا  قوف  هک  تسا ،
ياطعا هب  تسد  دارفا  رگا  و  دارفا ، هن  دنتـسه  اهتموکح  روبزم ، نوناق  هب  نیفّلکم  ًالوا  اریز  تسا . هدرک  حرطم  رـشب  یناـهج  قوقح  داوم 
طرشهب رگید ) رفن  دنچ  ای  کی  هب  درف  نداد  هانپ   ) يراک نینچ  دشابن و  یعامتجا  حلاصم  فلاخم  مادقا ، نیا  تسا  مزال  دننزب ، یگدنهانپ 

موکح فارحنا  هب  یناه  هک  تهج  نآ  زا  ملـسم ، ترـضح  یناه و  ناـیرج  رد  . يرورـض هن  هتـسیاش ، یقـالخا  رظن  زا  تسا  يراـک  روبزم ،
زا و  دوش ،] رجنم  تشاد ، اور  وا  هرابرد  دایز  نبا  هک  هجنکـش  نآ  اب  مه  نآ  ندش ، هتـشک  هب  شراک  دشیمن  یـضار  ّالاو   ] دوب دقتعم  دیزی 

بجوم درک -  حیرـصت  یناه  دوخ  هک  هنوگنامه  هک -  دوب  تمظع  اب  راثیا  عون  کـی  ملـسم ، ترـضح  هب  یناـه  نداد  هاـنپ  رگید ، فرط 
راتفر اما  دیماجنا . گرزب  درم  نآ  تداهـش  هب  دش و  دایز  نب  هَّللادیبع  دـننام  ماشآنوخ  يدالج  هلیـسو  هب  رطخ  ضرعم  رد  وا  نتفرگ  رارق 

، زورما يایند  هدزنیـشام  ِمدرم  زا  دومن و  نایب  ار  نآ  یلومعم  میهافم  نیا  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  لیقع ، نب  ملـسم  ِیمالـسا  یناسنا - 
تیعونمم ِنوناق  ِزیگناتفگـش  تمظع  دـناوتیمن  ام  راگزور  ِیگتخاس  ِیقالخا  یـسایس و  یعامتجا ، قطنم  چـیه  . تشاد ار  نآ  مهف  عقوت 

یلع و یگدنز  رد  یگنادرم ، تمظع  تیثیح و  فرـش و  نیا  هشیر  دمهفب . ار  هناریگلفاغ  ِسفن  لتق  تیعونمم  تیانج و  زا  شیپ  صاصق 
يدارم مجلم  نبا  تقو  ره  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  دنیوگیم : ناخّروم  . دوشیم هدهاشم  حضاو  روطهب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  شدنزرف 
یگدنز نم  [ .» 189  ] دارم نم  کلیلخ  نم  كریذع  یلتق  دیری  هتایح و  دـیرا  : دومرفیم ار  تیب  نیا  دـیدیم ، دوب  ترـضح  نآ  لتاق  هک  ار 

ماما اّما  .« نک وگزاب  نم  يارب  دض  هب  هلباقم  نیا  رد  ار  تايدارم  تسود  نیا  رذع  ارم . نتشک  وا  مهاوخیم ، ار  دیلپ ) مجلم  نب  ا   ) درم نیا 
عورـش رگیدکی  اب  لطاب  قح و  هورگ  ود  ِییورایور  زونه  هک  اروشاع  زور  دادماب  یعیبط : قوف  هیـضق  نیا  اب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نوماریپ رد  دید  هک  یتقو  دمآ . وا  نارای  نیـسح و  ياهرداچ  فرط  هب  تعرـس  اب  دوب ، حلـسم  ًالماک  یگنج  رازبا  هب  هک  يدرم  دوب ، هدشن 
هیلع نیـسح  ماما  يدرک ! هلجع  ایند  ِشتآ  هب  ترخآ ، زا  شیپ  نیـسح ، ای  دز : دایرف  دـنلب  يادـص  اب  تسا ، هدـش  هتخورفارب  شتآ  اههمیخ 
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هدننارچ هک  ینز  رسپ  يا  دومرف : ترضح  تسوا . دوخ  يرآ ، دنتفگ : دشاب ؟ نشوجلايذ  نب  رمـش  دیاش  تسیک ، درم  نیا  دومرف : مالـسلا 
تـساوخ هجـسوع  نب  ملـسم  ماگنه ، نیا  رد  يرتهتـسیاش . شتآ  هب  نداتفا  يارب  وت  تسا ،] رمـش  بسن  یتسپ  تلاذر و  هب  هراشا   ] دوب اهزب 

اب نم  هدب  هزاجا  درک : ضرع  نیسح  ماما  هب  ملسم  دش . هجسوع  نب  ملسم  يزادناریت  زا  عنام  ترضح  نآ  دروآرد ، ياپ  زا  يریت  اب  ار  رمش 
هداد رارق  نم  سرریت  رد  ار  وا  ادـخ  نونکامه  تسا و  هماکدوخ  ناشکندرگ  نیرتریگمـشچ  زا  وا  اریز  مناسرب ، تکاله  هب  ار  درم  نیا  ریت 

هک تسا  یهیدب  خیرات ، هاگدـید  زا  [ 190 . ] منک عورـش  ار  گنج  مهاوخیمن  نم  اریز  زادـنیم ، ریت  وا  يوس  هب  دومرف : نیـسح  ماما  تسا .
هدـش تباث  هک  روطنامه  اریز  دـشیم ، نوگرگد  البرک  نینوخ  هلئاغ  يوق ، رایـسب  لاـمتحا  هب  دـشیم ، هتـشک  عقوم  ناـمه  رد  رمـش  رگا 

ددـصرد وا  تسا ، هدـمآ  خـیراوت  رد  هکنانچ  یتح  دوش . هدولآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  هب  شتـسد  تساوخیمن  دعـس  نب  رمع  تسا ،
یگدـنز حـلاصم  قالخا و  قوقح و  ِییورایور  هاـگیاج  اـجنیا ، . دـنک فرـصنم  ترـضح  نآ  نتـشک  زا  ار  داـیز  نب  هَّللادـیبع  هک  دـمآرب 

ماقتنا و ناونع  هب  یمادقا  چیه  تسا ، هتـسویپن  عوقو  هب  یمرُج  نوچ  هک  تسا  نیا  ضحم  قوقح  ياضتقم  فرط ، کی  زا  تسا . یعامتجا 
موکحم ار  مرج  عوقو  زا  شیپ  ماقتنا  رفیک و  دزیخیمرب و  قوقح  يرای  هب  دروم  نیا  رد  زین  درجم  قالخا  نینچمه ، تسین . زیاج  تازاجم 
ياهشوگ رد  نایمدآ  ِناج  ِعفادـم  ِنوناق  هنوگره  قوقح و  هک  تسا  نیا  دـننام  مرج ، عوقو  هب  نیقی  ای  ناـنیمطا  رگید ، فرط  زا  دـیامنیم .

، دـسریم رظن  هب  ! دوـش نادـیم  دراو  هاـگ  نآ  دـسرب و  تیلعف  هب  سفن  لـتق  اـت  دـشاب ، اـهمرج  رگید  اـی  سفن  لـتق  ِیچاـشامت  رگهراـظن و 
یعطق کـیدزن ، هدـنیآ  رد  ًاـصوصخم  مرج ، ققحت  هک  يدراوم  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . يرورـض  نکمم  قـیرط  ره  هب  مرج  يریگـشیپ 

رد دـشاب . نکمم  هک  ياهلیـسوره  هب  وا  نتخاس  ناوتاـن  مرجم و  تشادزاـب  دـننام  درک ، يریگولج  نآ  زا  دـیاب  لکـش  ره  هب  [ 191 ، ] دشاب
ّمها تاعارم  مهم ، ّمها و  نایم  محازت ، هدعاق  رد  تسا . يرورـض  محازت  هدـعاق  هب  لمع  دـشابن ، ریذـپناکما  مرج  يریگـشیپ  هک  یتروص 

نینمؤملاریما و ناتـساد  هرابرد  اما  . تسا بهاذـم  اهقوقح و  همه  شریذـپ  دروم  هک  تسا  ییالقع  یلقع و  هدـعاق  کی  نیا  تسا . مدـقم 
نّیعم ِراکهبت  نالتاق  هلیسو  هب  دوخ  تداهش  هب  تیالو ، تماما و  ملع  اب  راوگرزب  ود  نآ  هچرگا  تفگ : ناوتیم  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما 
هدـنع تبثی و  ءاـشی و  اـم  هَّللا  اوحمی  « ] ءادـب  » أـشنم هک  يدـنوادخ  فوفکم ] نوـنکم و  ملع  اـی   ] نوزخم ملع  زا  ناـنآ  یلو  دـندوب ، هاـگآ 
هثداح عوقو  مدـع  لامتحا  اب  یتافانم  تیالو ، تماما و  يانبم  رب  یهلا  ياوشیپ  ود  نآ  نیقی  اذـل ، دنتـشادن . یعـالطا  تسا ، [ 6 ] ] باتکلاما

فوفکم و ملع   ] نوزخم ملع  زا  عالطا  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  هیـضق  رد  . تشادن یهلا  نوزخم  ملع  هب  هجوت  اب  لتق 
تعیب وا  اـب  هک  یمدرم  هک  دادیم  لاـمتحا  ترـضح  نآ  اریز  تشادـن ، دوجو  مه  یلومعم  نیقی  یتـح  هکلب  درادـن ، دوجو  یهلا  نوـنکم ]
ناونع تحت  لتق  زاوج  مدع   ) هلأسم نیا  دسریم  رظن  هب  لاح ، نیا  اب  تشاذگ . دنهاوخن  اهنت  ار  وا  راکیپ  گنج و  ماگنه  رد  دندوب ، هدرک 

نآ زا  ًاصوصخم  دریگب ، رارق  قیقحت  ثحب و  دروم  يدـج  روط  هب  دـیاب  تیاـنج  عوقو  هب  نیقی  اـب  تیاـنج ،) زا  شیپ  صاـصق  زاوج  مدـع 
ندش هتـشک  اب  تیانج ، زا  شیپ  صاصق  تیعونمم  هب  دانتـسا  اب  ندش  هتـشک  نیب  یقرف  چـیه  تیانج ، عوقو  هب  نیقی  تروص  رد  هک  تهج 

هنوگره ای  گنج  رد  مصاختم  فرط  نتـشک  اب  ولو  عافد ، هک  یلاح  رد  درادـن . دوجو  گنج  نادـیم  رد  لتاق  اب  یلعف  ِییوراـیور  عقوم  رد 
تروص طایتحا  اب  هنایفخم و  دّدرت ، نیا  دندرکیم . تفر  دمآ و  یناه  لزنم  هب  نایعیش  . تسا هدش  زیوجت  رگیدکی ، راتشک  يارب  ییورایور 

هدرک تعیب  ملسم  ترضح  اب  رفن  رازه  جنپ  تسیب و  ماگنه ، نیا  رد  دندرکیم . هیصوت  هیضق  نتشاد  ناهنپ  هب  ار  رگیدکی  نانآ  تفرگیم .
زا روکذم  ددع  هظحالم  اب  دسریمرظن ، هب  [ . 7 . ] نکم باتش  تفگ : یناه  یلو  تفرگ . دایز  نبا  اب  گنج  هب  مادقا  هب  میمـصت  اذل ، دندوب .

دروم نیا  رد  تسا . هدوب  اجب  ترضح  نآ  میمصت  هفوک ، هب  دایز  نبا  ِدورو  يادتبا  رد  مالسلا  هیلع  ملسم  ترـضح  يرای  يارب  نایوجگنج 
دیزی هنارابج  هطلس  هفوک و  عضو  هب  یناه  دوریم  لامتحا  تسا ؟ هتفریذپ  ار  یناه  داهنشیپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدوب  هچ  ّتلع  دید  دیاب 

ًاجیردت هک  تشاد  نانیمطا  وا  ًانمض  دنربب . شیپ  زا  يراک  دنناوتیمن  نایوجگنج ، زا  ددع  نیا  هک  تسا  هتـشاد  یفاک  عالطا  هدوب و  انـشآ 
دهاوخ تیافک  دـح  هب  دایز  نبا  اب  هلباقم  يارب  ناـنآ  تردـق  بیترت ، نیدـب  تفر و  دـهاوخ  شیازفا  هب  ور  ملـسم  ترـضح  ناراـی  دادـعت 

داد و وا  هب  مهرد  رازه  هس  تساوخ و  ار  لقعم  مان  هب  دوخ  نامالغ  زا  یکی  یلواـیکام ] بتکم  ياـفواب  درگاـش   ] داـیز نب  هَّللادـیبع  . دیـسر
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ار تاعالطا  یتسه و  نانآ  هورگ  زا  وت  هک  نک  مالعا  هدب و  وا  هب  ار  لام  نیا  نک و  ادـیپ  ار  وا  نارای  لیقع و  نب  ملـسم  هاگیاج  ورب  تفگ :
زا هجـسوع ) نب  ملـسم   ) درم نیا  دنیوگیم : مدرم  هک  دینـش  دمآ و  هجـسوع  نب  ملـسم  دزن  دجـسم  هب  لقعم  نک . يروآعمج  نانآ  هرابرد 

سوساج  ) لقعم دش ، غراف  زامن  زا  هک  یتقو  دناوخیم . زامن  عقوم  نیا  رد  هجـسوع  نب  ملـسم  دریگیم . تعیب  لیقع  نب  ملـسم  يارب  مدرم 
هـس تسا . هدومرف  فطل  نم  هب  ار  ربمایپ  تیب  لها  تبحم  دـنوادخ  متـسه و  ماش  لها  زا  يدرم  نم  ادـخ ، هدـنب  يا  تفگ : وا  هب  دایز ) نبا 

، دریگیم تعیب  مالـسلا ) هیلع  نیـسح   ) ربمغیپ دنزرف  يارب  مدرم  زا  هدمآ و  هفوک  هب  هک  تیب  لها  زا  يدرم  اب  مهاوخیم  مراد . مهرد  رازه 
دوخ رورس  هب  يریگب و  نم  زا  ار  لام  ات  مدمآ  وت  دزن  نم  يراد و  عالطا  تیب  لها  نیا  رما  زا  وت  دنیوگیم  ياهدع  ماهدینـش  میامن . رادید 

: تفگ هجـسوع  نب  ملـسم  ریگب . تعیب  وا  يارب  نم  زا  مسرب ، وا  تاقالم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  یهاوخب ، رگا  منک . تعیب  وا  اب  نم  اـت  یناـسرب 
ار شربمایپ  تیب  لها  وت ، هلیسو  هب  دنوادخ  درک و  دهاوخ  وت  بیـصن  یهاوخیم  هک  ار  هچ  نآ  رادید  نیا  اریز  درک ، ملاحـشوخ  وت  رادید 
زا ارم  دوش ، هدامآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هداتـسرف  يزوریپ  بابـسا  هک  نآ  زا  شیپ  مدرم  هک  تسا  تخـس  نم  يارب  درک . دهاوخ  يرای 

تفرگ دیدش  ياهنامیپ  لقعم  زا  هجسوع  نب  ملـسم  تسا . كانتـشحو  يدوجوم  دایز ] نب  ا   ] رگنایغط نیا  اریز  دننادب ، نایرج  نیا  ناکرا 
لیقع نب  ملـسم  دزن  ار  وا  ات  درکیم  تفر  دمآ و  هجـسوع  نب  ملـسم  دزن  يزور  دنچ  لقعم  دنک . نامتک  ار  هلأسم  دـشاب و  وا  هاوخریخ  هک 

هچ نآ  تسا . هدوب  خیرات  رد  عیاش  هدـیدپ  کی  مدرم ، رارـسا  ندروآ  تسد  هب  يارب  اهییوردـنچ  اهيزابسوساج و  هنوگنیا  [ . 8 . ] دربب
ییوجدوس و زا  معا  هزیگنا ، ره  يارب  یتسیاب  نوناق  لصا و  فالخ  هدـیدپ  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  داد ، رارق  تیمها  هجوت و  دروم  دـیاب  هک 

قوقح ندروآ  تسد  هب  ررـض و  ندرک  فرطرب  يارب  اـهنت  اـی  دوش ، زیوجت  ینوناـق  هدـش  تیبـثت  قوـقح  ندروآ  تسد  هب  یتـسرپهطلس و 
ار مود  هزیگنا  یهلا ، هّقح  بهاذم  بتاکم و  همه  يرـشب و  بان  ياهنادـجو  لوقع و  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب ؟ زاجم  ینوناق  هدـش  تیبثت 
هب شیتفت و  هک  مه  دروم  نآ  رد  یتح  . ار يروحمدوخ  یتسرپهطلـس و  ییوجدوس و  هزیگنا  هن  دننکیم ، زیوجت  ار  نآ  دننادیم و  حـیحص 
اب ایآ  هک  تسا  نیا  روظنم  درادن ؟ ای  دراد  دوجو  نوناق  لصا و  فالخ  هدیدپ  نیا  يارب  یطرش  ایآ  تسا ، زیاج  مدرم  رارسا  ندروآ  تسد 

؟ درک بیوصت  طرـش  دیق و  نودـب  ار  نآ  ناوتیم  تسا ، هدـش  زیوجت  ترورـض  رادـقم  هب  نوناق  لصا و  فالخ  هدـیدپ  نیا  هک  لاح  نیا 
هدـننکمایق روتـسد و  هدـننکرداص  هک  تسا  نیا  دـسریم ، رظن  هب  هلأسم  نیا  رد  هک  یطرـش  نیرتمهم  تسا . یفنم  خـساپ  هک  تسا  یعطق 

کی نیناوق ، لوصا و  ِفلاـخم  هدـیدپ  نینچ  رد  زواـجت  يدـعت و  اریز  دـشاب ، رادروخرب  ـالاب  ّدـح  رد  یناـسنا  ياوقت  زا  نآ ، يارجا  يارب 
ِتسم نایغط و  ملظ و  زا  یمّسجت  شدوجو  هک  تسا  دایز  نب  هَّللادیبع  روتـسد ، هدننک  رداص  ام ، ثحبم  رد  . تسا ناسآ  یلومعم و  نایرج 

هک تسا  یـسک  لقعم )  ) روتـسد يرجم  تسا . هیواعم  نب  دیزی  مان  هب  هدـنز  تب  کی  ِینابرق  نیناوق و  قوقح و  دـض  هاج و  ماقم و  ِبارش 
، نیا زا  رتالاب  دـنکن . روظنم  ار  یطرـش  چـیه  درخبان ، ِراـکبان  نآ  روتـسد  يارجا  يارب  هک  دوب  یعیبط  تسا . داـیز  نبا  ِناـمیپمه  مدـمه و 
، يرآ دیامن . نامتک  ًالماک  ار  هلأسم  دشاب و  وا  هاوخریخ  هک  تسب  دـیدش  ياهنامیپ  هجـسوع  نب  ملـسم  اب  تسپ ، هتخورفدوخ  نآ  لقعم ،
ایند و رد  ار  دوخ  تیدوجوم  دزیخرب و  هزرابم  هب  نتـشیوخ  اب  یناـسنا ، دـض  یمالـسا و  دـض  روتـسد  يارجا  يارب  دـناوتیم  ناـسنا  کـی 
ات درکیم . تفر  دمآ و  هجسوع  نب  ملسم  دزن  روعا ، نب  کیرـش  توف  زا  سپ  دایز ) نبا  سوساج  مالغ و   ) لقعم سپـس  . دنک هابت  ترخآ 

، دوب حالس  هیهت  لاملاتیب و  ذخا  رومأم  هک  يوادیص  همامث  هب  تفرگ و  تعیب  ملسم  يارب  يو  زا  درب و  لیقع  نب  ملـسم  دزن  ار  وا  هک  نیا 
دمآ و هب  لقعم  دوب . هعیـش  مهم  ياهتیـصخش  برع و  ناروالد  زا  تریـصب و  اب  يدرف  يوادیـص  تفرگ . لقعم  زا  ار  لوپ  ات  داد  روتـسد 

عطقنم دایز  نب  هَّللادـیبع  زا  يرامیب  رذـع  هب  عقوم  نیا  رد  یناه  دـناسریم . دایز  نبا  هب  ار  تاـعالطا  دادیم و  همادا  ملـسم  دزن  دوخ  تفر 
هورع و نب  یناه  نز  ردپ  هک   ] يدیبز جاجح  نب  ورمع  و  دناهتفگ ]: اهیـضعب   ] هجراخ نب  ءامـسا  ثعـشا و  نب  دمحم  دایز ، نبا  دوب . هدش 
ِرد يولج  ماهدینش  تفگ : دیسرپ و  دایز ) نبا  زا   ) نتـشیوخ زا  وا  ندیرب  یناه و  هرابرد  اهنآ  زا  تساوخ و  ار  دوب ] ییحی  ما  هعیور  شمان 

یناه دزن  نانآ  دنکن . شومارف  ار  دوخ  هفیظو  تیعقوم  نیا  رد  دییوگب  وا  هب  تسا . هتفای  دوبهب  وا  يرامیب  هک  یلاح  رد  دنیشنیم ، شاهناخ 
وت هک  تسا  هدیسر  وا  هب  ربخ  نیا  متفریم و  وا  تدایع  هب  دراد  یتلاسک  هک  متسنادیم  رگا  تفگ : دش و  ایوج  وت  زا  ریما  دنتفگ : دندمآ و 
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یناطلـس چـیه  ار  اوراـن  تکرح  ریخأـت و  هک  ینادیم  دیـسرپ و  اـم  زا  وا ]  ] رادـید زا  ار  وت  ریخأـت  تلع  وا  ینیـشنیم . تاهناـخ  ِرد  يوـلج 
هار هب  ام  اب  دش و  بکرم  راوس  دیـشوپ و  سابل  یناه  میورب . دایز  نبا  رادید  هب  مه  اب  يوش و  راوس  هک  میهدیم  دنگوس  ار  وت  دریذپیمن .
درم نیا  زا  نم  مردارب ، رسپ  تفگ : هجراخ  نب  ءامـسا  نب  ناسح  هب  دومن و  ّرـش  ساسحا  یناه  میدش ، کیدزن  رـصق  هب  هک  یماگنه  داتفا .

نآ دوبن . هاگآ  هیـضق  هب  ناسح  هدـم . رارق  دوخ  رب  ریما  طلـست  يارب  ياهناـهب  مسرتیمن ، وت  يارب  يزیچ  زا  نم  تفگ : ناـسح  مساره . رد 
اجنیا هب  وا  ياهاپ  ار  نئاخ  : » تفگ درک و  وا  هب  هراشا  دید ، ار  یناه  دایز ، نبا  هک  یماگنه  دـندش . دراو  دایز  نبا  رب  یناه  هارمه  هب  هدـع 

نم كریذع  یلتق  دیری  هتایح و  دیرا  : تفگ دایز  نبا  دوب . وا  دزن  یضاق  حیرـش  دیـسر ، دایز  نبا  یکیدزن  هب  یناه  هک  یتقو  تسا ». هدروآ 
نم يارب  دض  هب  هلباقم  نیا  رد  ار  تايدارم  تسود  نیا  رذـع  ارم . نتـشک  وا  مهاوخیم ، ار  درم  نیا  یگدـنز  نم  [ .» 9  ] دارم نم  کلیلخ 

یناـه هب  نآ ، زا  شیپ  داـیز  نبا  .[ دـناوخیم دـیدیم ، ار  يدارم  مجلم  نبا  هک  یتـقو  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ار  رعـش  نیا  .«] نک وگزاـب 
: داد خـساپ  دایز  نبا  تسا )؟ هداـتفا  یقاـفتا  هچ  ( ؟ تسیچ هیـضق  تفگ : دینـش ، داـیز  نبا  زا  ار  قوف  رعـش  یناـه  هک  یتقو  درکیم . مارتحا 

نامگ ینکیم و  يروآعمج  وا  هیلع  هدنمزر  حالـس و  و  ینکیم ! هدامآ  دیزی  يارب  تاهناخ  رد  هک  ياهنتف  نیا  تسیچ  یناه  يا  اتفگـش ] ]
يارب هک  تساوخ  ار  لقعم  دایز ، نبا  دیـشک . ازارد  هب  ود  نآ  نایم  وگ  تفگ و  دـنامیم ! یفخم  نم  زا  یهدیم  ماجنا  هک  يراک  ینکیم 
سپس دنام و  توهبم  یتدم  دوب ، دایز  نبا  سوساج  هک  تخانـش  دید و  ار  وا  یناه  هک  یتقو  دوب . هدرک  یـسوساج  ملـسم  هاگیاج  فشک 

زا هن  ماهدرکن و  توعد  ار  وا  نم  ادخهب ، دـنگوس  تفگ . مهاوخن  غورد  وت  هب  ادـخ ، هب  دـنگوس  نک و  قیدـصت  ارم  ونـشب و  نم  زا  تفگ :
ار وا  هک  نیا  زا  نم  دوش . دراو  نم  لزنم  هب  تساوخ  نم  زا  هتسشن و  ماهناخ  ِرد  بنج  لیقع  نب  ملـسم  مدید  نم  متـشاد . یعالطا  وا  هلأسم 
، یهاوخب رگا  مدومن . شنامهم  مدروآ و  ماهناخ  هب  ار  وا  مدرک و  ساسحا  وا  هرابرد  يدـهعت  ناـیرج  نیا  زا  مدیـشک . تلاـجخ  منادرگرب ،

سپـس منک و  نوریب  ماهناخ  زا  ار  ملـسم  مورب و  هک  مراذگب  ورگ  وت  شیپ  يزیچ  ینک و  ادیپ  نانیمطا  هک  مهدب  وت  هب  یتنامـض  نونکا  مه 
یناه یهدـب . لـیوحت  نم  هب  ار  ملـسم  هک  نیا  رگم  يوش  ادـج  نم  زا  یناوتیمن  ادـخ  هب  دـنگوس  هن ، تفگ : هَّللادـیبع  مدرگرب . وت  دزن  هب 

: تفگ یناه  يروایب . ار  وا  دیاب  ادـخ ، هب  دـنگوس  تفگ : دایز  نبا  یـشکب . ار  وا  ات  مهدـب  وت  تسد  هب  مروآیمن  ار  منامهم  زگره  تفگ :
ار میاپ  دشاب ، میاپ  ریز  لیقع  نب  ملسم  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  :» تسا هدمآ  نینچ  امن  نبا  تیاور  رد  [ . 10 . ] مروآیمن ار  وا  ادخ ، هب  دنگوس 

دنگوس ادخ  هب  ار  وت  تفگ : وا  هب  تحیصن  يور  زا  دیشک و  رانک  ار  یناه  یلهابلاورمع ، نب  ملسم  يوش . طلـسم  وا  رب  وت  ات  منکیمن  دنلب 
دهاوخن وا  هب  يررض  تشک و  دهاوخن  ار  ملسم  تسا و  بلاطیبا  لآ  يومع  رسپ  دایز ) نبا   ) درم نیا  هدم . نتشک  هب  ار  دوخ  هک  مهدیم 

. ینکیم میلست  رادنامرف  هب  ار  وا  وت  اریز  دمآ ، دهاوخن  شیپ  ییاوسر  صقن و  وت  يارب  راک  نیا  زا  هدب و  لیوحت  دایز  نبا  هب  ار  ملـسم  دز .
هک یلاح  رد  مراذـگیمن  وا  رایتخا  رد  ار  منامهم  نم  گرزب ، تسا  يراع  گنن و  ترطف ، ِفلاخم  ِراـک  نیا  رد  هَّللاو  يرآ ، تفگ : یناـه 

نیا هب  دسر  هچ  متـشاذگیمن ، دایز  نبا  رایتخا  رد  ار  وا  مدوب  رواییب  اهنت و  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  مرادروخرب . اناوت  ناوزاب  ملاس و  ندب  زا 
يا ابُدا ، يا  نارادمتـسایس ، يا  ناناد ، داصتقا  يا  ناناد ، قوقح  يا  هفـسالف ، يا  .« مشابیم اراد  ار  منامهم  زا  عاـفد  ِییاـناوت  نونکا  نم  هک 

ود ياهههاریب  مخ  چـیپ و  رد  ورـشیپ ! گنهرف  نازاتـشیپ  يا  یناسنا و  خـیرات  ِنارگلیلحت  يا  یناور ، مولع  ِنارظن  بحاص  يا  نادـنمرنه ،
. تسین راوازـس  ریخأت  نیا ، زا  شیب  تسا . هدـش  مگ  ناسنا  مان  هب  يدوجوم  هدـش ، فورعم  يدازآ  ملع و  ياههارهاش  ماـن  هب  هک  ریخا  نرق 
یهلا و ِشخبتایح  ِنید  ِنازاتـشیپ  هک  ار  ناوراک  لیـصا  نارادمچرپ  اسآهزجعم ، تکرح  نیا  رد  مینک . ادـیپ  ار  وا  ات  میتفیب  هار  دـیزیخرب 

مکی تسیب و  نرق   » هب دورو  هناتسآ  رد  و  مالسا » يرجه  مهدزناپ  نرق   » لیاوا رد  هک  نونکامه  نازیزع ، مینکن . شومارف  دنتسه ، نّویقالخا 
درک مهاوخن  نوریب  تسا ، هدرک  باختنا  هاگهانپ  ناونعهب  دوخ  يارب  وا  هک  ماهناخ  زا  ار  منامهم  نم  : » هلمج نیا  هلصاف  میتسه ، ّتیحیسم »

فدـه و نم  : » دـیوگیم هک  هلمج  نآ  اـت  دوش ». ماـمت  مدوـخ  یگدـنز  يدوباـن  هب  هچرگا  دریگب ، رارق  يدوباـن  رطخ  رد  شایگدـنز  اـت 
تردـق و تلاصا و  هب  هجوت  دـینک ، كرد  ار  اعّدا  نیا  قدـص  دـیهاوخیم  رگا  تسا . ناـسنا  دـض  ناـسنا و  نیب  هلـصاف  هلیـسو !» نارگید 

. دییامن هسیاقم  ام  نارود  ِچوپ  یگدنز  اب  ار  نآ  سپس  دیریگب و  رظن  رد  ار  اههرود  نآ  ياهناسنا  ِتایح  ِماکحتسا 
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اهینارنخس

گرم یگدنز و 

ارعش دراد . یفلتخم  بناوج  عوضوم  نیا  تسا . تیمها  اب  رایـسب  ساسح و  یثحب  گرم  یگدنز و  .( ش لاس 1350 ه . مرحم ، مشش  بش  )
رظن رد  تسا  بلاج  هک  ار  عوضوم  ود  نیا  رهاوظ  اههدـیدپ و  زا  هدـع  کی  ناـنآ  دـننکیم . هاـگن  صاـخ  یلکـش  هب  گرم  یگدـنز و  هب 

یگدنز دننکیم . حرطم  يرگید  ِروط  ار  بیجع  رایـسب  هدیدپ  ود  نیا  هفـسالف ، دننکیم . نایب  رعـش  هب  ار  یبلاطم  نآ ، هرابرد  دنریگیم و 
 - یحطس روط  هب  ولو  عوضوم -  ود  نیا  هرابرد  هک  تفرگ  غارس  ار  یلقاع  درف  ناوتن  يرشب  خیرات  رد  دیاش  تسا ؟ مادک  گرم  تسیچ و 

گرم زا  اهیـضعب  دوشیم . حرطم  یفلتخم  ياههفایق  اب  ناسنا ، ِرمع  ِتوافتم  ياهنارود  رد  عوضوم  ود  نیا  ًاملـسم  دـشاب . هدرکن  يرکف 
ناشیارب زیچ  همه  نوچ  هن ، اهیـضعب  یلو  دزرلیم . بیجع  يالویه  نیا  روصت  لباقم  رد  ناشیوناز  لاـس  لـهچ  یـس ، و  دنـسرتیم ! داـیز 

ياهثحب هراـبنیا  رد  رتیخوش ! گرم  تسا و  یخوش  یگدـنز  ناـنآ  يارب  تساـهیخوش . نآ  زا  یکی  مه  گرم  هلأـسم  تسا ، یخوش 
زا تسا . گرم  یگدـنز و  شرادـم  هدـش ، هتفگ  یناـسنا  لـئاسم  هراـبرد  هـک  یبـلطم  ره  ینعی  تـسا . هدـش  هـتفگ  داـیز  بـلطم  ناوارف و 

ياطسق وا  هک  دیآ  نامگ  ات  شیوخ  يأر  هریت  دیوگ ز  یمه  يزیچ  یسکره  . دناهتفرگ نادیم  دوخ  رب  ارعـش  ناگدنـسیون و  هک  تساجنیا 
، هَّللادمحب « یکـسردنفریم » یتساغوغ شروش و  عازن و  ثحب و  نایم ، رد  ياهتفگ  زا  لیلد  دوخ  لوق  هب  درآ  یـسک  ره  [ . 192  ] یتساقول نب 

یگدنز يروط  بلغا  نیاربانب ، دش . تام  یگدنز  هفسلف  گنر  مگ و  زین  یگدنز  فده  ِدوخ  هک  دش  طولخم  لئاسم  نانچ  نآ  ام  نرق  رد 
نایم رد  یبدا -  ای  دشاب  یفـسلف  هاوخ  گنهرف -  هک  تسا  مولعم  . تسا تام  شاهفـسلف  هک  دنهدیم  ناشن  يروط  ار  یگدـنز  ای  دـننکیم 
رگم دـنادرگ  هتخپ  ات  ار  ماف  شتآ  بآ  نآ  زیر  ماج و  روایب  یقاس  . تفگ دـهاوخ  هچ  گرم  یگدـنز و  هراـبرد  يّوج  نینچ  اـضف و  نینچ 

یگدنز مهبم  تسا  يزمرار  ماو  مریگ  زاب  ات  زَر  نوخ  مزیرب  نادـنچ  هتخیر  اهنوخ  هچ  ام  زا  اسب  يا  تعیبط  تسدار  ماخ  رکف  هلعـش  نآز 
هدنخ نآو  العلاوب  ياههیرگ  نآ  رگد  منیبیمن  ّتلع  رگج  نوخ  ترسح و  زجار  ماهفتسا  زمر  نیا  قفا  يالاب  هام  ره  ون  هام  درآرب  ور  نیز 

هنوـگنیا شرعـش  تسا . هدـش  هتفگ  زورما  اـت  متـسیب  نرق  لـیاوا  زا  هک  یگدـنز  هراـبرد  تسا  یبلاـطم  لوـصحم  مـه  رعـش  نـیاار  ماـیخ 
لذتبم ردـق  نیا  نآ  زا  ثحب  هک  تسین  یگدـنز  نیا  دوشیم . رگید  ياهباتک  زا  یـضعب  و  درگلو » گس   » لیبق زا  مه  شرثن  دـیآیمرد ،

نتخادـنا هکترُچ  هیوست و  زا  دـعب  ار  یگدـنز  ام  دـیوگب : دـنک و  هیوست  ار  شباـسح  دـناوتب  رعـش  کـی  هک  تیمهایب ، ردـق  نیا  دـشاب و 
: ماهدرک ضرع  نایوجـشناد  هب  اهراب  ار  لاثم  نیا  نم  تسا . مک  ناشرکفت  تردـق  ًاعقاو  نانیا ، زا  یـضعب  میدـید . تسکـشرو  هبـساحم ،) )

يور رب  ار  نامتخاس  نیا  دـییوگب ، اهنآ  هب  دـیهدب و  دـننکیم ، يزاب  هچوک  رد  هعمج  زور  ِحبـص  هک  اـههچب  نیا  تسد  هب  گـنلک  دـنچ 
نیمه گنلک  اب  دـننکیم ، زیخو  تسج  دـنهجیم و  دـندنخیم و  دـنیوگیم و  هک  یلاح  رد  دـننکیمن . لـطعم  ار  امـش  دـیراذگب . نیمز 

ات دوش  يرادیرخ  یحلاصم  دیاب  دراد . مزال  هیامرـس و ... رامعم ، سدنهم ، ورین ، زغم ، شندرک  دابآ  يارب  اّما  دننکیم . بارخ  ار  نامتخاس 
شندـنامهف هک  دـناهتفرگ ، دوخ  هب  خـیرات  رد  هنارکفتم  بناج و  هب  قح  هفایق  يردـق  هب  بّرخم ، ِنایوگیفنم  نیا  . دـیایب الاب  نامتخاس  نیا 

کی نتخاـس  یفنم  دـصق  هب  ناـیب  رد  هک  يدـنمرنه  هب  دـینکن  هاـگن  بلاـج ، تاراـبع  هب  دـینکن  هاـگن  تسا . لکـشم  یلیخ  ناـناوج  يارب 
رگا ًاعقاو  هک  ماهدـید  یتالمج  تارابع و  نم  تسا . طلغ  يدازآ  ًالثم  هک  دـنک  تاـبثا  هک  نیا  يارب  دـنزیم ، فرح  اـبیز  یلیخ  عوضوم ،
دـش دهاوخ  دوعوم  تشهب  يزور  نیمز  ًاعقاو  تسا و  بیجع  دیوگیم  ناسنا  هک  دناهدرک  نایب  يروط  دشاب ، هتـشادن  رکفت  تردق  ناسنا 

دیدجت رنه ،» يارب  رنه   » دیوگیم هک  يرکفتم  نآ  دنک  ادخ  تسا ! نآ  لثم  مه  تایح  یگدـنز و  يرآ ، دوش ! هتفرگ  مدرم  زا  يدازآ  هک 
گنـشق ابیز و  دشاب . هک  دهاوخیم  یعوضوم  ره  رد  میتسه ، ترابع  ِییابیز  قشاع  ام  : » دنیوگیم دنکب . هلأسم  نیا  هرابرد  یکچوک  رظن 

بدؤم مه  یلیخ  دُربب . ار  شرـس  هک  شیاقآ  تسد  هب  دادیم  درکیم و  زیت  یطـسو  نورق  رد  هدَرب  هک  دـشاب  يدراک  هرابرد  ولو  دـییوگب ،
ار تادوجوم  فرـشا  قطنم  میتسه ». اهییابیز  اهیگنـشق و  قشاع  ًالـصا  ام  میهاوخیم . گنـشق  نایب  ام  دییوگب . گنـشق  اما  تسـشنیم .
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شايوامـس بتک  رد  هن  دراد و  ربخ  یبقل  نینچ  زا  وا  ربمغیپ  هن  ادخ و  هن  تسا . هتـشاذگ  تادوجوم  فرـشا  مه  ار  دوخ  مان  دـینک ! اشامت 
ریز دیاب  ار  تقیقح  هک  میتسه  ییابیز  قشاع  ردق  نیا  ام  میمهفیمن . دنیوگیم ، میاهدروآ ؟ اجک  زا  ار  تادوجوم  فرشا  نیا  تسا . هدمآ 

يواسم  2 ردبرض 2 هن ، دباییم ؟ تقیقح  ، 7=2 ردبرض مییوگیم 2 بلاج ، يوربا  مشچ و  اب  ابیز و  رپ ، ناهد  اب  هک  یتقو  ایآ  میراذـگب . اـپ 
روطهچ ار ، هس  داتفه و  اـب  يواـسم  ود  ردبرـض  ود  نم ، . 4=2 ردبرض دییوگب 2 اما  دـینزب ، داد  نشخ  هرکن  يادـص  اب  امـش  دوشیمن . اب 7 
تیمها یـصخش  يارب   ) تسا یـسک  هب  طوبرم  یگدـنز ، هرابرد  ثحب  درادـن ! تقیقح  تیعقاو و  ًالـصا  هک  یلاح  رد  میوگب ؟ هنادـنمرنه 

رد هک  یـسک  ایآ  دسانـشب ؟ ار  بآ  ایرد ، رد  یهام  هک  دراد  ناـکما  اـیآ  دـنک . هاـگن  رتـالاب  یگدـنز  هب  تشگنا  رـس  کـی  ولو  هک  دراد )
یــسک رگا  اـیآ  هـچ ؟ ینعی  یگدـنز  دـمهفب  دـناوتیم  تـسا ، روهطوـغ  یگدـنز  ِیکیماـنید  ِتاـکرحت  اـهسوه و  يوـه و  اههتــساوخ ،
عورـش دریگب و  رایتخا  رد  قرو  نویلیم  دـصناپ  اب  ار  باتک  کی  یهام ، رگا  دـیوگیم ؟ ار  تقیقح  دـنک ، نایب  ابیز  یلیخ  ار   7=2 ردبرض 2

زیچ هدـیدن ، ار  یکـشخ  اوه و  تسا . روهطوغ  بآ  رد  یهام  اریز  تسین ، تسرد  مه  شاهملک  کی  بآ ، هرابرد  یبلاطم  نتـشون  هب  دـنک 
بآ یپ  بآ  رد  ردـق  نآ  هراچیب  یهام  دـیوگیم : نینچ  ار  هلأـسم  نیا  تسدربز ، يارعـش  زا  یکی  . تسا هدـیدن  عیاـم  نیا  زا  ریغ  يرگید 
نیا منک . شیادـیپ  مورب  نم  ات  اـجک ؟ بآ و  مادـک  تفگ  تسا . نآ  زا  امـش  یگدـنز  هک  تسا  بآ  دـنتفگ : وا  هب  تبقاـع  اـت  تشگیم ،

هب درک  عورـش  دـنتخادنا ، نوریب  بآ  زا  دـنتفرگ و  ار  وا  هک  یتـقو  میدرکن ! ادـیپ  ار  بآ  اـم  هک  تفگ  تبقاـع  تفر و  فرط  نآ  فرط و 
هناتـسآ هب  هک  نآ  زا  شیپ  دییایب  ! تسیچ بآ  مدیمهف  الاح  تفگ ، دز و  نیمز  هب  ار  شمد  درادـن -  هک  اپ  تسد و  هتبلا  ندز -  اپ  تسد و 
یگدـنز میمهفب  دـیاب  میوشب ، دراو  گرم  هناتـسآ  هب  اـم  هک  نیا  زا  شیپ  دـینک . يرادربهرهب  نآ  زا  دـیمهفب و  ار  یگدـنز  دیـسرب ، گرم 

ار یگدنز  ام  هک  درادن  ناکما  تسا ، هتخادنا  هرصاحم  هب  هدرک و  روهطوغ  دوخ  رد  ار  ام  هدرک ، هطاحا  ار  ام  یگدنز  هک  یمادام  تسیچ .
ياهیقرـش زا  مه  اهیبرغ و  زا  مه  مدرک ، وجوتسج  دایز  هک  هنوگناـمه  ارعـش -  نیا  یهاـگهاگ  تسین . یگدـنز  ياـنعم  نیا  میمهفب .

هب هیضق  تفاطل  دننکیم و  دادیب  ًاعقاو  نانآ  زا  یضعب  دننک ، فیرعت  ار  گرم  دنهاوخیم  دنـسریم و  گرم  عوضوم  هب  یتقو  نامدوخ - 
ام ناج  يریگب ، ار  نآ  هک  ینکیم  زارد  ام  ناج  حور و  رب  ار  تشگنا  ود  یـسریم ، ارف  هک  یتقو  گرم ! يا  «؛ ًالثم دـسریم . باـصن  ّدـح 

کی شتفارظ  تهج  هب  مه  دـهدیم و  ناشن  میلـست  دوخ  زا  وت  يورین  لباقم  رد  مه  هک  تسا  فیرظ  ِلگ  گرب  کی  دـننام  لاـح  نآ  رد 
هب ناگدنـسیون  ارعـش و  نیا  یتـقو  هک  مدرک ، ادـیپ  تراـبع   200 دودـح 300 -  رد  نم  دـینک . ساـسحا  ار  هیـضق  فطل  .« دراد رارف  لاـح 

نفک میهافم  هک  نآ  زا  شیپ  :» هک نیا  دنیوگیم و  گرم  زا  دننکیم . هماگنه  هدومن و  ادیپ  هداعلاقوف  ناجیه  دنزادرپیم ، گرم  عوضوم 
لاس اهدرایلیم  هک  زادرپب  زاـین  زار و  هب  ناگراتـس  نیا  اـب  دـنچ  یتاـظحل  ور و  نامـسآ  ریز  هب  دَروآرد ، تاهزرل  هب  کـیرات  هریت و  روگ  و 
نیا رد  یناشن  وت  زا  یلو  داد ، دـنهاوخ  همادا  دوخ  تکرح  هب  زاب  رگید  یحابـص  دـنچ  دـناهدرواین و  وربا  هب  مخ  دـننکیم و  تکرح  تسا 

ار گرم  نوچ  دـنهدیم ؟ هچ  ام  هب  لاح ، نیا  اب  اـما  «. تشادـن غارـس  ار  وت  دـننام  يدـنزرف  یکاـخ  هرک  ییوگ  دوب . دـهاوخن  یکاـخ  هرک 
هدنسیون دنکیم ، تام  ار  یگدنز  زا  تمسق  کی  ياهدنـسیون  هک ، تسا  تقو  نآ  دوشیم . هنارعاش  مه  گرم  دنهدیم ، لیوحت  هنارعاش 

ینعی گرم  تسیچ ؟ یگدنز  هفـسلف  تسیچ ؟ توم  تایح و  هفـسلف  دیوگیم ؛ تقو  نآ  دـنکیم . یـشالتم  ار  رگید  تمـسق  کی  رگید ،
نوچ و نیا  همه  دزرلب ؟ كانتـشحو  هدـیدپ  نیا  لـباقم  رد  اـهناسنا  ياـهوناز  ارچ  دوش ؟ شوماـخ  ارچ  تاـیح  ناـشخرد  هلعـش  نیا  هچ ؟

مدرم هک  يزیچ  [ .» 193  ] دامَج ْنِم  ٌثَدْحَتْسُم  ٌناوَیَح  ِهیف  ُۀَّیِرَْبلا  ِتَراح  يذَّلَا  . تسا بآ  رد  هک  تسا  یهام  نایرج  نامه  هب  طوبرم  اهارچ ،
، هتـشاذگ ریحتم  ار  راکفا  مامت  هک  هچ  نآ  « يّرعم ءالعلاوبا  .«» ددرگیم داجیا  دامج  زا  هک  تسا  یگدنز  دناهتفر ، ورف  تریحرد  نآ  هرابرد 
هچ ناـیم  نیا  رد  اـم  ددرگیمزاـب ؟ هنوـگچ  دـیآیم و  نوریب  دـماج  كاـخ  زا  هنوـگچ  تاـیح  و  یگدـنز )  ) ساـسحا نیا  هک  تـسا  نـیا 

گرم یگدنز و  هرابرد  مالسا  قطنم  ؟ دراد ییانعم  هچ  مالـسا  بتکم  رد  هدرک و  حرطم  هنوگچ  ار  توم  تایح و  مالـسا  لاح ، مینکیم ؟
هب ار  یگدنز  يانعم  ادتبا  هک  دـنکیم  شـشوک  یگدـنز ، رد  امـش  ِنادـجو  لقع و  نتخاس  گنهامه  تهج  رد  مالـسا  تساهنیا . زا  ریغ 
نم یتقو  دوشیم . مولعم  شدوخ  دـهاوخیمن ، ندـنامهف  گرم  دـیمهف . دـیهاوخ  ناـتدوخ  ار  گرم  هک  تسا  نآ  زا  سپ  دـنامهفب . اـمش 
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ِدوبن یفن و  میوگیم ، هاگنآ  متخاـس ، كرد  لـباق  امـش  يارب  ار  ییانـشور  ياـنعم  اـی  منک ، تباـث  ار  ییانـشور  ياـنعم  امـش  هب  متـسناوت 
تسوا ِگنرمه  رسپ  يا  کی  ره  ِگرم  : ّالا و  تسا ، یگدنز  نیمه  رس  رب  ثحب  هدمع  تسا . ناسآ  رگید  نیا  یکیرات ! دوشیم  ییانشور ،

گرم یسرتیم ز  هک  نآتسا  یگنز  مه  هنیآ  یگنز  شیپ  تسا  یگنر  شوخ  ار  هنییآ  كرت  شیپتسود  تسود  رب  نمشد و  نمـشد ، شیپ 
يراخ هب  رگگرب  ْگرم  تخرد و  نوچمه  وت  ِناج  گرم  راسخر  ین  تسوت  ِتشز  يوررادشوه  ناج  يا  هن  اسرت  دوخ  نآ ز  رارف  ردـنا 

طقف میرادـن ، تشز  ِگرم  ام   ) گرم راـسخر  ین  تسوت  تشز  يور  [ . 194  ] ياهتشر دوخ  يرَد  زق  ریرح و  رو  ياهتـشِک  دوخ  ياهتـسخ 
تکرح و قباـطم  ار  گرب  امـش  تسا . شاهجیتن  گرب  هک  تسا  تخرد  ناـمه  دـننامه  یمدآ  ناـج  )؟ تسا هدوب  هچ  ناتیگدـنز  دـییوگب 

لپ زا  روبع  گرم ؟ زا  ساره  گرم ؟ زا  تشحو  گرم ! زا  سرت  . گرب گرم  تخرد و  نوچمه  وت  ناـج  دـید . دـیهاوخ  تخرد  تیلاـعف 
هک ماگ  تسا . یعیبط  ياـنعم  کـی  لـپ  زا  روبع  ّـالا  و  تسا . لـپ  فرط  نآ  لـپ و  فرط  نیا  رـس  رب  ثحب  درادـن . تشحو  هک  یگدـنز ] ]

اُوَّنَمَتَف ِساّنلاِنوُد  ْنِم  ِهَِّلل  ٌءاِیلْوَا  ْمُکَّنَا  ُْمتْمَعَز  ْنِا  اوُداه  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  ُْلق  . درک روبع  دـیاب  سپ  دـیراد ، هک  مه  ورین  دـیراد ، هک  مدـق  دـیراد ،
گرم يوزرآ  سپ  تسین ، رگید  یسک  میتسه و  ام  ادخ  ءایلوا  دییوگیم  هک  امـش  رگا  دوهی ، يا  وگب  [ .» 195  ] نیقِداص ُْمْتنُک  ْنِا  َتْوَْملا ،

هب روـبع  زا  ریغ  هـک  گرم  يوزرآ  دـینکب . گرم  يوزرآ  مـنکیم  شهاوـخ  دـییوگیم ، تـسار  رگا  .« دـیتسه نایوگتـسار  زا  رگا  دـینک 
یلیخ هک  دوـشیم  هچ  ار  امـش  دیـسرتیم ؟ گرم  زا  ردـق  نیا  ارچ  درادـن . تشحو  سرت و  تـسین و  يرگید  زیچ  ادـخ  رادـید  هَّللاءاـقل و 

زا امش  ایآ  دیـسرتیم . گرم  زا  یلیخ  دیوشیم و  برطـضم  دنک ، تباصا  امـش  دبلاک  ءزج  نیرتکچوک  هب  یمخز  رگا  دیراد ؟ تشحو 
ِکِّبَر یِلا  یعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَا  اـی  : هـک تـسا  نـیا  زا  ریغ  رگم  دـینک .» وزرآ  ار  گرم  ، » تْوَـمْلا اُوَّنَمَتَف  سپ ؛ دـیتسه ؟ هَّللاءاـیلوا 

وت زا  وا  دونـشخ و  وت  هک  يآزاب  تراگدرورپ  روضح  هب  زورما  ادـخ ،) دای  هب   ) مارآلد نئمطم و  ِیـسدق  ِسفن  يا  [ .» 196  ] هَّیِضْرَم ًۀَیِضار 
وناز نتفگ ، غورد  درادن . ندـیزرل  وناز  یتحاران و  يراز ، هیرگ و  دـهاوخیمن ؛ نتفگ  رعـش  درادـن و  اوعد  هک  گرم ]  ] نیا .« تسا یـضار 

یگدنز هریاد  فرط  نیا  دوشیم . هریاد  کی  سپـس  دهدیم و  لیکـشت  ار  یگدنز  ياههطقن  هک  دراد  ندیزرل  وناز  يدعت ، دراد . ندیزرل 
دنگوس [ .» 197  ] هِّمُأ ِيْدَِـثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَملِاب  ُسَنآ  ٍِبلاَط  یبَأ  ُْنبَال  ِهَّللاَو  ؟ تسین روطنیا  ایآ  دراد . سرت  نیا  گرم . شفرط  نآ  تسا و 

ُهتْهِرَک ٌدِرا  َو  ِتْوَْملا  َنِم  ِینَأَجَف  اَم  ِهَّللا  َو  .« شردام ناتسپ  هب  تسا  راوخریش  كدوک  سنُا  زا  شیب  گرم ، اب  بلاطیبا  دنزرف  سنُا  ادخ ، هب 
: تفگ دـندز ، شکرابم  قرف  هب  ار  هبرـض  نآ  یتقو  .« مشاب هتـشاد  تهارک  نآ  زا  هک  دـهدیمن  نم  هب  يزیچ  گرم  مسق ، ادـخ  هب  [ .» 198]
گرم و هیـشاح  ود  رد  ًامئاد  نم  نوچ  ناسانـشناور ؛ زا  یـضعب  لوق  هب  ینعی  تسا .» هدـماین  نم  رب  ياهزاـت  زیچ  چـیه  ادـخ ، هب  دـنگوس  »

ارچ درادن ؟ تذل  ام  ِیگدنز  ارچ  نازیزع ، يا  تسا . یبلطم  دوخ  يارب  نیا  دوبن . ياهزات  زیچ  متسه و  انشآ  گرم  اب  متفریم ، هار  یگدنز 
ره رد  رگا  ام  دزیریم . ام  ناهد  رد  یگدنز  ِبآ  زا  ياهناخدور  میاهتـسشن و  هک  نیا  لثم  هک  نیا  تهج  هب  دهدیمن ؟ معط  ام  هب  یگدـنز 

رشب خیرات  هفایق  ًالـصا  دوب ، حرطم  ام  يارب  تایح ، توم ، یگدنز ، گرم ، و  تسا ، شزیر  لاح  رد  یگدنز  هک  میدرکیم  ساسحا  هظحل 
ون مود ، هظحل  نیا  دش . هنهک  یلبق  هظحل  هک  تسا  نیا  ون  يانعماقب  ردنا  ندـش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  . دـشیم ضوع 

گرم و هظحل  ره  ار  وت  سپنوُعِجار  ِْهَیِلا  ّاناِک  دـش  زاب  نورب  دـمآ  یتروصیب  زا  تروص  : هظحل ره  هک  مینک  ساسحا  رگا  اـم  تسا . هزاـت  و 
رظنراهظا گرم  یگدنز و  هرابرد  دیناوتیم  الاح  میوریم . الاب  هک  تسا  یعقوم  نامه  [ . 199  ] تسیتعاس ایند  دومرف  یفطصم  تسیتعجر 

ندش ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  : هک دـینکیم  ساسحا  ار  لاح  نیا  دیاهدیـسر و  عضو  نیا  هب  رگا  دـشاب ، ناتلالح  دـینک ،
تـسا نامه  ناشیا  هلب . دـیراد ؟ لاس  داتفه  ایآ  ناسنا ، يا  [ . 200  ] دسج رد  دیامنیم  يّرمتـسم  دسریم  ونون  يوج  نوچمه  رمعاقب  ردـنا 

، هدـش ضوع  هبترم  رازه  دـص  هلاس ] داتفه  درم  . ] دـینیبب ار  ساوح  یتشرد  میتفریم . هسردـم  کی  هب  مه  اب  یگلاس ، هدراـهچ  نس  رد  هک 
ياهلولـس ازجا و  مامت  رابکی ، زور  راهچ  ره  ناکـشزپ ، لوق  هب  دـهدیم . ناشن  کی »  » زونه ار  نیا  هک  تسا  تیـصخش  دـحاو  نآ  یلو 

لاح رد  ًامئاد  یگدنز ]  ] نیا هک  دییامرفب  هجوت  رگا  دشکیم . لوط  يرادقم  هک  تسا  زغم  ياهلولـس  رییغت  طقف  تسا ، هدش  ضوع  ندـب 
هرابرد ییانـشور  کی  یناوتیم  الاح  ینک . فیرعت  ار  بآ  یناوتیم  الاح  یهام ، يا  دیاهتـشاذگ . رتارف  یماگ  تقیقح ، رد  تسا ، شزیر 
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تـسه قاتا  رد  هک  هچ  نآ  هرابرد  دـیتسه ، قاتا  نیا  رد  امـش  هک  یماداـم  ینکیم . هاـگن  رتـالاب  یماـگ  زا  نوچ  ارچ ؟ یـشاب . هتـشاد  بآ 
، شنزو شطیحم ، نوریب ، زا  ار  قاـتا  نیا  دـنیوگب  امـش  هب  رگا  اـما  تسا . غارچ  نآ  تسا ، سکع  نآ  ًـالثم ، دـینک : رظن  راـهظا  دـیناوتیم 

حرطم دـناوتیمن  ار  قاتا  تسا ، قاتا  لخاد  هک  یـسک  دـیتسه . قاتا  لخاد  نوچ  دـینک ، تواضق  دـیناوتیمن  دیجنـسب ، ار  شحلاـصم و ...
دروم رد  میاهتسشن و  اما  مینکیم ، انش  تایح  رد  میراد و  بآ  ریز  رس  هناخدور ، دوخ  رد  ام  بلغا  هنافـسأتم  دورب . ماب  تشپ  هب  دیاب  دنک ،
هدرپ نیز  ! دیوگیم دیآیم و  ششوخ  تسا ، رشب  مییوگیم . مه  رعش  دینیبب ! ار  ییوررپ  میسیونیم ! مه  باتک  هدومن و  رظن  راهظا  تایح 

ار یقیـسوم  هاگتـسد  کی  لاثم : ناونعهب  دینک . فیرعت  دـیناوتیمن  دـییاین ، نوریب  اتناوتن  تخانـش ، دوخ  هب  هدرپ  نیز  ناوتن  تخاس ، هنارت 
ادـص گرزب  هاگتـسد  تسا ، نتفر  لاح  رد  هک  روطنیمه  دوریم . رگید  هشوگ  کی  هب  شاهشوگ  کی  زا  هچروم ، کی  هک  دـینک  روصت 

گنهآ عومجم  یلو  دروخ ، دهاوخ  شـشوگ  هب  عونتم  ياهادص  هعطق  هعطق  دوریم ، هک  هچروم  نیا  دـنزیم . مه  ار  شگنهآ  دـنکیم و 
ام تسیچ . شگنهآ  دـمهفیمن  اما  دونـشیم ، هعطق  هعطق  دوریم و  هار  هاگتـسد  يور  وا  تسا . هاگتـسد  لـخاد  اریز  دـیمهف ، دـهاوخن  ار 

یتقو اـی  میوشب ، لوبق  تاـناحتما  رد  میتسه و  وجـشناد  یتـقو  اـی  میمهفیم ، یگدـنز  زا  یتذـل  کـی  میروآیم ، تسد  هب  لوپ  هک  یعقوم 
رابتذل یگدنز  بجع  ًاعقاو  : » دـیوگیم ناسنا  لاح ، نیا  رد  دـهدیم . تسد  ناسنا  هب  یگدـنز  زا  یتذـل  میـسرب ، قوشعم  هب  میاهتخابلد 

. دسرپیم گرم  هفـسلف  زا  لاح  نآ  رد  دیرفآ »؟! هچ  يارب  ادـخ  ار  گرم  ًالـصا  دـنرادرب ! اهناسنا  نایم  زا  ار  گرم  هک  دـنک  ادـخ  تسا !
مه ام  : » دیوگیم دهدب ، ناشن  ار  ششین  یمک  یگدنز ]  ] ای دوش ، عورش  يدرد  رصتخم  رگا  اما  تسا . هدروخ  هطوغ  تذل  رد  نوچ  ارچ ؟

کی نوچ  دوشیم ، فوسلیف  هقیقد  کی  نامه  رد  اقآ ، تسیچ »؟ یتسه  هفسلف  ًالـصا  دیرفآ ؟ هچ  يارب  ادخ  ار  اهناشکهک  نیا  میدیمهفن 
عضو هب  ًالصا  دراد . هیرگ  مه  یهاگ  دراد و  هدنخ  ًاعقاو  تایح ! ریسفت  کی  مه  نآ  تایح و  ریسفت  کی  مه  نیا  تسا . هدروخ  وا  هب  شین 
دیاب . ] دوشیم فوسلیف  تذـل  کی  اب  درد و  کی  اب  رـشب ] . ] دـینک هیرگ  دـیهاوخیم  دـیدنخب ، دـیهاوخیم  دـینک . هاـگن  ناـتدوخ  یناور 
یهام لثم  تسرد  ياهداد ؟ اج  روطهچ  تکراـبم  زغم  رد  ار  داـضتم  رکفت  ود  نیا  ياهدروآ ؟ اـجک  زا  ار  ضقاـنتم  هفـسلف  ود  نیا  دیـسرپ ]
ًالـصا دنزیم و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  دوخ  دسریم ، دولآلِگ  بآ  هب  دنکیم و  تکرح  هک  روطنیمه  یهام  هک  دـیاهدید  یتسه .

لالز بآ  رد  دـنیبیم . ار  لالز  بآ  شتکرح  رد  تسا . رتلالز  بآ  هک  دوریم  ییاـج  هب  تسین . حرطم  وا  يارب  بآ  ناونع  هب  یعوضوم 
نانچ تسین . یگدنز  قطنم ، نیا  يور  ! مینکیمن یگدنز  اهناسنا  ام  هک  دینکیم  رواب  ایآ  قطنم ، نیا  اب  دربیم . تذـل  دوشیم و  روهطوغ 

َملَا تذـل و  هعطق  هعطق  اـی  مینکیم . ساـسحا  هدوـمن و  تکرح  هعطق  هعطق  مه  اـم  دـنکیمن ، كرد  ار  یقیـسوم  گـنهآ  هچروـم  نآ  هک 
رگا متـسه ! هدـنز  نم  هک  تسا  تشه  تعاس  مه  نالا  زور و  ود  هام و  هس  لاس و   45 مییوگیم : مینکیم و  عمج  ار  اهنآ  دـعب  مینیبیم .

رابتذل مهاوخیمن .» «، » مهاوخیم « ؛ هکنیا ای  یـساسحا ، هدوب و  یتکرح  طقف  تسا ، هدوبن  هدـنز  دـید ، دـیهاوخ  دـینک ، لیلحت  هیزجت و 
. تسا نامدرـس  ادرف  دوب ، ناممرگ  زورما  میتشاد . یناـجیه  میدرک و  اـشامت  ياهرظنم  کـی  مه  زورما  یلب ، دـیوگیم ]: . ] دراد درد  تسا ،

رعش دنک ، هعلاطم  کنیع  نیا  اب  ار  یگدنز  هک  یـسک  دمانیم . هدنز  ار  دوخ  دنکیم و  یطاق  مه  اب  ار  اهنیا  ناسنا  روط ... نآ  روط و  نیا 
عوضوم ود  نیا  هن !؟ ای  تسا  روط  نیا  دنزب . راوید  هب  دریگب و  شتـسد  زا  ار  یگدنز  هفـسلف  دـناوتیم  مه  رعـش  زا  رتمک  تسا ، لهـس  هک 

یگتسیاش یلیخ  دننکن ! رظن  راهظا  دناهدرکن ، ادیپ  یگتسیاش  هک  یناسک  مراودیما  تسا . مهم  رایـسب  گرم ، یگدنز و  ای  توم ، تایح و 
نوراق یتسه  يایمیک  نیاک  یتسم  شوک و  شیع  رد  یتسدگنت  ماگنه  . دنک حرطم  شدوخ  يارب  ار  عوضوم  ود  نیا  ناسنا  هک  دـهاوخیم 

كاخ زا  اهناسنا  امـش  تسا ، هدـمآرد  كاخ  زا  تایح  دـیزوریپ ! تیدـبا  رد  امـش  تسا ، تایح  رگا  تایح ، زا  هظحل  کـیار  ادـگ  دـنک 
. دنکیمن تذل  كرد  كاخ  درادن . ساسحا  كاخ  تسا . تیاهنیب  كاخ  امـش و  نیب  هلـصاف  دیدمآرد ، كاخ  زا  یتقو  اما  دیاهدمآرد .

یکاخ زا  ار  حور  مسج و  نیا  دیوگیم  كاخ  دـنکیم ؟ لصو  كاخ  هب  ار  امـش  یلپ  هچ  اما  درادـن . هدارا  كاخ  دـشکیمن . درد  كاخ 
هدازکاخ و نیمه  اذل ، دنکیم . ادیپ  تیـصخش  دوخ و  دنیبیم . مه  تذـل  دـمآ و  دـهاوخ  نوریب  ًامتح  دـیایب . نوریب  ات  نارپب ، نوریب  ندوب 

دیدـمآ یتقو  دـییایب . الاب  رگید  مدـق  کی  بوخ ، دـنکیمن . ساسحا  ینیگنـس  اما  دراذـگیم ، شبیج  رد  ار  یناهج  كاخ ! دـنزرف  نیمه 
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. دوشیم روط  نیا  طیحم  رییغت  اب  هدنز . هدرم و  رصانع  هدع  کی  تفگ  دیهاوخ  تسیچ ؟ كاخ  دیـسانشیم . ار  كاخ  يدودح  ات  نوریب ،
رگا دیتسین . كاخ  رد  دیاهدمآ و  نوریب  كاخ  زا  نوچ  ارچ ؟ دیـسانشیم . ار  نآ  دش . دهاوخ  روطنیا  دـشاب ، هنوگنیا  رگا  باتفآ  شبات 
نامه رد  تسا و  هدـمآرد  تایح  زا  هک  یـسک  تخانـش . دـیهاوخ  ار  یلبق  تایح  دـییایب ، رتالاب  مدـق  کی  دـیراد ، هک  یتایح  زا  هظحل  ره 

ار تایح  هدرک و  طوقس  هب  موکحم  ار  تیرـشب  تسا ، هدیـسرن  وا  تسد  هب  ماقم  هدوب و  یماقم  عّقوتم  رگا  ًالثم  دنزیم ، اجرد  لوا  هگلزنم 
رظنراـهظا ارچ  ینکیم ؟ رظنراـهظا  هـک  يدوـب  هدـمآ  نوریب  لوا  هـگلزنم  یتـسدمد و  ِتاـیح  زا  كاـخ و  زا  اـیآ  دــنکیم . جرخ  هدوـهیب 

هاگیاج اج  نیا  ماهدرک . رکف  یلیخ  هراـبنیا  رد  نم  تسا ! یبیجع  يزاببابـسا  رـشب ] ! ] دوشیمن ادـیپ  رـشب  زا  رتهب  يزاببابـسا  ینکیم ؟
روطنیمه هنافسأتم  دنک . ریگ  ولگ  رد  ات  دراد  ناوختسا  هن  و  دهاوخیم ، كرمگ  هن  تسا . یبیجع  نادیم  تسا ! هحلـسا  هنوگره  شیامزآ 

هچنغ تلاح  تایح ، نارود  نیا  رد  ندب  ییوگ  تسا . یمدآ  حور  ِندـش  نافوکـش  عقوم  گرم  مالـسا ، قطنم  رد  دـنیوگیم . رـشب  هرابرد 
نوـچ وا  رب  اـم  مارک  يا  تسا  تخرد  نوـچمه  ناـهج  نیا  . تسا شاینافوکـش  تلاـح  گرم ، ـالاح  و  تـسا ، هدرکیم  يرپـس  ار  ندوـب 
دریگ تسـس  نازگ  بل  نیریـش  تشگ  تخپب و  نوچار  خاگ  دـیاشن  یماخ  رد  هک  ناز  ار  خاش  رم  اهماخ  دریگ  تخـسماخ  مین  ياـههویم 

ناسنا هزات  دهدیم . ناشن  ار  دوخ  معط  هزات  تسا . یـصقان  هیبشت  نیا  دوشیمن . تسـس  یگدنز ] تایح و  [ .] 201  ] نآ زا  دعب  ار  اههخاش 
هک دراد  يریبـعت  فوتناـمرل  «. تخانـشیم یگدـنز  زا  ار  يدومن  هدـیدپ و  کـی  [ ، » 202  ] اْینُّدـلا ِةویَْحلاَنِم  ًارِهاـظ  َنوُمَْلعَی  هک : دـمهفیم 
زا باقن  گرم ، ِتسد  هک  هاگ  نآ  ات  میزیریم ، ورف  نآ  نیرز  هرانک  رب  نازوس  کـشا  هداـهن و  یگدـنز  ماـج  رب  بل  هناتـسم ، :» دـیوگیم

یلیخ امن و  شوخ  یلیخ  نیرز ، هرانک  !« تسا هدوب  یلاخ  لوا  زا  میاهتـشاد  هک  یگدنز  هساک  دـیمهف ، میهاوخ  هاگنآ  درادرب . ام  نامـشچ 
ولج هک  مدـق  ره  اـب  دراد . ولهپ  ود  نیا  نوچ  تسه . مه  روط  نیمه  هک  تسین ، هدوبن و  يزیچ  هک  دـنک  ساـسحا  ناـسنا  هعفد  کـی  اـبیز !

، دیتشادنرب مدـق  رگا  درک . دـهاوخ  ادـیپ  تلاصا  امـش  ِیگدـنز  تایح و  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  دـیورب . ولج  دیـشاب و  بظاوم  دـیوریم ،
هناـگیب شیوـخ و  چـیه  هب  دـیما  دـنامن  هناد  ار  رمع  غرم  هک  سوـسفا  : تـفگ دـیهاوخ  لاـس   60 لاـس ،  50 لاـس ، زا 40  دـعب  هک  دـییامش 
یناماس هدـش  هبت  متـسیک  نم  : دـناوخ دـیهاوخ  مه  رگید  یتیبدـنامن  هناسفا  زج  میتفگب  هچره  زا  رمع  تدـم  نیرد  هک  اغیرد  ادرددـنامن و 

رد ار  تایح  میورب و  رتالاب  یمدـق  میتساوخن  ام  تاـیح  لاـح  رد  نوچ  ارچ ؟ تفگ . میهاوخ  ار  اـهنیا  [ . 203  ] ینایاپ هب  هدیـسر  ياهناسفا 
انب رگا  تساج ! نیا  درد  دشاب . هدنز  دیاب  ناسنا  دوخ  درادن . ساسا  دـنهدب ، ناسنا  هب  اهناسنا  تعیبط و  لماوع  هک  یتایح  میریگب . رایتخا 
نم یگدنز  ایآ  تسا ، تعیبط  لماوع  هب  طوبرم  هک  اهنیا  مینادب ، باتفآ و ... عاعـش  اوه و  تاجینیریـش ، بآ ، تشوگ ، ار  یگدنز  دوش 

ياهناسفا یناماس  هدش  هبت  متـسیک  نم  : سپ تسا ، نیا  رگا  ؟ تسا نم  ندیـصقر  زاوآ و  ندز و  نم ، یگدنز  ایآ  تعیبط ؟ لماوع  نیا  ینعی 
امـش تسا .» مدوخ  هدهع  هب  نیا  موشب ، دـیاب  هچ  اما  نک ، نیمأت  ارم  ِیتسه  ایب و  وت  : » دـیتفگ تعیبط  لماوع  لباقم  رد  رگاینایاپ  هب  هدیـسر 

شلوا نآ  تسا . بلطم  لصا  نیا  تسا . یعیبط  یگدنز  امـش ، دبلاک  رهاظ ، رد  هچرگا  دیروهطوغ . تیدبا  رد  هظحل  ره  هک  دیتسه  یـسک 
[204  ] ناوَیَْحلا َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِا  َو  : دیامرفیم دیجم  نآرق  هک  نیا  تسا . نیا  منکیم ، نامگ  ساسحا و  نم  هچ  نآ  شرخآ . مه  نیا  و 
، زیزع ناناوج  يا  دیوشیم !؟ جیگ  دیهاوخیم و  ار  شاهفـسلف  هک  تسین  یقیقح  تایح  نیا  ایآ  .« تسا ترخآ  يارـس  یعقاو ، یگدنز  و  .»
ار تیدبا  معط  امش  دیدروآ ، تسد  هب  مشاب » هدنز  تسیاب   » اب ار  نآ  موهفم  دیدرک و  ساسحا  ار  یگدنز  ناتدوخ  هک  یتقو  دنادیم ، ادخ 

میوگب وت  اب  لد  ِمغ  ییایب  وچ  مدوب  هتفگ  . دوریم نیب  زا  ارچ  نوچ و  ِثحب  دیدیـشچ ، ار  تیدبا  معط  یتقو  دیـشچیم . یگدنز  نیمه  رد 
َو ِهَِّلل  اُوبیجَتْسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  : تسا ۀَبِّیَط ) ًةایح   ) هبیط تایح  یعقاو ، تایح  نیا  « يدعـس » ییایب وت  نوچ  دورب  لد  زا  مغ  هک  میوگب  هچ 

دییایب دنیوگیم  امـش  هب  یتقو  دـینک  تباجا  ار  ربمغیپ  ادـخ و  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  [ .» 205  ] مُکییُْحی اِمل  ْمُکاـعَد  اذِا  ِلوُسَّرِلل 
( هبیط تاـیح   ) هلأـسم نیا  تسا ، ندـیماشآ  ندروخ و  ندیـشک ، سفن  طـقف  یگدـنز  زا  اـم  دوصقم  رگا  .« مینک هدـنز  ار  امـش  میهاوـخیم 
زا يرـشب  ياهنامرآ  دهاوخیم ؟ هچ  ام  زا  ربمغیپ  سپ  میـسرپیم ؛ رگید ! میتسه  هدنز  بوخ ، رایـسب  دیوگیم : ناسنا  دوشیم . روآهدنخ 

یگدـنز نیا  اما  رگید . میتسه  هدـنز  دـیوگیم ؛ تسیچ ؟ تایح  دـنراد ؟ ياهبلاطم  هچ  اـم  زا  هَّللاءاـیلوا ، نادرمدار و  دـنهاوخیم ؟ هچ  اـم 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


دوشیم مولعم  دنکیم ، یضار  ار  نانآ  ترشع ، شیع و  تسا و  برط  توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  هک : یـصاخشا  یتح  اذل ، تسین .
زمرق و اههنوگ  لاح ، نیا  اب  دننزن و  وا  هب  خیـس  یهاگ  دنتفین . دیدرت  تشحو و  هب  دنهاوخیم  طقف  اریز  تسا ! کچوک  ًاعقاو  ناشزغم  هک 

يارس [ ، » 206  ] ناوَیَْحلا َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدـلا  َّنِا  َو  تسا . یلـسع  روبنز  متـسیس )  ) ِماظن بتکم و  ِءزج  یگدـنز ، عون  نیا  دـشاب . باداش و ...
ًةایَح تسا ؛ نونکامه  تسا . ْمُکییُحی  اِمل  نونکامه ؛ ریخن ، دیآیم ؟ ًادـعب  منیـشنیم و  دـیوگیم : رـشب  تسامـش .» ِیقیقح  تایح  تیدـبا ،
هولج كانلوه  ام  يارب  روط  نیا  گرم  تروص ، نیا  رد  ایآ  دـینک . عورـش  نادـیم ، نیا  يوگ و  نیا  یعقاو . تایح  هزیکاپ و  تاـیح  ۀَـبِّیَط ،

ِّالا َةَُّوق  الَو  ُهَّللا  َءاشام  َو  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  : دومرف دوش ، جراخ  هکم ] زا   ] تساوخیم هک  یعقوم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  . ًادـبا درک ؟ دـهاوخ 
ار هچنآ  هک  تسادـخ  يارب  ساپـس  [ .» 207  ] ةاتَْفلا ِدـیج  یلَع  ِةَدـالَْقلا  َّطَـخَم  َمَدآ  ِدـْلُو  یلَع  ِتْوَْملا  َّطُـخ  ِِهلوُسَر ، یلَع  ُهّللایَّلَـص  َو  ِهَّللاـِب 
نز ِندرگرود  هب  هک  تسا  يدنبندرگ  دننام  مدآ ، دالوا  رب  گرم  داب . شربمایپ  رب  وا  دورد  تسین و  یهاگهیکت  وا  زج  دوشیم و  دهاوخب 
لاح بوخ ، رایـسب  تسا . یگدنز  لابند  هب  زین  گرم  دیتسه ، هدنز  رگا  تسا . مدآ  نادنزرف  ِیمامت  ریگنابیرگ  گرم  .« تسا هدیچیپ  ناوج 
قشع هچ  [ .» 208  ] فُسُوی یِلا  ِبوُقْعَی  َقاِیتِْشا  یفالْـسَا  یِلا  ینََهلْوَا  ام  َو  ؟ تسیچ نم  دوصقم  مینکب ؟ میهاوخیم  هچ  میوریم و  اجک  هب  ام 
يارـس رد  هک  ار  نومرکملا  هَّللا  دابع  رادید  نم  .« فسوی رادـید  هب  بوقعی  قایتشا  لثم  مراد ، مناردـپ  رادـید  هب  یبیجع  ِیگتفیـش  علو و  و 

ًالِذاب انیف  َناک  ْنَمَف  الَا  : دیامرفیم هلمج  رخاوا  نآ  رد  ات  دراد ، همادا  نانچمه  تیاور  نیا  . مراد وزرآ  دناهدیـسر ، یعقاو  ِیگدنز  هب  تیدـبا 
دهاوخیم هک  یـسک  دیـشاب ! هاگآ  کنیا ، [ .» 209  ] هّللا َءاْشنِا  ًاِحبْـصُم  ٌلِحار  ّینِاَف  ًادَـغ  انَعَم  ْلَـحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهّللا  ِءاـِقل  یلَع  ًاـنِّطَُوم  َو  ُهَتَجْهُم 

[ مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  .«] هَّللاءاشنا درک ، میهاوخ  تکرح  نادادماب  ام  دـنک . تکرح  ام  اب  دـنک ، ادـخ  رادـید  هدامآ  ار  شناج  سفن و 
هکلب میـسرب ، یتسین  هنارک  هب  میوش و  جراـخ  یتسه  زا  هک  میوریم ، اـجنآ  دـیامرفیمن  میورب . گرم  رادـید  هب  میهاوخیم  دـیامرفیمن 

رمع نب  هَّللادبع  اب  هک  اجنآ  رد  .« دیایب نم  اب  درک . مهاوخ  تکرح  حبـص  نم  دراد ، ار  ادخ  رادید  قایتشا  ام  لثم  یـسک  رگا  : » دـیامرفیم
درم وت  ییایب ؟ ام  اب  یناوتیم  ایآ  : » تفگ ترـضح  ِدوخ  دـید ، ار  یفَعُج ] رمع  نب  هَّللادـبع   ] هک یتقو  دوب . بیجع  دومرف ، تبحـص  یفعُج 

يزوریپ حـتف و  هرابرد  هک  ( »؟ یـسرب يزوریپ  حـتف و  هب  ات  میورب  اـم  اـب  ییآیم  اـیآ  تسا ، هدوب  هدولآ  وت  یناگدـنز  یتسه و  يراـکهنگ 
تسد زا  ار  تبثم  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  نیا  هلأسم  ًالـصا  چیه  هک  دینیبیم  درک .) میهاوخ  یلقتـسم  ثحب  کی  هَّللاءاشنا 

رظن زا  ار  گرم  یگدـنز و  میناوتیمن  تسه ، اـم  نامـشچ  رد  کـنیع  نیا  هک  یماداـم  . تسین حرطم  دـسریم ، یفنم  کـی  هب  دـهدیم و 
تسا حرطم  امش  يارب  یناوج  رد  هک  ار  يذیاذل  دیهاوخب  امـش  نالا  هچنانچ  درادن . ناکما  ًاعقاو  تسا ؛ هنوگچ  هک  مینک  كرد  هَّللاءایلوا 

دوشیم زوریپ  یملع  هلأسم  کی  رب  هک  یتقو  دنمشناد  کی  درادن . ناکما  دینامهفب ، هلاس  هس  هلاس ، ود  كدوک  ای  هراوخریش ، هچب  کی  هب 
هباشت یناگدـنز  رد  ام  هک  نیا  هن  تسین ؛ كرد  لباق  ًالـصا  داوسیب  مدآ  کی  يارب  شتذـل  دـنکیم ، لح  تسا  يدـج  هک  ار  یلکـشم  و 

نب یلع  دـناهدنز . اـهنیا  همه  یلب ، اـقآربکا و ... ناـخ و  یلقنیـسح  یلع ، اـضر ، مظاـک ، تسا . هدـنز  نیـسح  تسا . هدـنز  نـسح  مـیراد :
رد هباشت  مشچ ، ود  نیا  رد  هباـشت  نیا  دیرامـشب ! مه  زاـب  دنتـسه . هدـنز  مه  مجلم  نبا  زیگنچ و  نورن ، طارقـس ، مالـسلا ، هیلع  بلاـطیبا 

اهنآ زغم  رد  مینادیمن  هچ ! ینعی  یگدـنز  میمهفب  ام  دراذـگیمن  هدـنز ، ِيرهاظ  راـثآ  نیا  رد  هباـشت  هیرگ ، هدـنخ و  رد  هباـشت  تکرح ،
[ نوطالفا  ] شتیصخشاب ِدرگاش  نآ ، زا  لبق  زور  دننک . مادعا  ار  طارقس ]  ] دنتساوخیم هک  دوب  رخآ  قیاقد  . درذگیم هچ  یگدنز  هب  عجار 

یلیخ طارقس  زا  نوطالفا  ِیعامتجا  تیـصخش  دوب . تیـصخشاب  یلیخ  نوطالفا  مهدب ». تاجن  نادنز  زا  ار  وت  مناوتیم  نم  داتـسا  : » تفگ
مناوتیم نم  مینیبب و  ار  امش  گرم  هنوگنیا  میناوتیمن  ام  داتسا  : » تفگ دوب . نانوی  راذگنوناق  شايردام ، ِردپ  نولوس  نوچ  دوب . رتالاب 

نامیشپ داد . حیضوت  تسرد  ناشیارب  درک و  نامیشپ  دوشیم  دناهداد ، مکح  امش  مادعا  هب  هک  ار  تاضق  تیرثکا  یتح  منک . دازآ  ار  امش 
نانچ نآ  موشب و  تسیابیم  هک  نانچنآ  ار  یگدنز  هلپ ، هب  هلپ  هک  ینم  منکیم . بجعت  وت  زا  نم  : » تفگ دیدنخ و  طارقس  دناهدش ». مه 

نآ هدـنز ، ِنم  دـیوگیمن -  ار  ندوب  هدـنز  مدرک : ضرع  ًالبق  هک  یبلطم  نامه  مدوب - ). هدـنز  هک  نیا  هن  ، ) ماهدرک منکب ، تسیابیم  هک 
حیـضوت امـش  هب  هنوگچ  منیبیم . ار  تیدـبا  هحفـص  نم  ماهدرک . زاب  ار  اهفالک  هناد  هناد  مه  نالا  ماهدـش و  مشاب ، هدـنز  دوب  انب  هک  هچ 
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هیرگ هب  درک  عورش  شرـسمه  دندروآ ، رخآ  زور  هک  ار  شنادنزرف  رـسمه و  یتح  مورب »؟ هک  مراد  نیا  هب  یقایتشا  هچ  نالا  نم  هک  مهدب 
هب طارقـس  يزور  :» هک تسا  لـقن  منیبـب .» ار  نز  نیا  هفاـیق  مهاوخیمن  نم  ربـب . نوریب  نادـنز  نیا  زا  دوز  ار  وا  : » تفگ نوتیرک  هب  ندرک .
وت بیصن  یبوخ  نز  ای  تسین . جراخ  لاح  ود  زا  نوچ  ریگب ، نز  دوب  هتفگ  مریگب ؟ نز  ارچ  دوب  هتفگ  ریگب . نز  دوب  هتفگ  [ 210  ] سیلافس
نم لـثم  لقادـح  دـش ، يدـب  نز  مه  رگا  تشاد . یهاوخ  یبوخ  یگدـنز  تروـص  نیا  رد  هک  بوـخ ، نیتـم ، لوـقعم ، بدؤـم ، دوـشیم 

تعاس ود  نیا  الاح  تسا ، هدوب  سب  نم  يارب  رمع  کـی  دـیربب . ار  وا  : » تفگ درک و  نوریب  ار  دوخ  رـسمه  هصـالخ ، !« يوشیم فوسلیف 
؟ اجک مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  اجک و  طارقس  هزات ، «. متـسه یلاح  هچ  رد  نم  دمهفیمن  ًالـصا  وا  دنک . هیرگ  شاهفایق  نیا  اب  دهاوخیم  مه 

هیلع یسوم  رصع  نیب  رد  نانوی ) هفسالف   ) اهنیا نوچ  دزرلیم -  یـسوم  لباقم  رد  طارقـس  ياهاپ  دیآیم ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  مان  یتقو 
. دندیدیمن گرم  رد  یتنوشخ  چـیه  نانیا  ًاعقاو  هَّللاءایلوا ، مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  نینچمه ، دـندوب -  مالـسلا  هیلع  یـسیع  مالـسلا و 

وت ایآ  موشیم . کیدزن  تیدبا  هب  نم  اریز  نک ، اهر  ارم  نوطالفا ، يا  تفگ : طارقـس  دوب . حرطم  تسرد  اهنآ  يارب  یگدنز  نوچ  ارچ ؟
نم هراـبرد  وـت  هک  تسا  یهاوـخریخ  عوـن  هچ  نیا  یچیپـب ؟ نم  ندرگ  هـب  ار  کـیرات  هداـم  فـالک  ینادرگرب و  هراـبود  ارم  یهاوـخیم 
نب نیسح  اجک ؟ طارقس  دنیبب . ار  طارقـس  گرم  هفایق  هک  دماین  زین  مهد  زور  دماین . طارقـس ) درگاش   ) نوطالفا زور  نآ  يادرف  ینکیم ؟
لاس تفه  هاجنپ و  نوچ  دوب ، لاسنایم  ًابیرقت  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یلو  دوب . هتـشذگ  داتفه  زا  طارقـس )  ) درم نآ  نس  اجک ؟ یلع 

. تشاد راک  یلع  نب  نیسح  اب  یگدنز  زونه  دیدنخیم ، مالسلا  هیلع  نیسح  هفایق  رب  زونه  تایح  ینعی  تشاد . راوخریش  هچب  زونه  تشاد .
وا زا  یگدـنز  نوـچ  دـیوگب  تـسا  نـکمم  یــصخش  نـینچ  تـسا . هدـنارذگ  ار  دوـخ  نارود  هـک  دوـب  يریپ  عـضو  زا  ریغ  ناـشیا  عـضو 

ناشیا یناگدنز  نارود  تسین ! نیا  یلع  نب  نیسح  هلأسم  دورب . ایند  زا  تفارـش  تّزع و  اب  دهاوخیم  هدنادرگ ، تشپ  هدرک و  یظفاحادخ 
دندیمهفیم یمالسا  روشک  رد 15-16  دوب ، ادـخ  هب  طوبرم  هک  نیا  هفاضا  هب  یعامتجا ، تیـصخش  نآ  اب  نامز  نآ  رد  دوب . یلاـع  رایـسب 

رظن زا  یتـح  تـسا ؛ نارود  نآ  تیـصخش  نـیلوا  یلع  نـب  نیــسح  هـک  دوـب  هدـش  تاـبثا  نارود  نآ  رد  تـسا . تیــصخش  نـیلوا  وا  هـک 
نآ زا  رتالاب  درکیم و  نامگ  تسرد  تسا ، يرادمامز  هتـسیاش  درکیم  ساسحا  یلع  نب  نیـسح  هک  نیا  : » دیوگیم نودلخ  نبا  . یمومع

دوب و ییایناپسا  يدرم  نوچ  تسا . هدیدن  ار  تیب  لها  بتکم  ًالصا  هک  تسا  یـسک  نودلخ  نبا  [ . 211 .« ] درکیم نامگ  شدوخ  هک  دوب 
رد هک  نیا  : » دیوگیم تسا ، هدرک  نیسح  خیرات  هب  هک  رصتخم  هاگن  کی  لاح ، نیا  اب  تشاد . راکورس  هیماینب )  ) اهيوما بتکم  اب  ًامئاد 

دیزی لـباقم  رد  دـناوتیمن  وا  تردـق  تسا و  مک  شاهدـع  دـیدیم  نوچ  و  دوب ! مه  رتـالاب  دوب و  تسرد  دـیدیم ، ار  تقاـیل  نیا  شدوخ 
یتایح نودلخ ، نبا  کنیع  زا  تایح  هک  تهج  نیدب  تسا . نودلخ  نبا  نخـس  نیا  دـنکب ». مایق  هب  مادـقا  تسیابیمن  دـنک ، مادـنا  ضرع 

يرگید هلأسم  نیـسح ، ردـپ  نیـسح و  رظن  رد  تایح  یلو  تسا . تسرد  ناشیا  هتفگ  باـسح ، نآ  يور  دراد . مه  هیواـعم  یتح  هک  تسا 
ساسح ِتاعاس  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  هدـمآ  خـیراوت  زا  یـضعب  رد  اذـل ، تسین . اهنیا  اب  هسیاـقم  لـباق  هک  تسا 

ات داد ، ناشن  زور  نآ  رد  ناشیا  هک  بیجع  یتعاجـش  يروالد و  تردق و  دنیوگیم ؛ زین  دوب . هدش  رتنوگلگ  هتخورفارب و  یلیخ  اروشاع ،
یلیبَس ٌِکلاس  ٍّیَح  ُّلُک  َو  : دومرف هک  اجنآ  ات  تشاد ... زاین  زار و  تاجانم و  رکذ و  یلیخ  مه  اروشاع  بش  دوب . هدـشن  هداد  ناشن  زور  نآ 

ُسْفَّنلا اَُهتَّیَا  ای  .« دوشیم متخ  لیلج  دـنوادخ  هب  روما  مامت  و  درم ) دـهاوخ   ) دومیپ دـهاوخ  ارم  هار  ياهدـنز  ره  «و  لیلَْجلا َیِلا  ُْرمَاـْلا  اَـمَّنِا  َو 
تراـگدرورپ روـضح  هب  زورما  ادـخ ،) داـی  هب   ) مارآلد نـئمطم و  ِیـسدق  ِسفن  يا  [ .» 212  ] هَّیِـضْرَم ًۀَیـِـضار  ِکِّبَر  یِلا  یعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا 

رد هَّللاءاـشنا  دوب . وا  تداهـش )  ) گرم مه  نآ  تسا و  نیا  نیـسح  تشونرـس  ریـسم و  .« تسا یـضار  وـت  زا  وا  دونـشخ و  وـت  هک  يآزاـب 
دندیشچ ار  یگدنز  تقیقح  هک  تءایلوا -  هب  میهدیم  مسق  ار  وت  اراگدرورپ ! . داد میهاوخ  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  حیـضوت  يدعب  تاسلج 

، تايدـبا ءاـیلوا  هب  میهدیم  مسق  ار  وت  تدـیواج ، ياههدـنز  هب  میهدیم  مسق  ار  وـت  اراـگدرورپ ! ناـشچب . اـم  رب  ار  یگدـنز  تقیقح  - 
یـشالتم ار  ام  حور  هک  یتامیالمان  هب  یناگدنز ، رد  زگره  هک  رادـب  قفوم  ار  ام  اراگدرورپ ! امرف . نیمأت  یناگدـنز  نیمه  زا  ار  ام  تیدـبا 

، میهدیم مسق  تنیـسح  هب  ار  وت  اراگدرورپ ! . امرف تیانع  ام  هب  لمحت  ربص و  ياهدومرف ، رّدـقم  هک  یتامیالمان  رد  میوشن . ـالتبم  دـنکیم 
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ییاهناسنا هدنیآ ، رد  هک  رادـب  قفوم  ار  ام  ناناوج  امرف . نشور  ام  رب  نیـسح  هاگدـید  زا  ار  تایح  نامهفب . ام  رب  نیـسح  کنیع  زا  ار  ایند 
« نیمآ . » دنشاب ناشترخآ  ایند و  يارب  دیفم 

یهلا ناسنا  يزوریپ  تسکش و 

زا ناهج  رد  فلاخم  ماغیپ  ود  نیادنکیم  تیاکش  ترهق  زا  هیرگ  دنکیم  تیاکح  تفطل  زا  هدنخ  ش) لاس 1350 ه . مرحم ، متفه  بش  )
لباق گرم  یگدنز و  رتالاب ، مدق  کی  و  يزوریپ ، تسکـش ، هودنا ، يداش ، هیرگ ، هدنخ ، داضتم : میهافم  نیا  ابدنکیم  تیاور  ربلد  یکی 

. دوـشیم یـشان  زیچ  هچ  زا  و  دریگیم ، همـشچرس  اـجک  زا  میهاـفم  نـیا  هـک  مـینک  كرد  مینادـب و  هـک  نـیا  رگم  دوـب ، دـهاوخن  ریـسفت 
دراد دوجو  يایگدنز  اهناسنا . حور  هدننکایحا  دنتسه ، مه  ییاههیرگ  دنتسه . یمدآ  حور  هدننکیشالتم  چوپ و  دراد  دوجو  ییاههدنخ 

ییاهفک اهتروص و  اهرـشق و  دنزیم ، رـس  اهناسنا  ام  زا  هک  ییاههدیدپ  نیا  یگدنز . نیع  تیدبا و  نیع  میراد  یگرم  و  گرم ، نیع 
زا ریغ  هک  میراد  ایند  رد  یهودـنا  . مینک یـسررب  رتقیمع  ار  هلأسم  دـیاب  مینک ، یباـیزرا  شزرا  هقطنم  رد  ار  اـهنآ  میهاوخب  رگا  هک  تسا 

هـصغ هدـش و  كانهودـنا  ناسنا  نآ ، لاـبند  هب  دریگیم و  ار  یمدآ  حور  ياـضف  يربا ، هک  نیا  لـثم  تسین . يرگید  زیچ  حور ، یگتفرگ 
يرادربهرهب نآ  زا  دناوتن  ددنبب و  لد  يزیچ  هب  یمدآ ]  ] هک دوش  یشان  نیا  زا  تسا  نکمم  ربا  نآ  ؟ تساجک زا  ربا  نآ  دوخ  اما  دَروخیم .

ار حور  ياضف  هک  هچنآ  تسا  نکمم  دزاس . نیگهودنا  ار  وا  دریگارف و  یکیرات  ربا  ار  شحور  ياضف  تیقفوم ، مدـع  تهج  هب  ای  دـنک .
. ینالقع ریغ  یقطنمریغ و  ياههتـساوخ  ای  دـشاب ، يوهـش  ای  یلام ، هلأسم  کی  تسا ، هدرک  روهطوغ  هصغ  رد  ار  ناسنا  هتخاـس و  کـیرات 

دوجو ياهدننک  یلقیـص  نآ ، زا  رتهب  حور  يارب  هک  میراد  یهودنا  دنکیمن . یلقیـص  ار  ام  حور  هودنا  نیا  دراد ؟ یـشزرا  هچ  هودـنا  نیا 
رگید و یهودنا  مغ ، نیا  « يدعـس » تسود يور  مغ  ام و  تسا  یمّرخ  ناهج  ود  رگ  تسود  يوک  رـس  كاخ  تسا  نم  ِتایح  بآ  . درادـن
، خـیرات نادرمدار  مامت  هک  تسا  یهودـنا  هکلب  تسا . هداتفا  نایمدآ  لابند  رد  هیاس ، لثم  هک  تسا  يداـم  ياـیازم  نادـقف  زا  ریغ  ًاـساسا ] ]
. میاهدـید قیمع  ياههدـنخ  زا  رتشیب  ار  قیمع  ياههودـنا  اههیرگ و  خـیرات ، دادـتما  رد  اـم  دـناهدرک . شقن  ناـشهفایق  رد  ار  نآ  زا  يراـبغ 

ياـضف يربا  تاـمیالمان ، زورب  درجم  هب  هک  مینکیمن  ار  یعیبـط  هودـنا  ثحب  تسین . یتـسد  مد  هیرگ  مدرک ، ضرع  هک  هیرگ  زا  دوصقم 
نآ هب  نم  دراد ، دوـجو  یناـسنا  حور  يارب  هک  یتـمظع  طاـسبنا و  اداـبم  هک  نیا  زا  حور  یگتفرگ  : » تـسا نـیا  اـم  ثـحب  دریگب . ار  حور 
ایآ دنـسریم ؟ ناشقوقح  هب  ایآ  دنوریم ، نیب  زا  دننکیم و  یگدنز  یحابـص  دنچ  دنراذگیم و  كاخ  يور  هب  ماگ  هک  اهناسنا  مسرن .»

یـسک نآ  ِحور  ِيدوبان  زا  فشاک  شاهدـنخ  اما  تسا ، رادهدـنخ  هلأسم  نیا  هب  ییانتعایب  دـنناسریم ؟ تیلعف  هب  ار  دوخ  تاـناکما  ماـمت 
دیاب یلیخ  حور  اریز  تسا ، يرـشب  ذیاذل  مامت  قوفام  هودنا  نیا  دناشنیم . ناسنا  لد  رب  هودنا  زا  يرابغ  عوضوم ، نیا  ددنخیم . هک  تسا 
یلیخ حور  نیا  دوشب . نیگهودـنا  ًاعقاو  دـندرکیم ، راتفر  هنوگنیا  اههدرب  اب  یطـسو  نورق  رد  ًالثم  هک  دـنیوگب  وا  هب  یتقو  ات  دریگب  جوا 

نیا يرـشب ، ياههشیدنا  يرـشب و  راکفا  ایآ  هک  دنکیم  هجوت  یتقو  نیاربانب ، تسین . یتسد  مد  ياهحور  ِعون  زا  حور  نیا  تسا . هتفر  الاب 
هب لد  وا  هب  رگا  یهدن  یـشاب  هدیزگ  یمغ  هچ  وا  مغ  را  ینیزگن  : دـیوگیم دروآیمن ؟ ای  دروآیم  اج  هب  ًاعقاو  دراد ، هک  ار  نالک  هیامرس 

نیرتیلاع زا  یکی  هک ، تسا  مغ  نیایشاب  هدید  هچ  ناهجهب  ینیبن  ناهج  زا  شرگ  ینیبب  نایع  شرگم  نکفیب  ناهن  يرظنیـشاب  هدیمرآ  هچ 
هب یناسنا  حور  هک  دـنکیم  فرـصت  ار  یناسنا  حور  یعقوم  و  دـیآیم ، شیپ  یعقوم  مغ  نیا  نوچ  ارچ ؟ تساـهناسنا . حور  ياـهنامرآ 

. دنتـسه رعـش  طقف  اهنآ  دوریم . رتـالاب  دـنرکیپ  کـی  ياـضعا  مدآینب  رعـش  زا  دـنیبیم . دوخ  ءازجا  ار  هیقب  دریگیم و  جوا  ـالاب  فرط 
سدقم هچ  هودنا ! نیا  تسا  سدقم  هچ  دراد و  یهودنا  تفایرد ، نیا  رعـش ! بلاق  رد  مه  نآ  تسا ، هلأسم  نتـسناد  زا  ریغ  هلأسم  تفایرد 

هک یحور  نآ  . دزیریم اـهناسنا  لاـح  هب  هک  یکـشا  هرطق  ود  نآ  تسا  سدـقم  هـچ  و  دـیرگیم ، اـهناسنا  يارب  هـک  یمـشچ  نآ  تـسا 
ساسحا دوبمک  دیوگیم  تسا . هتفرگ  تمظع  ردق  هچ  دریگبارف ، یناگدـنز  رد  ياهظحل  ار  وا  دوجو  مامت  یـصخش ، تاّذـل  دراذـگیمن 

یهآ هدرب و  ار  یلع  نب  نیـسح  مان  دـیاهدش و  عمج  ناکم  نیا  رد  هک  نیا  تسا . خـیرات  كرحم  روتوم و  هکلب  تسین ، هصغ  نیا  منکیم .
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ره رد  : » دنیامرفیم اهیـضعب  هک  تسا  هابتـشا  نیا  هدـنهدناشن  تساهناسنا . ِخـیرات  ِكرحم  هکلب  تسین ، هودـنا  هیرگ و  نیا  دیـشکیم ،
اج نیا  رد  نالا  نم  هک  یناحور  ياههفایق  دنکن .» ریگ  اجچیه  رد  مه  ناتکرابم  شیر  و  دـیریذپن ، ار  یلـصا  چـیه  دـیریگب و  رارق  یعـضو 

يوک رـس  كاخ  تسا  نم  ِتایح  بآ  ! دناهتـسشن ناکم  نیا  رد  لصا  نیا  اب  هلباقم  يارب  طقف  هک  دراد  ار  سدقم  هودنا  کی  ِلاح  منیبیم ،
و میراد ، هابتشا  ردق  هچ  مالآ  ذیاذل و  اههودنا ، اهيداش و  يانعم  نایب  كرد و  ردتسود  يور  ِمغ  ام و  تسا  یمّرخ  ناهج  ود  رگ  تسود 
ار ییولج  ياهنادند  ندرک و  ادج  مه  زا  ار  اهبل  مان  هک  تسا  هدش  هبتـشم  ام  رب  رما  ردق  هچ  یتسار  هب  مینکیم . رکف  کچوک  ردـق  هچ 

کی ذـیاذل  مامت  هک  ار  یناحور  ياهتلاح  یهلا و  تاـناجیه  نآ  یلو  میراذـگیم . هدـنخ  نتخاـس ، هدرـسفا  ار  حور  دـعب  نداد و  ناـشن 
ام رب  ار  يزوریپ  تسکـش و  خـیرات ، ناسنیدـب  تسا . روط  نیمه  مه  هّصغ  مینادیمن ، هدـنخ  ًالـصا  فرط ، کی  مه  تـالاح  نآ  فرط و 

نیا دروخ . تسکش  دش و  تسکشرو  یصخش ]  ] مییوگیم ًالثم  مینک ! هچ  دناهدرک ، انعم  هنوگنیا  ار  خیرات  تسا . هدرک  لیمحت  نایمدآ ،
زوریپ مییوگیم  درک ، ظفح  دوخ  لثم  ِناروناج  زا  يدادعت  نایم  رد  ار  دوخ  ِیعیبط  ِيدوجو  تیعقوم  وا  رگا  ًالثم  ای  تسین . تسرد  نخس 

ظفل تساهماد  نوچ  اهمان  اهظفلاهمان و  نایم  انعم  ِیطحق  اهماد  شریز  تسا و  راومه  هار  : تسا دنلب  ظافلا  نیا  تسد  زا  ام  دایرف  زاب  دش .
هچ ًاـعقاو  بآ ! هن  تسا  گـیر  نیا  دـهدب : صیخـشت  هک  دـنکیمن  راـک  تسرد  مـه  نامنادـند  [ . 213  ] تساـم رمع  بآ  گـیر  نیریش 

ار رجآ  مسا  رگا  تسین . مهم  نیا  مییوگیم ، تشخ  ار  رجآ  ًالثم  هک  تسا  نیا  هابتشا  هعفد  کی  میراد . رشب  ِیتایح  ِتاملک  رد  یتاهابتـشا 
طلغ دوبن ، رجآ  دوب ، تشخ  نیا  میدرک  هابتشا  مییوگیم  دش ، یـشالتم  تشخ  نیا  یتقو  دزیرب ، ورف  نآ  يور  بآ  دعب  میراذگب و  تشخ 

دوـجو هب  طوـبرم  هدوـب و  تاـمم  تاـیح و  هب  طوـبرم  هلأـسم  تقو  کـی  یلو  تسا ، تـیمهایب  هلأـسم  هـعفد  کـی  میدـیمهفن . میتـفگ و 
مد اب  يزاب ، دوش ؟ یخوش  دـیاب  مه  اهناسنا  تایح  هرابرد  ایآ  اهفاصنایب ، يا  دوش ؟ هحماسم  دـیاب  مه  دروم  نیا  رد  ایآ  تساـهناسنا .

ِيدوجو تیعقوم  رد  تسا  هتـسناوت  هک  تسا  یـصخش  نآ  زوریپ  هک  نامگ  نیا  اـب  میربیم ، راـک  هب  ار  يزوریپ  هملک  اـم  يزاـب ؟ مه  ریش 
ياـهسوماق بلغا  ار ، يزوریپ  دـهدب . رارق  دوخ  یعیبط  دوجو  ِعاعـشلاتحت  ار  ياهدـع  دربب و  راـک  هب  ار  يرتداـیز  یعیبـط  يورین  دوخ ،

ام دناهدرک . قیرزت  ام  هب  موهفم  نیا  ِدض  موهفم  کی  ناونع  هب  شلباقم ، رد  زین  ار  تسکش  دناهدرک . انعم  روطنیا  ام  يارب  لاح  ات  يرشب ،
ِيزوریپ ناتدوصقم  رگا  تسین . يزوریپ  تسکـش و  هیـضق ، تقیقح  ؟ میهدب دیاب  تافلت  ردـق  هچ  یظفل  ياهریـسفت  نیا  رطاخ  هب  اهناسنا 

، يرتهدنرد گرگ  هک  دیاهدید  ار  ياهدنرد  گرگ  مادک  دسرب ؟ قلطم  يزوریپ  هب  هک  دـیراد  غارـس  ار  یـسک  هچ  ناهج  رد  تسا ، قلطم 
هچ هب  تسا . هدوب  لکش  نیا  هب  هیضق  خیرات ، رد  تسه . يرگید  يوق  کی  يوق ، ره  ربارب  رد  هرخالاب ، دنکن ؟ ورف  وا  هنیس  رد  ار  شلاگنچ 

انعم تسرد  ار  هلأسم  اجنیا  ات  دوب ، امـش  نم و  هب  طوبرم  اقب  رد  عزانت  ثحب  هکنیا  لـیلد  هب  میدرک ؟ حرطم  ار  اـقب  رد  عزاـنت  ثحب  تلع 
رد صخـش  نیا  دـندوب . هتخادـنا  نادـنز  رد  لاـس  تسیب  یطـسو ، نورق  هفـسالف  نارود  رد  ار  وا  هک  دوـب  رکفتم  نآ  زوریپ ، حـتاف و  . مینک

نیا دیمان . زوریپ  ناوتیم  ار  یصخش  نینچ  دش ! حرطم  یناهج  حطس  رد  اهدعب  هک  تشون  یلاع  رایسب  یفسلف  متسیس )  ) ِماظن کی  نادنز ،
يریـس و اـب  يزوریپ  هاگچـیه  تسا . تواـفتم  زیچ  ود  يریـس  يزوریپ و  دـشاب . هتـسشن  يراویدراـهچ  کـی  رد  هک  نیا  وـلو  تسا ، زوریپ 

لایخ تسکـش ،»  » دـنتفگ تقو  ره  تسین . يواـسم  كاـخ  يور  زا  عادو  اـب  تسکـش  روطنیمه  و  تسین . فدارم  یگنـسرگ  اـب  تسکش 
نیمز و يور  ینرق ، هکلب  ینایلاس ، شایعیبط ، دوجو  هک  یسک  ای  تسا . هدروخ  تسکش  دومن ، عادو  ار  كاخ  يور  یسک  رگا  هک  دینکن 

رمع دراد . دوجو  اج  نامه  هک  تسا  لاس  اهنویلیم  دـینیبب ؛ ار  ایلامیه  هوک  تسا . هدـش  زوریپ  مییوگن  تسا ، هدرک  لاغـشا  ار  یکاـخ  هرک 
یعقوم هچروم ، کی  تایح  دناهدش . ادج  اهیباحـس  زا  هک  تسا  لاس  اهدرایلیم  اهناشکهک  زا  یـضعب  تسا . ردق  هچ  مینادیمن  ار  نیمز 

. دـنکیم كرد  ار  تایح  تسا و  هاگآ  هچروم  اریز  تسین ، زوریپ  ناـشکهک  اـما  تسا ، زوریپ  دربیم  دوخ  هنایـشآ  هب  ار  مدـنگ  کـی  هک 
نویلیم هد  اهرازوک ، زا  یضعب  هسنارف ، ریخا  تالجم  هتـشون  هب  انب  . مدنگ هناد  کی  رد  تسا ؟ هدش  هدایپ  يزیچ  هچ  رد  هچروم  نیا  يزوریپ 

رتالاب اهرازوک )  ) اهنآ زا  دوجو ، رد  يزوریپ  رظن  زا  هچروم  لاح ، نیا  اب  دـنرادن . یهاـگآدوخ  یلو  دـننکیم ! ینکفارون  دیـشروخ  ربارب 
لـصتم یتسه  هلـسلس  هب  هک  يداع  لگ  گرب  کی  دـیزاسب ، هرظنم  نیرتیلاع  رد  یکیتسالپ  لـگ  نت  دراـیلیم  دـص  رگا  هک  ناـنچ  تسا .
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ینعی يزوریپ  مینیبـب  اـت  میوریم ، ـالاب  اـهباسح  نیا  يور  تـسا . زوریپ  یعیبـط  لُـگ  ًاملـسم  دـشاب ؛ هتـشاد  دوـخ  يارب  یتاـیح  و  دـشاب ،
ام هظحل  کی  طقف  ینعی  دـشاب . تسکـش  هظحل ، کی  ياهنم  ام  لاـس  داـتفه  همه  و  میـشاب ، هتـشاد  رمع  لاـس  داـتفه  اـم  تسا  نکمم  . هچ

دیتسه و امـش  دینک ، ساسحا  هدمآ و  دوخ  هب  هک  تسا  یعقوم  نآ  و  دننک ، میظنت  هظحل  نامه  رد  زین  ار  نامتّیدـبا  ًاقافتا  دـشاب و  يزوریپ 
، مک تدم  نیا  یلو  دماجنایم ، لوط  هب  هقیقد  ود  ای  هقیقد و  کی  ای  هظحل ، کی  دیتسین ،) هدوهیب  دیتسه و   ) روصت نیا  دیتسین . مه  هدوهیب 

رمع لاس  دصتفه  هکلب  لاس ، داتفه  اهنت  هن  رگا  اما  دـیزوریپ . امـش  دیـشچیم و  هظحل  نیا  رد  ار  شاهنومن  امـش  هک  تسا  تیدـبا  ِخـم  نآ 
دوجوم کی  ینعی  دـشاب ، یعامتجا  لماوع  یناسنا و  لماوع  رادـقم  کی  یلآ ، رـصانع  بآ ، اوه ، هدـش  هتخاس  طقف  امـش  تاـیح  دـینک و 

ینعی امش  دیتسه . ثداوح  رثکادح  هاگیاج  رد  طقف ] و   ] دیتسین ناتدوخ  امش  نوچ  دیسر . دیهاوخن  يزوریپ  هب  زگره  دیشاب ، هتسباو  ًالماک 
لاثم سوماق  کی  رد  دـنهاوخب  رگا  هک  تسا  نیا  بیجع  ! دیاهتـشاذگ ناـسنا  ار  وا  ماـن  هک  یلآ ، رـصانع  زاـگ ، اوه ، يرادـقم  ینعی ؛ هچ ؟

ثداوح هتفای  مکارت  طقف  هک  ار  یـسک  لثم  مجلم و  نبا  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لثم  هنوگنیا ، تسا  يدوجوم  ناسنا  هک  دـننزب 
( ناسنا  ) نیا الاح  دروایبرد . ار  نآ  گنهآ  يادص  تشگنا ، کی  دیاب  هک  دماج  دکار و  یقیسوم  هاگتسد  کی  لثم  ای  دنربیم . مان  تسا ،
وا درادـن ، نیا  اریز  تسین ، کلام  ًالـصا  دوش ؛ يرگید  کلام  اـت  تسین  شدوخ  کـلام  هک  وا  دراذـگب ؟ اـپریز  ار  یتسه  ماـمت  دـناوتیم 

هراـق لوا  دـبایرد . ار  شدوـخ  ناـسنا  لوا  هک  دوـشیم  عورـش  عـقوم  نآ  زا  يزوریپ  تسا ؟ هدوـب  یک  يزوریپ  سپ  درادـن . دوـخ  درادـن ،
فـشک مک  یلیخ  هک  نیا  ولو  دـیتسه ، هچ  امـش  هک  دـینک  ادـیپ  ار  ناتدوخ  ياههشیدـنا  تاکرح و  زکرم  لوا  دـینک ، فشک  ار  ناـتدوخ 
ینیبرود ار  نآ  مان  مینکیم و  يرکف  هتوک  یلیخ  ام  تاقوا ، زا  یـضعب  . دوشیم عورـش  اـج  نیا  زا  امـش  يزوریپ  دـینک ، عورـش  اـما  دـینک .

هَّللاءاشنا هک  یتقو  دوشیم ؟ صخـشم  عقوم  هچ  یهاگآ  نیا  هجیتن  مدـش .» هجوتم  نم  مدـش . هاگآ  نم  : » مییوگیم روطنیا  میراذـگیم .
عمج تایـضتقم  طیارـش و  رازه  روطنیمه  و  مدرک ...! تکرح  تسرد  هک  جاودزا  زا  دـعب  مدرک ! تشذـگ  نارازه  مدـش و  داوساـب  یلیخ 

«. دیسر مهاوخن  يزوریپ  هب  یناگدنز  رد  نم  مسریمن . تیقفوم  نیا  هب  نم  تسا و  رود  یلیخ  دیـسر ، مهاوخن   » دیوگیم سپـس  دنکیم ،
رادـقم کی  ناونع  هب  ياهلـصاف  يدازآ ، ام و  نیب  تیکلام ، ام و  نیب  لماکت ، ام و  نیب  تسام . ِتسکـش  هلیـسو  نیلوا  میهاـفم ] لـیبق   ] نیا
هـشیمه هک  تساـم  ياهیتخبدـب  زا  یکی  نیا  درادـن . هلـصاف  ًالـصا  هک  تسا  دوخ » هب  هجوت   » هکلب درادـن ، دوـجو  ییاـیفارغج  یـسدنه و 

؟ ارچ دسریمن . دـنکیم و  یگدـنز  هک  مه  ینرق  اما  دیـسر ، میهاوخ  هَّللاءاشنا  هک  مییوگیم  میهدیم و  رارق  دوخ  زا  رترود  ار  اهنامرآ 
مسج نیا  تسین . حرطم  هدنیآ  هتشذگ و  حور ، قمع  رد  حور و  هلأسم  رد  هک  دنادیمن  وا  تسا . هداد  رارق  هدنیآ »  » ار وا  دوخ و  نیب  نوچ 

زا رتالاب  هکلب  تسین ، اهفرح  نیا  لومـشم  حور ، دنک . یط  ار  یتفاسم  دیاب  دورب ، B هطقن هب   A هطقن زا  هک  نیا  يارب  هک  تسا  یجراـخ 
: دومرف دـنوادخ  مسرب »؟ وت  هب  هنوگچ  ایادـخ ،  » َْکَیِلا ُلِصَا  َْفیَک  درک : ضرع  زور  کی  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تسا . لئاسم  نیا 

دـصق یـسرب ؟ هک  يدرک  دصق  ایآ  .« نامه نم  هب  ندیـسر  و  نامه ، نم  هب  لوصو  ِندرک  دـصق  یـسوم ) يا  ، ») َّیِلا َُکلْـصَو  یل  َكُدْـصَق 
خسرف نویلیم  دنچ  مسرب ؟ هنوگچ  یِک و  مبایب ، هار  وت  هاگشیپ  هب  مسرب و  وت  بّرقت  هب  مهاوخب ] رگا   ] ینعی نامه ! ندیـسر  و  نامه ، ندرک 

.« نامه ندیسر  نامه و  دصق  ، » تسا دصق  رگا  ارم ، وت  دصق  َّیِلا . َُکلْـصَو  یل  َكُدْصَق  تسین . حرطم  اهفرح  نیا  ًالـصا  مورب ؟ هار  دیاب 
تداهش » ۀَفاسَْملا ُبیرَق  َْکَیِلا  َِرفاسُْملا  ّنَا  ُدَهْشَا  : هک تسه  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  نیسحلا  نب  یلع  ياهشیاین  تالمج  زا  یـضعب  رد 

نیمز و نیب  هلصاف  تفگ : يرگید  هب  رفن  کی  هک : مییوگیم  مه  ملظ  هرابرد  .« تسا کیدزن  یلیخ  شتفاسم  وت ، يوک  ِرفاسم  هک  مهدیم 
عورـش عقوم  نآ  زا  يزوریپ  نیاربانب ، تسا . هجوت  کی  هزادـنا ] هب   ] هلـصاف اـجنیا  مولظم ! کـی  هآ  ردـقهب  تفگ  تسا ؟ ردـقهچ  نامـسآ 

زاـب میوـش ، هدـنز  میوـش و  هتـشک  مه  هعفد  رازه  دـصناپ  ًاـضرف  دریگب . رارق  روـحم  نیا  يور  اـهناسنا  تانکـس  تاـکرح و  هک  دوـشیم 
كرابم هام  هسلج  کی  رد  . تسا بوخ  اقب  رد  عزانت  ثحابم  يارب  و  یلایخ ) ياهیفاب  رعش   ) رعش يارب  هیقب  تسا . یخوش  یقبام  میزوریپ .
ِتـسکش تسخن  تفریم .) ایند  زا   ) دوب نداد  ناج  لاح  رد  ناـبایب  نآ  رد  يراـفغ  رذوبا  دـییامرف : هجوت  مدرک . ضرع  يزوریپ ] هراـبرد  ]

ار یـسک  اهناسنا  ایند و  لام  زا  هدـمآ ، رـس  هب  رمع  هدرک ، يرپس  ار  يزارد  ناـیلاس  درمریپ ، هدـیرپ ، گـنر  دـینک : ساـسحا  ار  يرهاـظ ] ]
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ای رتخد  دیـشک . زارد  باتفآ ، بورغ  هب  کـیدزن  تسا . هارمه  وا  اـب  هک  شرتخد ) خـیراوت ، زا  یـضعب  هتفگ  هب  و   ) شرـسمه رگم  درادـن ،
نیا نم  دـیوریم و  ایند  زا  نابایب  نیا  طسو  رد  امـش  : » تفگ شرتخد )  ) شرـسمه یتحاران ؟ ارچ  تفگ : رذوبا  دوب . تحاراـن  یلیخ  شنز 

زا هک  دنتسه  ناناگرزاب  نانآ  تسا . یناوراک  دیآیم ، رود  زا  هک  یهایس  نآ  : » تفگ رذوبا  مبرطـضم و »... ورنیا  زا  مرادن . ار  یـسک  اج 
کی اجنیا  ات  دـینک .» نفد  نفک و  ار  وا  تسا ، هدـش  توف  اج  نیا  رد  ربمغیپ  هباحـص  زا  یکی  هک  وگب  اهنآ  هب  ورب  دـننکیم . روبع  هداج 

دنـشکب و ار  دنفـسوگ  نیا  لوا  دـنوشب ، نم  نیفکت  زیهجت و  راک  هب  تسد  دنتـساوخ  اهنآ  هک  نیمه  مرتخد ، اما  . » تسا يداع  یلیخ  زیچ 
، دننکن راک  یناجم  نم  يارب  دیوگیم  هک  نیا  ایآ  نادنمزوریپ ! ِزوریپ  يا  : مییوگب دیاب  اجنیا  رد  دننکن !» راک  یناجم  نم  يارب  دـنروخب و 

نم يارب  تفگ : رذوبا  تسین . هناسفا  یخوش و  ییوگخـیرات و  روظنم ، دـینک . تقد  رادـقم  کـی  هلأـسم  نیا  دروم  رد  ؟ دَروخیم تسکش 
راک نیا  دیاب  دـنکن ، ای  دـنک  شرافـس  دـیوگن ، ای  دـیوگب ، هاوخ  تساییافکبجاو ؛ ّتیم ، نیفکت  زیهجت و  هک  نیا  اب  دـننکن . راک  یناجم 

، رخآ قیاقد  نآ  رد  ات  دهاوخیم  هشیر  ردقهچ  يزوریپ  نیا  . لاسنهک درم  نیا  يرافغ ! رذوبا  لثم  یماقم  الاو  تیصخش  مهنآ  دوش . ماجنا 
رد نوچ  ًاصوصخم  تسا ، ییافک  بجاو  نفک  نفد و  یهقف  رظن  زا  هک  نیا  اب  مدرک  ضرع  تساجک ؟ رد  وا  حور  دـیوگب ؟ ار  نخـس  نیا 

نیا زا  دننکن و  راک  یناجم  نم  يارب  : » تفگ یلو  دوب . هدرک  ادیپ  زین  ینیع  بوجو  هدـع  نآ  يارب  دـیاش  دوب ، رـصحنم  اهنآ  هب  نابایب  نآ 
دناوتیمن یناسنا ، يژولوئدیا  چیه  یناسنا و  بتکم  چیه  هک  نیا  يارب  میتشاذگ ؟ يزوریپ  ار  نیا  مسا  ام  ارچ  دننک .» هدافتـسا  دنفـسوگ ) )

زوریپ شزرا  نیا  ایآ  دراد . شزرا  راک  دشاب : هتشاد  رظن  ّدم  ار  لصا  نیا  هک  نیا  رگم  دهدب ، اهناسنا  لاؤس  هب  یباوج  یکاخ  هرک  نیا  رد 
ار مدرم  يالاک  راک و  [ ، » 214  ] مُهَئایْـشَا َساّنلا  اوُسَْخبَت  الَو  تسا : نیا  بلطم  درذگب ، ایند  نیا  رد  رگید  نرق  نویلیم  دص  رگا  هن ؟ ای  تسا 

یعقوم گرم ، ماگنه  دننکن .» راک  یناجم  وا  يارب   » تفگیم تاظحل  نآ  رد  هک  دوب  هدیـشچ  ار  شزرا  نیا  ِمعط  رذوبا  دـینکن .» شزرایب 
ردـق هچ  حور  کی  تسا . هدروخ  مه  هب  زغم  ِجنـس  نوناق  جنـس و  لصا  جنـسنامز ، ًابیرقت  رگید  دوریم . ناسنا  داـی  زا  زیچ  همه  هک  تسا 

. دشاب هتـشدن  يدوبان  رگید  هدیـسر و  يزوریپ  هب  حور  یلو  دهدیم ، تسد  زا  ار  شتردق  مکمک  زغم  هک  یلاح  رد  ات  دشاب ، گرزب  دـیاب 
زگره تشاذگ  دیهاوخن  امش  لاثما  امش و  اهناسنا ، دیما  بجوم  دییامش  تسامش . ِنآ  زا  يدبا  ِيزوریپ  تسامش . ِنآ  زا  ناهج  رذوبا ! يا 

، تمظعاب هداعلاقوف  ِتجح  مامتا  کی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اروشاع ، زور  رد  . تسا نیا  يزوریپ  تمظع  دنک . هبلغ  ام  رب  سأی 
ْنِکلَو ٌْنبُج  اْنبِط  ْنِا  ام  َواـنیبَْلغُم  ُْریَغَف  ْبَْلُغن  ْنِا  َو  ًامْدـِق  َنُوماّزَهَف  ْمَزُْهن  ْنِاَـف  : دومرف داهـشتسا  يدارم ) کیـسم  نب  ةورف  تاـیبا   ) تاـیبا نیا  هب 

َدَلَخ ْوَلَفاـنیلَّوَْالا  َنوُرُْقلا  یَْنفَا  اـمَک  یمْوَق  ِتاوَرَـس  ْمُِکلذ  یْنفَاَـفانیرِخِآب  َخاـنَا  ُهَلِکـالَک  ساـنُا  ْنَع  َعَّفَر  ُتْوَْملا  اَـم  اِذااـنیرِخآ  ٌۀـَلْوَد  َو  اـنایانَم 
زا ام  مینک ، هبلغ  گنج  نیا  رد  رگا  [ .» 215  ] انیَقل امَک  َنُوتِماَّشلا  یَْقلَیَس  اوُقیفَا  اِنب  َنیتِماَّشِلل  ْلُقَفانیَقب  ًاذِا  ُمارِْکلاَیَِقب  َْولَو  انْدَلَخ  ْنَذِا  ُكُولُْملا 

میهاوخن میاهدـیدن و  ار  تسکـش  زگره  اـم  تسا ،) تسکـش  دـییوگیم  امـش   ) میروـخب تسکـش  رگا  میاهدوـب و  زوریپ )  ) بلاـغ زاـبرید 
دنهاوخ ار  ام  ماقتنا   ) دـهدیم دـیون  ار  ام  زا  دـعب  یتلود  ِندـیتلغ  نوخ  هب  مینادیم  هک  نآ  لاح  و  تسین ، سرت  ِساسا  رب  ام  تشرـس  . دـید

هک تسا  کیپ  نیمه  .و  درک دـهاوخ  تباصا  تسا  شرانک  رد  هک  یـصخش  هنیـس  هب  دـنکن ، تباصا  يدرف  هنیـس  هب  لجا  ریت  رگا  (. تفرگ
نادواج ناهاشداپ  رگا  . تخاس هاـگآ  شیوخ  ِيدوباـن  زا  ار  يداـیز  هدـع  ًـالبق  هک  هنوگناـمه  دـناسریم ، موق  ناـگرزب  هب  ار  یتسین  ربخ 

باوخ زا  هک  وگب ، نارگتمالم  هب  . میتشاد دمرـس  ِیناگدـنز  نایاپیب و  يرمع  مه  ام  دنتـشاد ، اقب  راـگزور  ِناـگیامنارگ  رگا  دـندنامیم و 
ایآ دیتسه ؟ اجک  امش  دش . میهاوخن  بولغم  میوشیمن و  بولغم  ام  ًالصا  .« دوب دنهاوخ  ام  یپ  رد  زین  نانآ  هک  دننادب  دنرادرب و  رس  تلفغ 

ساـسحا یهاـگآدوخ  لـباقم  رد  هک  ار  لالقتـسا  نآ  رگا  دوخ ،»  » نیا هک  تسا  هدـش  هجوتم  سپـس  هتفاـیرد ، ار  دوـخ »  » لوا هک  یناـسنا 
، تسا هتفایرد  دوخ  رد  ار  اهناسنا  دعب  هدرک ، لصو  يدـنوادخ  تمظع  هب  ار  دوخ  حور  اذـل  درک و  دـهاوخ  شدوبان  دـنک ، اهر  دـنکیم 
هب دوشیم  هریخ  مشچ  ود  یتقو  ینعی  دراد . راکورس  مشچ  ود  اب  طقف  رـشب ، اب  رـشب  طابترا  رد  رـشب  خیرات  هک  مینک  هچ  دوشیم ؟ بولغم 

تـسرد یخیراـت  دوـخ  يارب  و  دروـخ ، تسکـش  مشچ  ود  نآ  مییوـگیم  دـنکیم ، یلاـخ  اـج  رهاـظ  رد  مشچ  ود  نآ  رگید و  مـشچ  ود 
رگتـسوا ریـشمش  ِمد  زا  بولق  ِتایح  بآک  تسود  ریـشمش  هتـشک  تسیک ؟ دیواج  هدـنز  . تفر نیب  زا  مه  ینالف  دز و  ینالف  هک  میاهدرک 
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قشع هر  هک  نانآ  : دیوگیم یعابر  کی  رد  نیهلأتملاردصتسود  تسود ، همزمز  ناگتشک  نآ  زا  دیآ  قشع  ِنادیهش  ِكاخ  زونه  یفاکـشب 
، یهلا يالاو  قشعهمه  دندیهـش  وا  هاپـس  دـنچ  ره  تسا  قشع  زا  حـتف  نوک  ود  هکرعم  ردـهمه  دـندیمرآ  تقیقح  يوک  رد  همه  دـندیزگ 

ِیعیبط يانعم  هب  یهاگ  هدنخ ، هیرگ و  مدرک -  ضرع  هک  نانچ  دربیم -  رتالاب  یتسد  مد  ياهيزوریپ  تسکش و  میهافم  نیا  زا  ار  ناسنا 
خیرات روتوم  یناهج  يارب  هیرگ  کی  ای  دـنکیم ، نافوکـش  ار  یناهج  هدـنخ  کی  تساهنیا . زا  رتـالاب  یهاـگ  دوشیم و  حرطم  شدوخ 

هیلع نیـسح  هار  رد  ار  شکـشا  نیرتسدقم  رـشب ، تسا . هدش  هتخیر  یلع  نب  نیـسح  يارب  خـیرات  لوط  رد  هک  ییاهکشا  لثم  دوشیم .
کی اب  رابکی  و  دوب ، هتفرگارف  ار  اهنآ  رمع  مامت  يراکهبت ، يدـیلپ و  هک  ناسنا  اـهنویلیم  دـیاش  ییاـهناسنا ، هچ  تسا . هتخیر  مالـسلا 

هچ و  دندمآ ، راک  رس  رب  یلع  نب  نیـسح  مان  اب  هک  اهتلود  هچ  دناهتفایرد ! ار  ناشرمع  هدرک و  هجوت  یلع  نب  نیـسح  هب  یحور ، بالقنا 
هک برغ  طاطحنا  للع  باتک  رد  رلگنپـشا  . دش زاب  نادیم  دناهدوب ، تلادع  داد و  ِقاّشع  دندرکیم و  يرگداد  زا  ثحب  هک  نانآ  يارب  ردق 

. میراد یتاهابتشا  ظافلا  رد  ام  یهاگ  دیوگیم : وا  دراد . یفیطل  یلیخ  ثحب  دش ، همجرت  تسایس  هفسلف  مان  هب  نآ  زا  هوزج  کی  ناریا  رد 
عورـش وا  عاعـش  ِشبات  دش ، لقتنم  كاخ  ریز  هب  كاخ  يور  زا  شدوجو  رگا  هک  تسا  یـسک  زوریپ  درم  :» دیوگیم دـنزیم و  لاثم  دـعب 

تهج نیدـب  !« دـشکب وا  دوـجو  هب  ار  ریـشمش  نیرتناّرب  شدوـخ ] هیاـس   ] هک دراذـگب  دوـخ  زا  ياهیاـس  طـقف ] و   ] دورب هک  نـیا  هـن  دوـش .
هیلع میرم  نب  یـسیع  مالـسلا و  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  تسا . مالـسلا  مهیلع  ناربماـیپ  اـب  یعقاو  ِيزوریپ  مییوگیم ،
ایند رد  یگرگ  دـش -  ضرع  هک  روطنامه  ّـالا -  و  تسا . زوریپ  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللادـبع  نب  دـمحم  نیا  دـنزوریپ . مالـسلا 
نم رانک ، ورب  وت  هک  نیا  هن  دشاب ، يدبا  هک  درک  لصو  دـیاب  ییاج  هب  ار  يزوریپ  دراد . دوجو  وا  زا  رتهدـنرد  یگرگ  هک  نیا  رگم  تسین ،
نیا زا  دعب  امش  ياهسفنت  سپ  مداد ! امش  هب  ار  مایتسه  نم  دیروایب ، فیرشت  بوخ ، رایـسب  ییاجهباج .)  ) میایب امـش  ياج  هب  مهاوخیم 
یتقو تسه ؟ مه  يرگید  زیچ  نیا  زا  ریغ  ایآ  دید . دهاوخ  يرتدایز  ذیاذل  دشاب ، رتقیمع  وا  ياهدرد  مالآ و  هک  یـسک  دش ؟ دـهاوخ  هچ 

نیا یتشاذـگ . يزوریپ  ار  شناونع  یتـفرگ و  متـسد  زا  روز  هب  ارم  ياـج  يدرک . بصغ  ارم  ياـج  وت  متـشاد ، اـج  یتـسه  نیا  رد  نم  هک 
؟! تسا هتـشاد  یجیاتن  هچ  یعیبط  ياهيزوریپ  یمـسر و  ياـهيزوریپ  عون  نیا  هک  دـینزب  قرو  ًاـقیقد  دـیرادرب و  امـش ، مه  نیا  خـیرات و 

فرط هب  یلع  نب  نیسح  هک  مدید  منیبن . ار  نیـسح  هک  مدوب  هدمآ  نوریب  هفوک  زا  نم  :» دیوگیم یفَعُج  رمع  نب  هَّللادبع  نامه  ای  هَّللادیبع 
متسناوتیمن دایز  نبا  اب  نم  رگید ، یفرط  زا  و  دوب ، گرزب  یلیخ  یلع ) نب  نیـسح   ) درم نیا  تیـصخش  فرط ، کی  زا  دیآیم . نم  ِرداچ 

یفخم هفوک  ياـهنابایب  زا  ياهشوگ  رد  ار  مدوـخ  مشاـب .) فرطیب  . ) وا هیلع  هن  مشاـب و  وا  هل  هن  هک  نوریب  مدـمآ  هفوـک  زا  موـشب . فرط 
ِنآ زا  رداـچ  نیا  هک  دـینیبب  دـسرپیم ، ءادهـشلادیس  ترـضح  .« درکیم روـبع  اـهیکیدزن  نآ  زا  یلع  نـب  نیـسحناوراک  ًاـفداصت  مدرک .
نیا دوب . ذّفنتم  دنمتورث و  یلیخ  هفوک و  نارس  زا  یکی  یفعج  رمع  نب  هللادیبع  . ) تسا یفعج  رمع  نب  هَّللادیبع  رداچ  دنیوگیم : تسیک ؟

هثداـح ِءزج  دراو و  هثداـح  هـب  تسیاـبیم  هرخـالاب ، نوـچ  دوـب ؟ هدــمآ  نوریب  هفوـک  زا  ارچ  هـکنیا  رب  دــشاب  یلیلد  دــناوتیم  شدوـخ 
تـسه خیراوت  زا  یـضعب  رد  دیآیم -  یلع  نب  نیـسح  هک  مدید  مدوب ، هتـسشن  هک  روطنیمه  دیوگیم : یفعج  رمع  نب  هَّللادیبع  (. دشیم

نیسح  ) درم نیا  اب  متساوخیمن  هک  نم  مدش . راتفرگ  بجع  هک  مدروخاو  یلیخ  دیوگیم : دز -  رداچ  هب  شتـشگنا  اب  دمآ و  نیـسح  هک 
ناهانگ یلیخ  ياهدرک ، يدایز  ياهتیـصعم  ترمع  رد  وت  هَّللادـیبع ، دومرف : نیـسح  مدـش . ورهبور  هرخالاب  موشب ، ورهبور  مالـسلا ) هیلع 

. تسا هدرب  راکهب  ار  حتف »  » ریبعت دوخ ،] تالمج  رد  ترضح  [ ؟ میسرب يزوریپ  هب  مه  اب  ییایب و  نم  اب  هک  يراد  لیم  ایآ  ياهدش ، بکترم 
هب متـساوخیم  هن  نم  مدـشیم . راتفرگ  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  منیبن ، ار  امـش  هک  نیا  يارب  رگم  مدـماین ، نوریب  هفوک  زا  نم  اقآ  متفگ :
رد تسا و  یبیجع  بسا  هک  مراد  یبسا  نم  دیدمآ ، امش  هک  الاح  یلو  منک ، تقفاوم  امش  اب  متـسناوتیم  هن  و  مشکب ، ریـشمش  امـش  يور 

روضح هب  زین  ار  نآ  تسا ، رانید  رازه  نآ  شزرا  هک  مراد  مه  يریشمش  منکیم . میدقت  امـش  تمدخ  هب  ار  نآ  دشاب . ریظنیب  دیاش  هفوک 
ریشمش هب  ار  ام  ییآیمن ، هک  لاح  وت . ِدوخ  اب  متشاد ، راک  وت  ِدوخ  اب  نم  دومرف : ترـضح  دیرادب . روذعم  ارم  یلو  میامنیم ، میدقت  امش 

هک تسا  بوخ  هَّللادـبعابا ، ای  متفگ  تسا . هایـس  هک  مدـید  ار  ترـضح  نساـحم  نم  دـیوگیم : هللادـبع ] . ] تسین یجاـیتحا  امـش  بسا  و 
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مدش و دنلب  ناشلابند  زین  نم  دنداتفا . هار  هب  ترـضح  : » دیوگیم هَّللادـیبع  ماهدز . انح  ریخن ، دومرف : ترـضح  درادـن . يدیفـس  ناتنـساحم 
ناشیا لابند  مه  هلاـس ،  7 هلاس ،  6 هلاس ،  5 هلاس ،  4 کچوک ، ياههچب  دـناهدمآ ، ناشدوخ  رداچ  زا  یتقو  ناـشیا  مدـید  مدرک ، هک  هاـگن 
یضعب یتقو  هک  مدید  دنسرب . ناشیا  هب  اههچب  همه  ات  دنوریمن  دنت  ینعی  دنوریم ، هار  نانآ  ياوه  هب  مارآ  مارآ  ترضح  مدید  دناهدمآ .

نیا رد  . درکیم تکرح  شمارآ  اب  یلیخ  دـعب  و  درکیم . لغب  درکیم و  دـنلب  ار  نانآ  تشگیمرب  ترـضح  دـندروخیم ، نیمز  اههچب  زا 
لالتخا دینش ، ار  اونین  ناتساد  متخ  هک  نیا  زا  دعب  هک  دوب  هدید  يزیچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هفایق  رد  یفعج  رمع  نب  هللادیبع  ارجام ،

نیا دیمان . يزوریپ  ناوتیم  ار  نیا  دومن ! یـشکدوخ  درک و  قرغ  هفوک  ّطش  رد  ار  شدوخ  خیراوت ، زا  یـضعب  هتـشون  هب  درک . ادیپ  یناور 
درم نیا  اـب  ارچ  نم  هک  دـنک  مضه  ار  نیا  هتـسناوتن  دـعب  هک  تسا  هدـید  یتـمظع  ناـنچ  نیـسح )  ) درم نیا  هفاـیق  رد  وا  هک  تسا  يزوریپ 

. تسا مدآ  دالوا  ناکاپ  مامت  ِفرح  فرح ، نیا  تساوخ . کـمک  نم  زا  دـمآ و  درم  نیا  هک  اـیند ! لاـنم  لاـم و  رـس  رب  كاـخ  يا  متفرن ؟
رد نایمدآ  حاورا  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  لاح  نیا  میدوب ، امش  اب  مه  ام  شاک  نیسح ، يا  هک : دیشکیم  لد  قامعا  زا  یهآ  امش  یتقو 

ار ام  ِدازآ  نادجو  نانآ  دنتسه ، کلام  ار  ام  ماسجا  نارگید  رگا  تسا . کلام  ار  اهحور  وا  دنتـسه . درم  نآ  حور  میلـست  جوا ، نیرتیلاع 
یسک ِنآ  زا  ایآ  تسیک ؟ ِنآ  زا  يزوریپ  لاح ، دنراد . رایتخا  رد  ار  اهناسنا  ِهاگآدوخان  دبلاک  اهریشمش  خیراوت ، رد  اما  دنراد . رایتخا  رد 
دیاب ًاقیقد  اهنیا  مینک و  تقد  دـیاب  یلیخ  لئاسم  نیا  رد  ؟ ار اـهنآ  روبجم  دـبلاک  اـی  دراد ، راـیتخا  رد  ار  اـهناسنا  ِدازآ  نادـجو  هک  تسا 

بلاطیبا نب  یلع  ار  تسکـش  نیرتمهم  دـییوگیم ، ار  تسکـش  رگا  تسیک ؟ ِنآ  زا  يزوریپ  تسیک و  ِنآ  زا  تسکـش  هک  دوش  یـسررب 
هس ود  ار  درم  نیا  زور  ره  ناسانشهعماج -  زا  یکی  حالطصا  هب  عامتجا -  رد  شزورب  لیاوا  نآ  زا  نوچ  ارچ ؟ تسا . هدروخ  مالـسلا  هیلع 
نم لیبس  دـیوگیم  هحلط  ارچ ؟ عامتجا ! رد  تسا  یلع  لزلزتم  ِیعیبط  تیدوجوم  نیا  دـندرکیم . هدـنز  مه  راـب  هس  ود  دنتـشکیم و  راـب 

اهناسنا هک  یتقو  دوشیمن . هک  مه  نآ  بوخ ، نک . لش  ار ] هسیک  رس  : ] دیوگیم ریبز  دوشیمن . برچ  دیوگیم : یلع  دوشب . برچ  دیاب 
... جراخ لخاد ، جراوخ ، گنج  نیفـص ، گنج  لـمج ، گـنج  دوب . لزلزتم  شراـک  اذـل ، منک . لـش  ار  يزیچ  هچ  نم  دنتـسناد ، نیما  ارم 
هب دینک ، عمج  ار  اهتسکـش  نیا  ًافطل  درکیم . مَلَع  دق  دروخیم و  تسکـش  درم  نیا  زور  ره  هک  دوب  نیا  شرهاظ  دنتـشادن . ار  شلمحت 
نآ رد  یناسنا  لماع  ره  نوچ  تسا ! نیا  ًاتدعاق  دشیم ، نفد  اهزور  نامه  تسیابیم  یلع  دییوگب ، دـیاب  امـش  تقو  نآ  دـینک . هفاضا  مه 

ار یع  تشونرس  دیناوخیم ؟ خیرات  ایآ  دنداد . رارق  یلع  ِمکاح  ار  صاعورمع  هک  تسین  یخوش  تسا . هدز  هبرض  وا  هب  دعتسمریغ  هعماج 
یتح وت ؟ هب  ماهدرک  هچ  نم  ینکیم ؟ نم  اب  تسا  ياهلماعم  هچ  نیا  ایادخ  دیوگن  دنکن و  دنلب  رس  یلع  زاب  دندرپس ! صاعورمع  تسد  هب 

ای دنـشچیم  ناناوج -  ًاصوصخم  ار -  بلطم  نیا  هزم  منادیمن  تسا . هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  هدرکن و  دنلب  ار  دوخ  رـس  درم  نیا 
ًاحیرـص هک  »ي  صاع نب  ورمع  ! » دوش نّیعم  صاع  نب  ورمع  فرط  زا  یتسیاـب  وت ، دوجو  هیجوت  ناـکما ، ملاـع  رد  وت  ِیتسه  یلع ! يا  هن ؟
لزلزتم ار  یلع )  ) درم نیا  يزیچ  دـینیبب . ار  يزوریپ  . ماهتخورف هیواـعم  هرفـس  هیواـعم و  هب  ار  منید  تیثـیح و  تیـصخش و  همه  نم  تفگ :

رازه رگا  هچ »! ینعی  يدنوادخ  تلادع  هک  میدیمهفن  مه  ام  : » هک دنکیم  دنلب  رس  دسریم و  یصخش  هب  ياهمدص  ای  مخز و  کی  درکن .
هدنـسیون رب  ار ] صاع  ورمع  . ] دـنهدب رارق  مکاح  وا  رب  ار  صاـعنبورمع  هک  دوب  نیا  زا  رتهب  دـندرکیم ، هدـنز  دنتـشکیم و  ار  یلع  راـب 

ترـضح هک  تسا  بیجع  دنداد ]. رارق  مکاح  ، ] دش هداد  حیجرت  نآ  رب  دش و  قیبطت  رـشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  اب  هک  رتشا  کلام  نامرف 
هب هک  دشاب  یصخش  نیلوا  شدوخ  دسیونب و  ار  رـشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  راّمت ، مثیم  ناکد  رد  ییامرخ  فیل  رمک  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 
اب قح  هک  دییامرفب  اقآ  هک  دـنهدب ، صاع  نب  ورمع  تسد  هب  ار  تمظع  همه  نیا  اب  يدوجو  هرابرد  مکح  سپـس  دـنک . لمع  هیمالعا  نیا 
ار شایتسه  ِیلصا  گنهآ  تسا  هتسناوت  صخـش  نیا  تسا . يزوریپ  يانعم  نیا  دزابن . ار  دوخ  دوشن و  لزلزتم  یلع )  ) درم نیا  و  تسیک ؟
دـنک و دـنلب  ار  دوخ  رـس  یلع ]  ] هک دـشن  راب  کـی  تسیچ ! یناگدـنز  نیا  رد  تسین  مولعم  ناـشگنهآ  اـهناسنا ]  ] هیقب دَروآرد . ادـص  هب 
، منکیم بوخ  ياهراک  ردق  هچ  مسریم ، اهمیتی  هب  ردـق  هچ  مراد ، داوس  ردـق  نیا  هک  نم  میدوب ، وت  ِربمغیپ  داماد  هک  ام  ایادـخ ، دـیوگب 

ِيرگداد فالخ  هَّللاب  ذایعلا  دنک و  دنلب  رس  یلع  هک  دهدیمن  غارس  خیرات  کی  تسا . هتفگن  اما  دوب ؟ هچ  صاع  نب  ورمع  هیـضق  نیا  سپ 
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نیا تسامرفمکح . یتسه  رد  یفاک  مزال و  ّدـح  هب  ادـخ  ِيرگداد  ّالا  و  میتسه ، نامدوخ  تلاـهج  یناـبرق  اـهناسنا  اـم  دـنزب . یفرح  ادـخ 
هب یگنس  ًالثم  مهد ، تاجن  هدام  خالگنس  رد  ار  مایگدنز  منک و  راک  منک و  وپاکت  دیاب  هکنیا  ياج  هب  هک  تسام  تسکش  ام و  ِتلاهج 

تسا و زیچان  امـش  رـس  يوم  ردق  هب  هک  ادخ  دزن  رد  تمظعاب  ِیتسه  نآ  دنادیمن و  ادخ  زج  ار  شتمظع  هک  یتسه  نآ  هب  دروخب و  مرس 
، نابیتشک يا  میوگب  ادخ  هب  مریگب و  داریا  دراد ، یتمظع  هچ  ادخ  لباقم  رد  هک  یتسه  ناهج  هب  نینچمه  تسا ، تیمهایب  امش  شیپ  رد 

نوچ درادب ، هگن  هدنز  ار  ناسنا  دناوتیم  یلع  دنتـسه . هجاوم  تسکـش  اب  ًابلاغ  اهناسنا  میتسکـش . ام  تسا ؟! یندنار  یتشک  روجهچ  نیا 
ریــشمش ِمد  زا  بوـلق  ِتاـیح  بآـک  تـسود  ریــشمش  هتــشک  تـسیک  دـیواج  هدــنز  ! يزوریپ ياـنعم  تـسا  نـیا  تـسا . هدــنز  شدوـخ 

تدوخ ار  ام  کنیع  ایادخ  زاسب ! كرد  لباق  ام  يارب  ار  يزوریپ  تسکش و  يانعم  ایادخ  نامهفب ! ام  هب  ار  توم  تایح و  اراگدرورپتسوا !
ییاهتردـق هچ  و  هدوب ، ییاهماقم  هچ  خـیرات  لوط  رد  هک  نیا  اب  زارد  نایلاس  هک  تسا  نیا  دـشاب ! تسرد  ام  ِینیبناهج  هک  نک  هیفـصت 

هدیرب اهتسد  یتح  دوب ، هدرک  یگداتسیا  یلیخ  یسابع  لکوتم  تسا .] زوریپ  هتشاد و  يرایـسب  تارثا  نیـسح  ناتـساد  یلو  ، ] هدش لامعا 
نم هک  نیا  اب  دوشیمن ... روطهچ  دوشیم ... روط  هچ  دراذگب ، دوخ  دنزرف  يور  رب  نیـسح  مان  ای  دورب  نیـسح  ترایز  هب  سکره  هک  دوب 

ناونع هب  نیمز  برغم  رد  هک  ار  یبهذـم  ياهتهابـش  زا  یهبـش  نآ  یبهذـم و  هلاـه  میتسناوتیم  رگا  منکیم ، رکف  تسا و  نیا  ماهدـیقع 
ناتـساد نیرتهدنزومآ  تسناوتیم  درم  نیا  ناتـساد  میهدـب ، ناشن  تسرد  تسا ، هتفرگ  ار  نیـسح  ناتـساد  نوماریپ  دوشیم و  یقلت  هفرح 

اههد تسا ؟ هدرک  راک  هچ  نایاونیب  رد  دینیبب  ار  یگتخاس  ِناژلاو  ناژ  کی  امش  تفگ ؟ ناوتیم  هچ  هنافسأتم  یلو  دشاب . رـشب  خیرات  يارب 
یتروص رد  دنکیم . تیبرت  ناسنا  تسا ، کیتنامر  درادن و  مه  لصا  هک  شا  « ناژلاو ناژ   » نیا اب  وگوه  روتکیو  ِنایاونیب  باتک  تسا  لاس 

هتفگ ناـیاونیب  رد  هک  هچنآ  زا  دراد و  تیعقاو  هک  میراد  یبلاـطم  شاهزور ، دـنچ  ناتـساد  نـیا  رد  یلع ، نـب  نیـسح  ناتـساد  رد  اـم  هـک 
ناـمگ نم  میاهدـناشوپ . هدومن و  یفخم  یـصخش  ضارغا  زا  ياهلاـه  رد  اـم  ار  نیـسح  ًاـتقیقح  هنافـسأتم ، یلو  تسا ، رتساـسح  دوشیم 

هدـنزومآ سرد  کی  دوخ  دوشب ، ثحب  تسرد  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  يارجاـم  رد  یحاـیر  دـیزی  نب  ّرح  زا  یتح  رگا  هک  منکیم 
نیا رد  هک  دوب  نیـسح  يزوریپ  هناشن  شاهثداح ، نیرتگرزب  ات  نیرتکچوک  نآ  زا  هثداح ، نیا  ياپ  اـت  رـس  تسا . ناـیمدآ  يارب  بیجع 

مراد و تیاضق  هب  اضر  نم ! يادـخ  » كاوِس َدُوبْعَم  ْكِْرمَاـِل ال  ًامیلْـسَت  َو  ْکـِئاضَِقب  یًـضِر  یهِلا  . دروآ يور  درم  نیا  هب  دـیدش  يراـتفرگ 
تسه و یگرم  تسه و  ندش  هتشک  هک  نیا  ساسحا  ًادبا . دوش ؟ لزلزتم  نیـسح ]  ] تیـصخش ایآ  .« تسین وت  زج  يدوبعم  مَاوت ، رما  میلـست 

ریگنماد دـبلاک  نیا  هک  درک  دـیاب  هچ  تسا . هتفرگ  رارق  اـهنیا  همه  قوفاـم  ًاـعقاو  تسین . حرطم  ًالـصا  اـهفرح  نیا  هراوخریـش ... هچب و 
هچ رد  یلع  نب  نیـسح  حور  هک  میدـیمهفیم  میدرکیم و  اشامت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یحور  هفاـیق  دوبن ، دـبلاک  رگا  تساـم .

عقوم نآ  زا  يزوریپ  دـنلولیم . اجنآ  رد  یناروناج  هک  تسا  كاخ  يور  زا  ندرک  یلاـخ  اـج  زا  ریغ  يزوریپ ، ياـنعم  تسا . هدوب  یلاـح 
یلو يدـب ، زا  هن  میوش و  رثأتم  یکین  زا  هن  هک  تسه  نیا  ناـکما  اـم  يارب  :» گرزب رایـسب  ناگدنـسیون  زا  یکی  لوق  هب  هک  دوشیم  عورش 

رب هک  تسا  یحور  كانلوه  ضقانت  کی  اجنیا  دیآیمرد ... ناجیه  هب  هک  تسا  تکرح  ِدعتـسم  ایوگ و  گرُا ، کی  ام  نورد  رد  یهاگ 
.« متـسه هدوهیب  نم  هک  ییوگب  یناوتیمن  متـسین و  نم  ییوگب  یناوتیمن  دـیوگیم : درادیمرب و  ناـیغط  هب  رـس  یتسین  یگدوهیب و  دـض 
اب ای  ریـشمش و  اب  هچرابغ  شکاخ  نتـشگ و  دـهاوخ  كاخ  نینزاـن  صخـش  لکـش و  نیا  دوز  رید و  : اـّلا و  تسا . يزوریپ  لوا  نیا  [ . 216]

ینتـسکش دـبلاک  نیا  يزوریپ . هن  دـنیوگیم و  تسکـش  هن  ار  نیا  دـنک . یلاـخ  ار  یتیراـع  ياـهورین  اوـق و  مـکمک  اـی  دـشاب ، اـبو  ضرم 
رب زاب  دزاسیم و  فیطل  ماج  نینچ  رهد  ِرگ  هزوک  نیاشدـنزیم  نیبج  رب  رهم  هسوب ز  دـص  شَدـَنَزیم  نیرفآ  لقع  هک  تسا  یماـج  . تسا
اما تسین . کش  ياج  تسا ، یندروخ  نیمز  هب  تسا ، هدـمآرب  نیمز  زا  هک  هچنآ  تسا . یندروخ  نیمز  اههساک  نیا  همهـشدنزیم  نیمز 

حور نآ  دوشیم . متخ  مه  كاخ  رد  تسا ، هدـش  عورـش  كاخ  زا  هک  مه  نآ  اما  دوشیمن . متخ  كاخ  رد  هدـش ، عورـش  ـالاب  زا  هک  نآ 
ِللع زا  یکی  متـسین ، ریذـپانف  كاخ  نیا  رد  نم  هک  نیا  هب  هجوت  تفریذـپ . دـهاوخن  نایاپ  اج  نیا  رد  هدـش و  عورـش  الاب  زا  هک  تساـمش 

زوریپ وت  نامرآ  اریز  دوب ، دـهاوخ  هدوب و  وت  ِنآ  زا  هشیمه  يزوریپ  تیدـبا ، رفاسم  يا  تسوت . ِنآ  زا  تیدـبا  نیـسح ، يا  . تسام ِيزوریپ 
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روـحم هک  تسا  نآ  هب  هتـسباو  ناـسنا ، گرم  یگدـنز و  درادـن . تسکـش  تسا و  زوریپ  يدرک  حرطم  اـهناسنا  يارب  هک  یناـمرآ  تسا .
هب میهدیم  دـنگوس  ار  وت  اراگدرورپ ! . زوریپ یتسه و  يدـبا  وت  سپ  تسا ، يدـبا  هک  وا  دوب ؟ هچ  ناسنا )  ) وت ِیتسه  روحم  تسوا . یتسه 

! اراگدرورپ . زاسن هجاوم  تسکـش  اب  یناگدـنز  رد  ار  ام  درکیم ، ساسحا  دوخ  رد  قلطم  يزوریپ  هک  یلع  نب  نیـسح  ِیحور  تـالاح  نآ 
ام رب  اـیند  نـیا  رد  ار  یگدــنز  فدــه  مـعط  اراـگدرورپ ! . میــشاب زوریپ  یناگدــنز  رد  اـت  اــمرف  تیاــنع  اــم  رب  ورین  تردــق و  تّوـق و 
هک امرف  اطع  ام  رب  یـشناد  اراگدرورپ ! . دنـشاب دیفم  هدنیآ  رد  ام  هعماج  يارب  دوخ و  يارب  هک  رادب  قفوم  ار  ام  ناناوج  اراگدرورپ ! . ناشچب

« نیمآ . » دشاب ام  ِحور  هدننک  تیوقت  حور و  هدنهد  لقیص 

یهلا ناسنا  تکرح  هزیگنا 

. تسا یهلا  ناسنا  تکرح  هزیگنا  هلأسم  تسا ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  هسلج  نیا  يارب  هک  یعوضوم  .( ش لاس 1350 ه . مرحم ، متشه  بش  )
نآ ات  یلو  دشابن ، یفاک  هرابنیا  رد  لماک  حیـضوت  يارب  هسلج  هس  ای  و  ود ، کی ، دـیاش  و  تسا ، یتیمها  اب  رایـسب  عوضوم  عوضوم ، هتبلا 

سب يراک  یناگدـنز ، لـماع  ندروآ  تسد  هب  هزیگنا و  صیخـشت  . مینک حرطم  میناوتیم  ار  یلئاـسم  دـهدیم ، هزاـجا  تقو  هک  يرادـقم 
کی اب  هزیگنا  نیا  صیخشت  ینعی  عنتمملا .» لهس   » مییوگیم حالطصا  رد  هک  ناسآ  لهـس و  سب  تسا  يراک  لاح  نیع  رد  تسا . راوشد 

ییادتبا لحارم  رد  تسا و  ناسآ  نآ  صیخـشت  رظن  نآ  زا  تسا . جـنرغب  هدـیچیپ و  راوشد و  رایـسب  کنیع  کی  اب  و  ناسآ ، یلیخ  کنیع 
نم هزیگنا  ادـخ . يارب  دـهدیم  باوـج  دـینکیم ؟ هچ  يارب  ار  راـک  نیا  امـش  دـیوگیم : هک  دـمهفیم  ار  نآ  مـه  یلوـمعم  راـکفا  یتـح 

هرابرد یلاع  رایـسب  كرد  زا  دـعب  یگلاـس و  داـتفه  رد  ناـسنا  تسا  نکمم  هک  تسا  ياهلمج  نیا  تسادـخ . يارب  نم  هزیگنا  تسادـخ .
يارب دیهدیم ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  ارچ  مییوگیم : ًابلاغ  هک  تسا  نیا  مه  هیضق  لکش  کی  تسادخ . نم  هزیگنا  دنک : ادا  یگدنز  ناهج و 

رد ادـخ » يارب  . » مهدیم ماجنا  ار  راـک  نیا  ادـخ  يارب  نم  ریخن . دـهدیم : باوج  شاداـپ ؟ اـی  عمط  رفیک ؟ زا  سرت  رفیک ؟ يارب  شباوث ؟
هدرک یناگیاب  ادـخ  يارب  شزغم  زا  ياهشوگ  رد  ار  ياهطقن  هک  تسا  کـیرات  یلیخ  ياـج  هب  گنـس  نتخادـنا  صاخـشا ، هنوگنیا  نهذ 

رد ار  ادخ  نیا  یطیارش  هچ  تسا ؟ هدوب  هچ  هدروآ ؟ تسد  هب  اجک  زا  ار  موهفم  نیا  وا  تساجک . شلـصا  تسین  مولعم  هک  ییادخ  تسا ،
عابشا قطنم  نیا  یناگدنز  رد  ار  یسک  رگا  تسین . یقطنم  ًاملسم  نیا  مهدیم . ماجنا  ار  راک  نیا  ادخ  يارب  نم  تسا ؟ هدرک  داجیا  وا  زغم 
لیلجت ار  وا  میراذگب ، مارتحا  دیآیمرد  صخش  نیا  ناهد  زا  هک  ادخ  هملک  هب  طقف  ام  هک  نیا  رگم  دنکیم ، رکف  کچوک  یلیخ  وا  دنک ،

: میرادن یعوضوم  نیا ، زا  رتگرزب  دَروآیم . شنابز  هب  ار  یگرزب  یلیخ  هملک  هک  نیا  تهج  هب  طقف  مینادـب . شمارتحا  هتـسیاش  مینک و 
هدید و ناهج  تسا  يدرم  هک  تسا  نیا  هعفد  کی  دوش . رتنشور  یمک  هک  درک  مهاوخ  ضرع  یلاثم  منکیم . ار  راک  نیا  نم  ادخ  يارب 

قرف دروم ، نیا  رد  تسادخ . میاههزیگنا  نم و  یگدنز  دیوگیم : درم  نیا  بایادخ . سانشادخ و  بایناهج ، سانشناهج و  هتفای ، ناهج 
رعـش  ) رعـش هن  تاـیبدا و  هن  یخوـش ، هن  تـسا . تیاـهنیب  ًاـعقاو  اـعدا  ود  نـیا  نـیب  هلـصاف  مییوـگب ، میناوـتب  دـیاش  تـسا . رایـسب  هلماـعم 

 - ود هک  ام  دیوگیم : ناسنا  دوشیم . نشور  یلیخ  هلأسم  نیا  دنراد ، راکورـس  نآ  اب  همه  يدودـح  ات  هک  شناد  ملع و  رد  لاثم : (. یلایخ
دنمـشناد ِملاع و  نم  مینک . راتفر  ادخ  هتـساوخ  قباطم  میبایرد و  هشیمه  ار  ادـخ  ام  هک  دـنکیم  اضتقا  شدوخ  شناد  میدـیمهف ، هملک  هس 

لحارم نآ  رد  مه  رگید  یکی  تسا . روط  نیا  ملع  ِییادـتبا  لحارم  رد  اعدا  کـی  مراد . شنیب  مراد و  ییاـنیب  منیبیم و  منادیم و  متـسه .
هّلیخم و رد  دناوتیمن  یـسک  ادخ  زا  ریغ  دنیبیم  درگنیم ، هک  فرط  ره  هب  دوشیم و  روهطوغ  یـسدقم  ّریحت  کی  رد  ناسنا  هک  تسالاب 

ییاهزیچ اب  ای  دودحم ، شناد  کی  اب  هک  تسا  یـسک  هتفگ  زا  ریغ  شاهتفگ  تسادخ ، نم  هزیگنا  دـیوگب  رگا  وا  دـنک . ادـیپ  هار  شنورد 
نیرتگرزب هک  دـناهتفگ  شاهراـبرد  هک  نیمز  برغم  ناـگرزب  زا  یکی  . دـلابیم دـهدیم و  تیلـست  شدوخ  هب  هدرک و  مرگ  ار  دوـخ  رس 

، تسادخ ملع  نایاپ  هک  نیا  اما  تسا ، یمشچ  خوش  نداد  تبسن  ادخ  هب  ار  ملع  يادتبا  :» دیوگیم تسا ، هدنارورپ  ناملآ  هک  تسا  يزغم 
رهاظ رد  ّالا  و  ياهدرپ ، ریز  رظن  زا  هتبلا  دراد ، ریتخا  رد  ار  اپورا  زغم  هک  تسا  نرق  دنچ  نخـس  نیا  هدنیوگ  « تناک [ .» 217 .« ] تسا تسرد 
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حرطم تیرـشب  يارب  متـسیس )  ) ماظن صخـش ، نیا  قیمع  بلاـطم  لـباقم  رد  دناهتـسناوتن  زونه  دـندرک و  يزاـب  دـندمآ و  رفن  تسیب  هد - 
مینادیم یلو  دـیوگیم ، ادـخ » ادـخ   » شایتـسد مد  ِییادـتبا  ِیناگدـنز  رد  ناـسنا  مدرک . ضرع  هک  تسا  نیا  هب  هیبـش  بلطم  نیا  . دـننک

رد دوخ و  رد  یتسه ، رد  یلاع ، بتارم  نآ  رد  رگا  هک  مه  يرگیددراد  قرف  ناسنا  هب  ات  ناویح  هک  دراد  قرف  نادادـخ  اـت  ناوخادـخ  : هک
رد ًالثم  دراد . یتذل  مه  یهاگهاگ  هک  وگ ، تسا . یتسد  مد  يادخ  نآ  زا  ریغ  وا  يادخ  دـبایب ، ییادـخ  تسا ، هدـش  روهطوغ  ًاعقاو  ناهج 

. دوشیم ژراش  تذل  زا  اج  نآ  دوشیم و  بوخ  دیوگیم . ادخ  ادخ  دـنکیم و  اعد  تسا . يرامیب  لاح  رد  ای  دربیم ، رـس  هب  شیاین  لاح 
شنتفگ ادـخ  نیا  دـیامرفیم . تیانع  دـنک ، بلط  وا  زا  ًاـعقاو  هک  سک  ره  هک  تسا  ییادـخ  فطل  نیا  تسا . تقوم  وا  ِنتفگ  ادـخ  ادـخ 
تکرح هزیگنا  نم و  کیرحت  هزیگنا  دیوگب  رگا  تسین . وجادخ  تسین و  بایادـخ  وا  تسا . رذـگدوز  ِیناور  تذـل  کی  درادـن و  هجیتن 

نیا . دراذـگب دـیوگیم ، وا  هب  ار  هلمج  نیا  هک  سک  نآ  رـس  شدوخ و  رـس  هالک  دـهاوخیم  وا  دـنک . یخوش  دـهاوخیم  تسادـخ ، نم 
مه شرخآ  تسادـخ ، ملع  يادـتبا  تسا . هدرک  هابتـشا  هن ،» نآ  لّوا  یلو  تسادـخ ، مـلع  ناـیاپ  : » دـیوگیم هـک  تناـک )  ) ناـشیا بـلطم 

هلمج كدوک ، يارب  لوا  سالک  رد  تسیچ ؟ ملع  زا  ناتدوصقم  لیلد : نیا  هب  تسادـخ ؟ زا  مه  ملع  نایاپ  زاغآ و  لیلد  هچ  هب  تسادـخ .
نیا تسا ، ملع  داد » بآ  اباب   » رگا تسین . ملع  دنتـسه ، جوم  اهنورتکلا  مییوگب  میورب ، الاب  رگا  خنـس  نیمه  هب  تسا . ملع  داد ،» بآ  اباب  »

هتخیـسگ هدـیرب و  اریز  هدـشن ، عورـش  ملع  زونه  تسین و  ملع  تسا  دنمـشناد  زغم  رد  جراخ  زا  هاگآدوخان  دـماج  ساـکعنا  کـی  هک  مه 
دـنیبیم و ار  نآ  صاوـخ  دراد . دوـجو  شلباـقم  رد  يرتیلاـع  هاگـشیامزآ  تسا و  رتفـیرظ  کـیزیف ) دنمـشناد   ) نیا زغم  اـهتنم ، تسا .

رگید یکی  تسا . مرج  دنکیم  رکف  ناسنا  هدش و  رثکادح  راشف  طسو ، رد  تسا  یجوم  تسین . مرج  تسا ، یجوم  صاوخ  نیا  دـیوگیم 
هنییآ لـثم  ار  هدـیدپ  نیا  ناـهج  زا  درم  نیا  رگا  اـما  دـسریم . جوم  لقادـح  هب  نآ ، نوماریپ  رد  ّتیمرج  نیا  تسا . مرج  ریخن  دـیوگیم :

اباب نیا  تسا . يروطنیا  اهمتا  ِیسیطانغم  هزوح  ای  تسا و  مرج  نورتکلا  ای  تسا ، جوم  نورتکلا  هک  دهدیم  ناشن  طقف  هدرک و  سکعنم 
هچب هب  امـش  هک  دـنکیم  یقرف  هچ  دـنکیمن . یقرف  تسین ، یباـیناهج  هنیمز  رد  هک  نیا  رظن  زا  مه ، داد  بیـس  نـم  هـب  زیورپ  اـی  داد  بآ 

هدرکن نورب  رـس  قفا  زا  زورما  ناگراتـس  ِهاشداپزوریف  نم  تخب  وچ  يزور  هچ  َهب  زور  دمآ  تفر و  کیرات  ِبش  : ناوخب هچب  يا  دـییوگب :
هب دـینک و  سکعنم  هچب  نهذ  رد  ار  نیا  مود . ای  لوا  سالک  میدـناوخیم ، ار  راعـشا  نیا  سالک  مادـک  رد  هک  مرادـن  رطاخ  هب  ًاقیقدزونه 

نیا رگا  اـما  [ . 218  ] ضرغ ار  لد  دَوـُب  یک  لد  هیاـس  ضَرَع  ملاـع  رهوـج و  لد  دَوـُب  سپ  : دـینک سکعنم  ار  نیا  مه  فوـسلیف  کـی  نهذ 
تسه و ییاهيرادرب  سکع  دوشیمن . عورـش  يرادرب  سکع  درجم  زا  ملع ، زاـغآ  تسین . ملع  دـنکیم ؟ یقرف  هچ  دـباینرد ، ار  بلطم ] ]

ياـهزغم لـباقم  رد  دـیاب  اـم  دوب ، نینچ  رگا  مینادیمن . ملع  ار  نیا  اـم  دـشاب . هتـشاد  عـالطا  اـهنویلیم  ناـسنا ، کـی  هظفاـح  زغم و  دـیاش 
هب یناشیپ  یکینورتکلا ، زغم  لباقم  رد  ام  اما  میدـییاسیم . كاخ  هب  یناشیپ  دـنهدیم ، ماجنا  يروآماسرـس  ياـهتایلمع  هک  یکینورتکلا 
رد درادـن ! تاـیح  ناـج و  اریز  دیاهدیـسوب ؟ ار  اـهنآ  زا  یکی  اـیآ  تسا ، مدرم  سرتـسد  رد  باـتک  اـهدرایلیم  دـیاش  مییاـسیمن ! كاـخ 
رد باتک  اهدرایلیم  دنریمیم و  يرامیب  زا  رفن  مین  درایلیم و  هس  . تسا هدش  ام  نّدمت  اهروشک و  نییزت  هلیـسو  دـنروخیم و  درَگ  اههچقاط 
ملع اما  تسا .» نیا  امش  ِيرامیب  جالع  دشخبیم . دوبهب  ار  امش  وراد  نیا  : » تسا تارابع  نیا  يوتحم  هک  دنراد  دوجو  هخسن  هخسن  اجنآ 

ناهج نیا  رد  ار  ناتدوخ  تیعقوم  هک : تسا  یعقوم  زا  ملع  زاغآ  تسین . ندومن  ظـفح  يرادربسکع و  درجم  ملع ، زاـغآ  . تسین نینچنیا 
کی يور  هک  متـسه  یتسه  گنهآ  زا  یئزج  نم  هک  تیعقوم  كرد  زا  دعب  هکلب  دـهاوخیمن ، تامولعم  اهدرایلیم  مه  نیا  دـینک . كرد 

: تسا نیمه  طقف  مه  امـش  مولعم  دراد . دوجو  بآ  ای  داد ، بآ  اباب  هکنیا ؛ هن  دنکیم . ادـیپ  انعم  ملع  زاغآ  دوشیم ، هتخاون  یلعا  فدـه 
ّالا و  تسا . ملع  عورش  عقوم  بلاطم ، نیا  حرط  تسا . نژیـسکا  نژوردیه و  زا  بکرم  بآ  دراد . ناعیم  بآ  دراد . دوجو  بآ  مدید . بآ 

دیاش ار  ییاههراتس  نالا  تسا . هداتفا  نآ  رد  همه  اهیباحـس ، اهرازوک و  ناشکهک و  سکع  هام و  سکع  لالز ، ياهایرد  رانک  هب  دیورب 
هام رگا  نم  درذگیم ؟ هچ  گرزب  ناهیک  نیا  رد  مینادیم  هچ  ام  دناهدادن . ناشن  ًالـصا  ام  ياهپوکـسلت  زونه  هک  دنهدیم  ناشن  اهایرد 

هداـتفا اـیرد ) بآ  يور   ) اـجنآ رد  هک  تسا  هاـم  تروـص  طـقف  هکلب  ماهتـسنادن ، ار  هاـم  ماهدـشن و  دنمـشناد  مـنک ، سکعنم  اـج  نـیا  ار 
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امـش دـیراد  قح  تسین . شناد  نیا  تسا ، نیا  نداد  تبـسن  ادـخ  هب  ار  شناد  زاغآ  هک  تسا  هدرک  لاـیخ  تناـک )  ) ناـشیا رگا  سپ  . تسا
. تسا هتخیـسگ  میریگبارف ، هچ  ره  متـسه ... یتسه  گـنهآ  زا  یئزج  هچ  نم  هک  نیا  زارحا  زا  شیپ  هنیمز و  زارحا  زا  شیپ  اریز  دـییوگب ،

دهاوخن رگید  ياهجیتن  یتسد  ِمد  ياهریحت  دـیدرت و  کـش و  زا  ریغ  تسین ، شناد  نوچ  و  تسین . شناد  تسا ، هتخیـسگ  هتخیـسگ  نوچ 
نیا هک  دوـمنیم  لاـیخ  درکیم ، هدوـسرف  ار  زغم  هک  یتـقو  رـشب ] :] منک ضرع  زیزع  نایوجـشناد  يارب  ار  هلمج  نیا  مروـبجم  زاـب  تشاد .
دوخ هب  یفنم  تلاح  دوز  دـنکیم ؟ راک  هچ  تقو  نآ  دادـن . هجیتن  دـناسرن و  یلو  دـناسر ، دـهاوخ  ییاـج  هب  ار  وا  هتخیـسگ ، ياـهشناد 

رنه هک  فابیفنم  ِدنمرنه  ناگدنسیون  تالمج  هب  ارعش و  زا  یضعب  ياهیفابیفنم  هب  دروآیمرد و  ياپ  زا  ار  وا  یناوتان  زجع و  دریگیم .
، دوشب دـهاوخیم  هچره  تیعقاو  اـما  دـشاب ، اـبیز  ملق  دـننکیم ، رکف  هک ] یناگدنـسیون  . ] دروآیم يور  دـنهدیم ، حـیجرت  تیعقاو  هب  ار 
، مداتفا لاح  نیا  هب  اهنت  نم  دـیوگب  دـشکب و  رانک  ار  دوخ  تیعقوم  نیا  رد  رگا  دـنتفیب . دـیدرت  کش و  رد  اهناسنا ] هک   ] درادـن یلاکـشا 

ناسنا هک  تسا ! دـیدرت  کش و  ِناهج  ّریحت و  ِناـهج  مه ، ناـهج  یلب ، دـیوگیم : دریگیم و  دوخ  هب  هناـفوسلیف  هفاـیق  یلو  درادـن ، یبیع 
وت . تسا شندـناوخ  سرد  عـقوم  ناـسنا )  ) هچب نیا  هک  یلاـح  رد  دوـشیم . ریـس  زیچ  هـمه  شناد و  مـلع و  زا  دـنیبیم ، ار  وا  هفاـیق  یتـقو 
رد هک  ییاهنآ  زا  امـش  ارچ  دـیاهدرک ؟ ادـیپ  ناـتدوخ  يارب  بلطم  اـیآیربخیب  دـسرن  ار  يربخیب  ره  تسین  وت  راـک  يربخیب  يربخیب ،

تسا و هداد  تردق  امـش  هب  دنوادخ  مناوتان . نم  مناوتیمن ، نم  دیوگیم  هدرک و  یلاخ  اج  وا  دینکیم ؟ تیعبت  دناهدرک  یلاخ  اج  یتسه 
الا ةّوق  الو  لوح  الو  هَّللاءاشام  . تسا هدومرف  اطع  ادخ  هک  دیتسه  تردق  نآ  لوؤسم  ناناوج ، امـش  هلب ، دیتسه . امـش  تردـق ، نیا  لوؤسم 
اجک رد  ار  سح  جـنپ  تفگ : دـنهاوخ  امـش  هب  زیخاتـسر  زور  ماهداد . اهناسنا  هب  هک  تسا  ادـخ )  ) نم تردـق  هنومن  اهتردـق ، نیا  هَّللاب .

شراـک هـچ  امــش  مدوـب ، هداد  ناــتزغم  رد  یکیرتـکلا  هـطبار  دراــیلیم  امــش 15  هـب  نـم  يدــیبوک ؟ اـجک  رد  ار  لـقع  نـیا  ياهدولاــپ ؟
نآ دش ، دهاوخ  باوج  نیا  امـش  يارب  رگا  تسین . تفرعم  كرد و  ياج  مه  ایند  هک  مدناوخ  باتک  نالف  رد  نم  هلب ، دیوگیم : ؟ دـیدرک

، شناد سپ  . دننک یفرعم  تیرشب  ناهج  رب  ار  يّرـضم  هنوگره  دنرـضاح  ناشدوخ ، ِیبلطترهـش  يارب  مه  اهیـضعب  دیناوخب . ار  اهباتک 
تفگ ناوتیم  هزات  تسادخ ، هب  دنتسم  هک  یشناد  نآ  هتبلا  دیوشیم ، شناد  دراو  هک  یعقوم  امش  تسادخ . زا  شنایاپ  مه  شزاغآ و  مه 
شیپ هسلج  رد  هک  هلمج  نآ  رگا  . دوبن یگدنز  نیا  زا  لبق  دوشیم . عورش  یگدنز  دعب  هب  اج  نیا  زا  تسا . هدش  عورـش  امـش  یگدنز  هک 

دص و نیا  و  نهآ ، مک  کی  نژیـسکا ، مک  کی  اوه ، مک  کی  داب ، مک  کی  ثداوح ، مکارت  ياج  رثکادح  دشاب : ناترطاخ  مدرک  ضرع 
نیا . دناهتـشاذگ ناـسنا  ار  نآ  مسا  هداد و  رارق  كاـخ  هرک  يور  رب  ار  يدوجوم  هدـش و  عـمج  امـش  رد  نآ  زا  يرادـقم  رـصنع ، ياهدرخ 
حرط اذل ، تسا . یگدنز  نآ  هن  تسا و  شناد  نیا  هن  داد . بآ  اباب  تسا : شناد  مه  نآ  دشاب ، هدـنز  رگا  هدـنز  نیا  تسین ! هدـنز  ناسنا ] ]

یگدنز نم  درادن . قطنم  لاؤس  نیا  دیسرپیم ؟ امش  هک  تسا  یلاؤس  هچ  نیا  تسا . طلغ  تسیچ ، یناگدنز  رد  امش  هزیگنا  هک  لاؤس  نیا 
ود مشچ و  ود  هدش ، عمج  ییایمیـش  داوم  یلآ و  رـصانع  زا  هدع  کی  ؟ يراد ياهزیگنا  فده و  ایآ  ینک ، لاؤس  نم  زا  هک  نیا  ات  منیبیمن 
نم هرابرد  اهناسنا  سوماق  رد  : » دیوگیم و  تسا ، هتشاذگ  ناسنا  ار  دوخ  مان  دنزیم و  هسرپ  اهنابایخ  رد  هداد و  لیکشت  گنـشق  يوربا 

شاهزیگنا هرابرد  ام  هک  تسین  یگدـنز  نیا  متـسه .» اـهنآ  زا  یکی  مه  نم  دـیدرک ، تبحـص  اـهناسنا  هراـبرد  تقو  ره  دـینک . رکف  مه 
نیا يردق  هب  تسیچ ؟ یگدنز  هفسلف  دنسرپیم : نم  زا  دایز  ار  لاؤس  نیا  هنافـسأتم  مدرک : ضرع  نایوجـشناد  هب  ییاج  رد  . مینک تبحص 
لاؤس یگدـنز  هفـسلف  زا  صخـش  نیا  هک  تسا  هدـش  روط  هچ  هک  میدرک  قیقحت  اـهنآ  زا  یـضعب  دروم  رد  هک  دـننکیم  حرطم  ار  لاؤس 

هب هیارک -  ياههکـشرد  يوربا  کی  رد  ار  دوخ  یگدنز  تیاهنیب و  ِحور  هدـننک ، لاؤس  نیا  هک  میدـش  هجوتم  میدرک و  تقد  دـنکیم ؟
ار وربا  مه  وا  و  تسا ، هدرک  هصـالخ  دزوـسیمن ) شلد  ناـسنا  دـشاب ، یقیقح  هقوـشعم  رگا  نوـچ   ) یقیقح هقوـشعم  هـن  كازلاـب -  لوـق 
، اهناشکهک اهیباحـس ، نیا  همه  رگید  تسا . هدـش  ماـمت  یتسه  رگید  تفر ، یتسه  دـیوگیم : ـالاح  تسا . هدادـن  ناـشن  نیا  هب  تسرد 

یگدنز مادک  یتسه و  مادک  ؟ تسیچ یتسه  ناهج  فده  میدیمهفن  ًالـصا  دـیوگیم : دـش . مامت  تمظع و ... بیترت ، مظن ، يژرنا ، هدام ،
زا دیفابب ، هفسلف  یگدنز  نیا  يارب  دیهاوخب  رگا  دیشابن ، لطعم  دیاهدرک ، انعم  ناتدوخ  يارب  امـش  هک  یگدنز  یتسه و  نیا  دییوگیم ؟ ار 
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نیا شاهزیگنا . مه  هکت  کی  یگدـنز ، زا  هکت  کی  هظحل  ره  هتخیـسگ . هفـسلف  سپـس  هتخیـسگ ، یگدـنز  کی  هظحل  ره  تسا . تقامح 
یکی دوبعم  دـباع و  نآ  رد  هک  یبارحم   ) هنییآ ناشتدابع  بارحم  يولج  رد  رـسپ  اقآ  کی  مناخ و  رتخد  کی  رگا  اـی  . تسین یقطنم  لاؤس 

زا دنک ، ساسحا  شتروص  يور  رب  یگدمآرب  رـصتخم  کی  ای  تسوا ، ياهوم  رد  هک  دـنک  ساسحا  ار  دیفـس  يوم  ود  ای  کی  دوشیم ،)
دوبعم تسا . هتفر  شتـسد  زا  دوبعم  نوچ  ارچ ؟ دوشیم . مامت  رگید  یتسه  تسا و  وغل  دیـشروخ  رون  ربارب  نویلیم  هد  اب  اـهرازوک  وا ، رظن 

هک دیوگیم  تسرد  وا  دیوگیم . مه  تسار  اجنیا  رد  . تسین ناهج  رگید  دشابن  هک  مه  یگدـنز  تسین ، یگدـنز  تفر ، شتـسد  زا  هک 
نیا رب  دوب  هدش  ریسفت  امش  يارب  یگدنز  هک  تسا  نیا  شاهشیر  تسیچ ؟ شاهشیر  اما  دیوگیم . قح  تسین . ریسفت  لباق  نم  يارب  ناهج 

نوچمه دشاب ، هتـشاد  یغورف  اهمشچ  دنزب . قرب  دـشاب و  یکـشم  اهوم  دـشاب ، نافوکـش  هزات و  رت و  یگدـنز ، لاس  داتـشه  دـصناپ و  هک 
ود يزور  ادابم  هک  دوب  نیا  شزاین  زار و  هنییآ ، نیا  اـب  ماـش  حبـص و  دوب . هدرک  شهاوخ  ار  نیمه  مه  هنییآ  زا  هلاـس . ود  تسیب و  یغورف 

ردقنیا ایآ  مینزب .) نامرـس  هب   ) مینک ندز  رـس  هب  عورـش  دعب  هک  مینکیم  انعم  يروط  ار  تایح  ام  . دـهدب ناشن  شرـس  زا  دیفـس  يوم  رات 
ییادخ نیا  رگا  تشاد . دهاوخن  عالطا  ادخ  زا  یـصخش  نینچ  ًاملـسم  دتـسرپب ؟ ار  دوخ  رکف  هتخاس  دنک و  تدابع  شدوخ  هب  دیاب  ناسنا 

فـسوی ییابیز  متـسه  درم  رگا  و  دهدب ، ار  ارتاپوئلک  ییابیز  دیاب  نم  هب  متـسه  نز  رگا  هک  ییادـخ  نآ  مینکیم ، لعج  دوخ  يارب  ام  هک 
ار ینودقم  ردنکـسا  يریگناهج  دهدب ، ار  نوراق  تورث  دهدب ، نم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تلادع  دـیاب  دـیایب  مشوخ  تلادـع  زا  رگا  ار ،
، درادن دوجو  ادخ  دیوگیم : تسا . كوکـشم  ییادـخ  دـنک ، فطل  نم  هب  رتمک  اهتیعقوم  نیا  زا  نولیـسپا  کی  رگا  ادـخ  نیا  دـهدب ...

نآ دـعب  دـنک . کـش  وا  هب  دـعب  هک  دزاـسیم ، يروط  ار  ادـخ  تساـج : نیا  زا  هیـضق  نیا  هشیر  أـشنم و  تسیچ ؟ ادـخ  دوـجو  رب  ناـتلیلد 
نم هک  ییادـخ  نآ  دـییامرفیم ؟ ار  ادـخ  مادـک  . درک تباث  لیلد  يور  زا  ناوتیمن  ًاعقاو  ار  ادـخ  دـیوگیم : هک  دـینیبب  ار  هداـس  فوسلیف 

ناگرزاب میاهتخاس ؛ ام  هک  ییادـخ  نآ  دـینک . تحار  ار  رـشب  درادـن . دوجو  ییادـخ  نینچ  ًانیقی  نکن ، نآ  رد  کش  یتخاس ، وت  متخاس و 
يایوقا دزاسیم ، شندـش  بوخ  يارب  ضیرم  تسا ، هتخاس  بوخ  ياههرمن  يارب  زومآشناد  وجـشناد و  شاهتفـس ، کچ و  يارب  هتخاس 

، ادخ نیا  دینکیم ؟ هتسخ  اهباتک  رد  ار  ناتدوخ  ردق  نیا  ارچ  دییامرفیم ؟ ار  اهادخ  نیا  ایآ  دنزاسیم ، مدرم  ندرک  تخبدب  يارب  ملاع 
رعـش و ردق  نآ  هک  تسین » ادـخ   » کی دوشیمن . اهناسنا  يارب  تکرح  هزیگنا  هک  تسین » ادـخ   » کی درادـن . دوجو  مسق  تقیقح  ِقح  هب 
زا یضعب  نهذ  رد  دوش . نشور  هیضق  هکلب  دییامرفب ، تقد  بوخ  تسادخ . یهلا  ناسنا  تکرح  هزیگنا  لاحره ، هب  . تساوخیمن لالدتسا 

هتفگ تاهیبنتلا  تاراشالا و  باتک  رد  انیس  نبا  ار  نآ  رادقم  کی  هتفگ ، يدعـس  ار  شرادقم  کی  هک  ییادخ  ًالثم  درذگیم : نینچ  مدرم 
مییوگیم یتـقو  هدرک و  داـجیا  اـم  نهذ  رد  یموهفم  تاـملک  نیا  دراد . دوجو  نآرق  رد  هَّللا ) هَّللا ،  ) شاهملک هک  مه  رادـقم  کـی  تسا ،

دنکیم و اشامت  ار  اهناسنا  تسا و  هتـسشن  شرع  زا  ياهشوگ  رد  ییادخ  کی  ینعی  تسادخ . نآ  تسادخ ، یهلا  ناسنا  یگدـنز  هزیگنا 
زا رود  ِریگهشوگ  يادخ  کی  ای  ییادخ ! نینچ  کی  . ماهدروآرد ار  ناشردـپ  هتخادـنا و  مه  ناج  هب  ار  اهنیا  روط  هچ  نیبب  هک  ددـنخیم 

، طلغ نخـس  نیا  ياپاترـس  درادـن . لیلد  تسا و  طلغ  اعدا  نیا  مینکیم . یگدـنز  ادـخ  نآ  يارب  مییوگیم  هداتـسیا و  اـم  نهذ  رد  یتسه 
، میدش مدآ  میدرک . لمع  نامنید  ياهروتـسد  هب  ًاعقاو  ادخ و  هب  میدیـسر  ام  دـنیوگیم : روطنیا  اهیـضعب  اذـل ، تسا . چوپ  یقطنمریغ و 

مه امش  دیربب . فیرشت  قاتا  فرط  نآ  هب  نایاقآ  میوگب ، امـش  هب  هک  نیا  لثم  تسا : نیا  هچ  سپـس  يانعم  هچ ؟ سپـس  ادخ . هب  میدیـسر 
ایآ مینک ؟ راک  هچ  دیتشاد ؟ يرگید  شیامرف  راوید ، هب  میدیـسر  ام  تفگ  دیهاوخ  راوید . تسبنب و  هب  دیدروخ  دـش . مامت  قاتا  دـیتفر و 

دوجوم کی  هک  ییادخ  يارب  و  ییادخ ، نوچمه  يارب  تسین . هناگهچب  اهلاؤس  نیا  مینامب ؟ اج  نامه  ای  میوش ، در  میفاکـشب و  ار  راوید 
عون هچ  رشب  نیا  هک  متفگیم  هتکن  دنچ  دوبن ، يراوگوس  ساسح و  ياهبش  رگا  تشاد . دهاوخ  دوجو  مه  اهلاؤس  نیا  تسا ، یـصخش 

ندیـسر و تیاـهنیب ، هب  دورو  ادـخ و  تمظع  هب  دورو  هک  یتروـص  رد  ! تـسا روآهدـنخ  ردـق  هـچ  هدرک و  حرطم  دوـخ  يارب  ییاهادـخ 
تمظع رد  ناسنا  تاظحل ، مامت  رد  دـیوشیم . روهطوغ  تیدـبا  رد  دوخ ، ِتاظحل  مامت  رد  امـش  . درادـن اجنیا  اـجنآ و  درادـن ، ندیـسرن 

؟ میدیسر میتفر و  رتمولیک  دصناپ  مییوگب ؛ هک  تسا  یسدنه  هطقن  رگم  تسیچ ؟ ندیـسر  تسا . روهطوغ  یهلا  تمظع  يایرد  رد  یهلا و 
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یخوش تسادخ ، يارب  ام  یگدنز  مییوگب  مه  رگا  میتسین . بایادخ  سانـشادخ و  ام  تسا ؟ هتفرگ  رارق  یـسدنه  دُعب  کی  رد  ادـخ ، رگم 
. میرادـن لوبق  مه  نامدوخ  هک  مییوگیم  ار  یلئاـسم  مینک ، لـیلحت  هیزجت و  ًاـعقاو  رگا  و  تسادـخ ، اـم  هزیگنا  مییوگب  مه  رگا  مینکیم .

ِیسدق ِسفن  يا  [ .» 219  ] هَّیِـضْرَم ًۀَیِـضار  ِکِّبَر  یِلا  یعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  ای  : سرب ادخ  هب  نک و  تکرح  دیوگیم  هک  تساجنیا 
نوُعِجار ِْهَیِلا  اَّنِا  َو  ِهَِّلل  ّانِا  ؛ ای .« تسا یـضار  وت  زا  وا  دونـشخ و  وت  هک  يآزاب  تراگدرورپ  روضح  هب  زورما  ادخ ،) دای  هب   ) مارآلد نئمطم و 

َو .« تسوت راگدرورپ  يوسهب  تشگزاب  تقیقح ، رد  [ .» 221  ] یعْجُّرلا َکِّبَر  یِلا  َّنِا  .« میدرگیم زاب  وا  يوسهب  مییادخ و  ِنآ  زا  ام  [ .» 220]
هک یتقو  اما  دییامنیم ، حرطم  ار  ادـخ )  ) هلأسم نیا  امـش  .« تسوت ِراگدرورپ  يوسهب  روما ) همه   ) نآ تیاهن  [ .» 222  ] یهَْتنُم َکِّبِر  یِلا  َّنَا 

( یهلا هزیگنا  هب  دانتسا  نودب   ) نآ نودب  و  دوشیم ، نافوکـش  ردقهچ  امـش  یگدنز  هک  دید  دیهاوخ  تقو  نآ  دیوشب ، یعقاو  دیحوت  دراو 
نارکفتم دـندرکن و  راـک  هفـسالف  هک  نیا  هن  دـناهدادن . باوج  زوـنه  ار  نیا  دوـب . دـهاوخن  تسین و  تسا و  هدوـبن  ریـسفت  لـباق  یگدـنز 

[ یگدـنز لوط   ] رد هک  نیا  زا  دـعب  هک  دـنرادن  باوج  نیا  يارب  دـنرادن . باوـج  یلو  دـندرک ، راـک  دندیـشوک و  مه  یلیخ  دندیـشوکن ،
سپس  » نیا هچ ؟ سپس  میداد ، ماجنا  یسنج  لمع  راب  و 2400  میدرک ، هراپ  ار  هچراپ  رتم   700-800 میدروخ ، ار  تشوگبآ  هساک  دصناپ 

هنوـمن نیا  دـیهاوخیم  امـش  اـیآ  تسا . تیاـهنیب  هنوـمن  حور  اریز  درک ، دـهاوخن  لوـبق  حور  ار ) دراوـم  نیا  . ) دـناهدادن باوـج  ار  هچ »
ایآ دـینک ؟ دـیرت  ار  نآ  دـیزیرب و  تشوگبآ  رد  هدروآ ، نوریب  دوخ  زا  ار  حور  دـیراد  دـصق  اـیآ  دـیناسیخب ؟ تشوـگبآ  رد  ار  تیاـهنیب 

نوئلپان هک  روطنامه  دـینک ، ریـس  اـیند  ییاـقآ  اـب  ار  حور  نیا  دـیهاوخیم  امـش  اـیآ  دـینک ؟ ریـس  تشوگ  ياذـغ  اـب  ار  حور  دـیهاوخیم 
یلاثم ناضمر  كرابم  هام  تاسلج  زا  یکی  رد  دش . دـهاوخن  ریـس  وا  دـینک ؟ ریـس  ار  حور )  ) نیا دـیهاوخیم  ایآ  دوشب ؟ ریـس  تساوخیم 

. دنزیم لاب  رپ و  مادم  ندز . رپرپ  هب  دنکیم  عورـش  غرم  دـیریگیم ، ار  غرم  ياپ  ود  یتقو  دـیاهتفرگ ؟ ار  غرم  ياپ  ود  لاح  هب  ات  ایآ  مدز :
یتقو تسا . ریگ  وت  ياهاپ  اریز  يرپیمن ، ینَکیم و  ناـج  وت  مییوگیم  مرپیم . تیاـهنیب  تفگ  دـهاوخ  دـیوش ، غرم  نیا  زغم  دراو  رگا 

ریگ ار  حور  دـینکیم . ناج  دـینَکن ، ناج  هک  درادـن  ناکما  دـیتخادنا ، ریگ  وربا  مشچ و  ود  هب  ای  دـیتخادنا ، ریگ  لوپ  هب  ار  دوخ  ياـپ  هک 
دعب دـیریگن . ار  حور  ياهاپ  تسا . دـلب  یلاـع  ار  دوخ  هار  و  دوریم ، هار  بوخ  حور  نیا  دـینکن . يراکتـسد  ردـق  نیا  ار  حور  دـیزادنین .

، یحالطصا هملک  راهچ  هس ، دریگن . ار  امـش  حور  ياپ  ياهفرح ، شناد  تشاذگ . دهاوخ  امـش  رایتخا  رد  یتسد  ود  دیهاوخب ، وا  زا  هچره 
غرم ناریط  . دیروآ نوریب  ظافلا )  ) نیا زا  ار  حور  ياپ  ود  نیا  دوشیم ، یهتنم  اجنالف  هب  ام  داژن  ای  منالف ، رسپ  نم  بسن ، ذغاک ، هکت  کی 

موشیم و روهطوغ  مه  امرخ  رد  نم  ییوگیم  ییآیمن ! نوریب  هک  وت  رخآتّیمدآ ، ناریط  ینیبب  ات  يآ  رَدـِب  توهـش  دـنب  ياـپ  وت ز  يدـید 
، ربمت نیا  دیوگیم  دنکیم و  هاگن  يرتم  هد  زا  دوشیم . ربمت  دنبياپ  یـصخش  لاثم ؛ . دینک هجوت  دینیبیم ؟ ار  اعّدا  ایآ  مباییمرد . ار  ادخ 

نآ شفنب  گنر  دوب . ددع  تفه  شايرـس  نیا  دندرک . پاچ  رگید  رابکی  يدعب  خیرات  رد  ًادعب  دوب . ردقنیا  شکولب  تمیق  یتقو  کی 
دـیاش 5 دـیهدب ، یلومعم  مدآ  کی  تسد  هب  ار  اهربمت  نیمه  رگا  هک  یتروص  رد  تسا و ... روطنیا  شگنر  نیا  اما  تسا ، بایمک  یلیخ 
وا هب  رگا  ربمت . کی  هب  تسا ؟ هدـش  دـنب  يزیچ  هچ  هب  صخـش  نیا  تسیچ . هیـضق  تسیچ و  نیا  هک  دـمهفن  زاب  دـنک ، رکف  مه  لاس  ای 6 

: دییوگب رگا  میراد . راکورـس  مرگولیک  اب  ام  میربیمن ، راک  هب  نم  ام ، رگید  هک  تسا  یتدم  نم ؟ دیوگیم : تسیچ ؟ امـش  ِنم » : » دییوگب
زاوها هب  راطق  اب  یتقو  ام  دـییوگیم ؟ ار  کشمیدـنا  دـیوگیم : هچ ؟ ینعی  هشیدـنا  هک  دـینک ، تبحـص  نم  يارب  ناتدوخ  هشیدـنا  هرابرد 

. تسا زغم )  ) نیا رد  هک  ياهشیدنا  کشمیدـنا ، دوشیم  هشیدـنا  تسا . ییافـصاب  ياج  یلیخ  هک  میدـید  ار  کشمیدـنا  هار  رد  میتفریم ،
نیا هک  مدرک  ضرع  تهج  نیدـب  ار  لاـثم  نیا  . دسانـشیمن ار  هشیدـنا  یلو  دسانـشیم ، ار  نآ  تسا ، هدـمآ  اـیند  فرط  نآ  زا  هک  يربمت 

تکرح زا  رگا  حور  تسا . شرهوـج  حور  ِتکرح  امـش ، یگدـنز  رد  تسا . دـنباپ  حور ]  ] هک نیا  يارب  تـسین . ریـسفت  لـباق  اهیگدـنز 
هناخ رد  هام  ود  ای  هام  کی  دمآیم و  يرهش  کی  هناخ  هب  لاس  ره  ییاتسور  کی  . دیوشیم هتـسخ  نوچ  دیورن ، هفـسلف  یپ  رگید  داتـسیا ،

، تشه تفه ، دادیم . ماجنا  ار  وا  راک  همه  هرخالاب  دروآیم و  باوختخر  هرفـس و  اذغ و  يرهـش ، هراچیب  دنکفایم . تماقا  لحر  يرهش 
، درک اهيزاوننامهیم  وا  دوب . یتیصخش  اب  تفارش و  اب  فاصنااب ، ِمدآ  یلیخ  درک . ییاریذپ  ییاتسور  نیا  زا  يرهـش  لاونم  نیا  هب  لاس  هد 
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نم تفگ  يرهش  میشاب . ناتتمدخ  رد  ات  دییایب  هد  هب  مه  زور  کی  يرهش ، هجاوخ  يا  هک  درک  عورش  ییاتسور  ياقآ  نیا  يزور  هکنیا  ات 
لوبق يرهـش  لاس ، راهچ  هس -  زا  دعب  هک  درک  رارـصا  ییاتـسور  ردـقنآ  هرخالاب ، میآیم . امـش  ياتـسور  هب  يزور  هَّللاءاشنا  مراد ، راک 

. تساج نالف  زا  هد  هار  هک  دوب  هتفگن  وا  هب  ییاتـسور  اما  دنداتفا . هار  لیدنب  راب و  اهبسا و  ندرک  هدامآ  زا  دعب  دورب . اتـسور  هب  هک  درک 
مگ ار  هار  زور ، هد  زا  دـعب  دـش و  اتـسور  مزاع  يرهـش  دوشیم ! هار  وا  يارب  ًاـمتح »  » نیا ییوگ  دـیروایب . فیرـشت  ًاـمتح  دوب  هتفگ  طـقف 

نامه  ) صخـش نالف  لزنم  هک  دندیـسرپ  دندیـسر . هرخالاب  ات  دـندوب  نادرگرـس  هچب  نز و  اب  اـهنابایب  رد  زور  یـس  زور ، تسیب  دـندرک .
. دندز رد  دنتفریم ، هناخ  نآ  فرط  هب  يراز  هتـسخ و  لاح  هچ  اب  اهنیا  هک  یلاح  رد  دنداد . ناشن  ار  هناخ  اهنآ  هب  تساجک . ییاتـسور )
؟ دیشاب هک  یلاعبانج  تفگ : ییاتـسور  میاهدیـسر . ناتتمدخ  ام  متـسه . هدنب  تفگ : دیدنخ و  يرهـش  تسیک ؟ تفگ : دمآ و  ییاتـسور 

امـش تمدخ  رد  هشیمه  ام  دیدروآیم و  فیرـشت  رهـش  هب  امـش  متـسه . رهـش  رد  امـش  نابزیم  نامه  نم  دیـسانشیمن ؟ ارم  تفگ : يرهش 
رب هک  تسه  ناتدای  تفگ : يرهش  دنشاب ؟ هک  اقآ  مروآیمن . اجهب  ار  امـش  تسرد  تفگ : درک و  هاگن  رتقیقد  یمک  ییاتـسور  میدوب و ...
امش يارب  نم  دیدرگرب ، هد  هب  دیتساوخیم  یتقو  ًابلاغ  هک  تسه  ناتدای  یتح  مدرکیم ؟ امش  هب  اهمارتحا  هچ  دیتسشنیم و  نم  هرفـس  رس 

نادرگرـس و دـنک ؟ راک  هچ  يرهـش  درم  نیا  الاح  مروآیمن . رطاخ  هب  نم  یلو  دـییوگیم ، امـش  تفگ : ییاتـسور  مدـیرخیم ؟ اههیدـه 
کی مجنپ  بش  دنتـسشن . اج  نآ  شیاههچب  اب  درک و  باختنا  ار  رد  رانک  ياهشوگ  دـنام . اج  نآ  بش  جـنپ  راهچ ، تسا . هتفوک  هتـسخ و 
امـش ندرگ  هب  یقح  چـیه  نم  زیزع ، ییاتـسور  ياقآ  تفگ : دز و  ار  رد  هرابود  يرهـش  دـش . دـنلب  دابدرگ  نافوت و  دـمآ و  یباسح  ناراب 

رد ناراب و  ریز  نم  ياههچب  اریز  هدب ، اج  اجنیا  ار  ام  بشما  طقف  تترخآ ، هشوت  يارب  منکیم  شهاوخ  یسانشیمن . ارم  مه  وت  مرادن و 
نآ اما  میرادن ، اج  تفگ : ییاتـسور  دهدب . ار  امـش  شاداپ  تمایق  رد  هَّللاءاشنا  دنوادخ  تسه ، یتمایق  دـناهدنام . نافوت  دابدرگ و  لِگ و 
هک دـنکیم  ار  گرگ  ینابـساپ  طقف  دنیـشنیم و  اجنآ  رد  شتـسد  رد  نامک  ریت و  اب  ماگنه  بش  ام  نابغاب  هک  تسه  یکقاتا  غاب  هشوگ 

هکلب منک ، ینابـساپ  امـش  يارب  نابغاب  ياجهب  نم  ات  دـیهدب  نم  هب  ار  ناـمک  ریت و  نآ  درادـن ، یبیع  تفگ : يرهـش  هجاوخ  دـیاین . گرگ 
هک نزریت  هراچیب  يرهش  ياقآ  بش ، همین  . داد يرهش  ياقآ  تسد  هب  ار  نامک  ریت و  ورب . تفگ  ییاتـسور  دنریمن . دنوشن و  فلت  منادنزرف 
هب يریت  تسا ، گرگ  هک  نیا  لایخ  هب  درک و  تسار  ار  نامک  دمآ . الاب  هپت  يالاب  زا  یناویح  دید  درک و  هاگن  دوب ، هدش  نابساپ  بش  نآ 

تفرگ و ار  يرهـش  ندرگ  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  ییاتـسور  دش . رداص  وا  زا  ادص  اب  داب  کی  ندیتلغ ، عقوم  دـیتلغرد و  ناویح  دز . ناویح 
ار تردـپ  تـسا . هدـش  هتــشک  نـم  رخ  هّرک  شکب ؟ ارم  رخ  هّرک  اـی  شکب  گرگ  مـتفگ  وـت  هـب  نـم  ياهتــشک ! ارم  رخ  هّرک  وـت  تـفگ :
. متـشک ار  گرگ  نم  دوـب . راکـشآ  وا  رد  یگرگ  لاکـشَا  ماـمت  دـینک ، تقد  امـش  مدز . گرگ  نـم  اـقآ  هـن  تـفگ : يرهـش  . مروآیمرد

فیرشت رتکیدزن  دنیبیمن . تسرد  مشچ  کیرات و  تسا و  بش  تفگ : يرهش  مسانشیم . ار  مدوخ  رخ  هّرک  نم  ریخن ، تفگ : ییاتسور 
داب عون  تسیب  رگا  تفگ : ییاتـسور  هک  نیا  ات  تشاد ، همادا  وگتفگ  نیا  تسین . رخ  هّرک  تسا و  گرگ  مدز ، نم  هک  نیا  دـینیبب  دـیربب و 

ناهگان ياهتـشک . ارم  رخ  هّرک  وت  سانـشب ، ار  دوخ  ِفرط  نک و  زاـب  ار  تیاـهمشچ  مهدیم . صیخـشت  ار  مدوخ  رخ  هّرک  ِداـب  نم  دـشاب ،
هک یلاح  رد  نافوت ، داب و  ناراب و  رد  مه  نآ  بش ، همین  ِیکیراـت  رد  وت  سکاـن ! يا  تفگ : تفرگ و  ار  ییاتـسور  ندرگ  يرهـش  هجاوخ 

یـسانش یکیرات  هس  رد  ؟ یـسانشیمن ارم  اما  یـسانشیم ، ار  ترخ  هّرک  ِداب  ادص ، نارازه  نایم  رد  دروآیمرد ، ادص  هب  ار  ماسجا  همه  داب 
ضرع هچ  دیدومرف ؟ هجوت  ایآ  [ . 223  ] اقل زور  ار  رای  دنادن  نوچ  ار  هّرک  رخ  بشمین  دناد  هک  نآرـس  هریخ  يا  ارم  رم  ینادن  نوچ  رخ  ِداب 

ام ِحور  هتفرگ و  ار  ام  ياهاپ  هک  یعوضوم  نامه  رد  میـسانشیم . قیقد  یلیخ  ار  نامرخ  هّرک  داب  داب ، نارازه  نایم  زا  اهناسنا  اـم  هک  منک 
یلماع هچ  دیوگیم : مینکیم ؟ هچ  ات  میاهتفر  دینک : تقد  میفابیم . اههفـسلف  مییوگیم و  اه  هفـسلف  تسا ، هدرک  راداو  ندـنک  ناج  هب  ار 

. دوب ییاتسور  نامه  وا  ِگرگ  اما  تسجیم ، گرگ  هک  تسا  يرهـش  هجاوخ  نآ  ریظن  هلأسم  نیا  تسا ؟ هدرک  چوپ  روطنیا  ارم  یگدنز 
رـشب ام  عضو  نیا  . نزب ار  اهگرگ  هک  دوب  هداد  شتـسد  هب  مه  ینامک  ریت و  یعقاو  گرگ  نآ  دنَکیم و  ناج  یعقاو  ِگرگ  تسدریز  وا 

هچ یگرزب و  ياـعدا  هچ  میهدـب ؟ تبـسن  دـنوادخ  هب  ار  نامیگدـنز  میوش و  سانـشادخ  اـم  عـضو ، نیا  اـب  دـینکیم  لاـیخ  امـش  تسا !
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! هدـب تاـجن  زیچاـن  ِقیـالع  نیا  زا  ار  اـم  حور  تدوخ  ایادـخ ، دودو  ایادـخ ، ناـبرهم  اـهلاراب ، اراـگدرورپ ! ایادـخ ! ! یکچوـک ياـهناهد 
هزیگنا دـنک و  هجوت  تکرح  هب  دوشن ؛ دـماج  دـکار و  تیدـبا ، هاگرذـگ  نیا  رد  هک  امرف  اطع  ام  حور  رب  ار  یهلا  يورین  نآ  اراـگدرورپ !

ٌلِحار ّینِاَف  ًادَـغ  انَعَم  ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهّللا  ِءاِقل  یلَع  ًانِّطَُوم  َو  ُهَتَجْهُم  انیف  ًـالِذاب  َناـک  ْنَمَف  ـالَا  : دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـنیبب . ار  یهلا 
ام دـنک . تکرح  ام  اب  دـنک ، ادـخ  رادـید  هدامآ  ار  شناج  سفن و  دـهاوخیم  هک  یـسک  دیـشاب ! هاگآ  کنیا ، [ .» 224  ] هّللا َءاْشنِا  ًاِحبْـصُم 

. یهلا هاگراب  هب  یهلا  هاگراب  زا  اجک ؟ هب  اجک  زا  اونین ! تشد  هب  درک ؟ دهاوخ  تکرح  اجک  هب  .« هَّللاءاشنا درک ، میهاوخ  تکرح  نادادماب 
نطو رد  هاوخ  دروخیم . هطوغ  یهلا  تمظع  يایرد  رد  وا  دـنک ؟ ادـیپ  ار  ادـخ  ات  تفریم  ـالبرک  هب  یلع  نب  نیـسح  دـینکیم  رکف  اـمش 
ْنَمَف الَا  : تشاذگ هچ  ار  نآ  مان  دینیبب  دندوب . هدـش  شندرک  یـشالتم  هدامآ  اهریـشمش  هک  اونین  تشد  رد  هاوخ  دـشاب ، هنیدـم  هک  شدوخ 
مامت وا  هک  تسا  هداد  ناشن  ربتعم  خیراوتهّللا  َءاْشنِا  ًاِحبْصُم  ٌلِحار  ّینِاَف  ًادَغ  انَعَم  ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهّللا  ِءاِقل  یلَع  ًانِّطَُوم  َو  ُهَتَجْهُم  انیف  ًالِذاب  َناک 
راتفرگ ار  ام  یگدـنز  رد  ایادـخ ! درک . یط  ینارگن  نیرتکچوک  نودـب  هغدـغد و  نیرتکچوک  نودـب  نافوکـش ، لاـح  کـی  اـب  ار  هار 

مارآ و وا  دنکیم ، نیعم  ار  خیرات  تشونرـس  هک  یمهم  نیا  هب  راک  رد  دـشابن ؟ نارگن  ناسنا  تمظع ، نیا  هب  يراک  رد  ایآ  ! امرفم ینارگن 
داتفه هچ  رفن ، کی  داتفه و  ای  رفنود ، داتفه و  نیا  مارآ . یلیخ  تفرگیم ، ار  اههچب  تسد  دیدنخیم و  تفگیم و  اههچب  اب  دوب . تکاس 

هب راـبکی  ار  نیا  نم  دوشیم .] کـی  هکلب  ، ] دوـشیمن هک  هس  ود و  دوـشیم ، هفاـضا  مه  هب  حور  هس  حور ، ود  هک  یتـقو  يرفن ! کـی  و 
رگید یکی  دوشیم . یطوق  ود  دیراذگب ، نآ  يور  رگید  یطوق  کی  رگا  دـیریگب . رظن  رد  ار  یطوق  کی  مدرک . ضرع  الـضف  زا  یـضعب 
حور زا  ریغ  دوشیم ، رتدایز  هفاضا و  دوش ، هفاضا  یکی  هب  یکی  رگا  دیراد ، غارـس  ناهج  رد  هک  دوجوم  ره  دوشیم . ات  هس  دـینک ، هفاضا 
کی دـییوگب  هکلب  دـییوگن ، رفن  ود  داتفه و  دوشیم . رتيوق  رتشیب و  شتدـحو  دوش ، هفاضا  رگا  ًاعقاو  دوشیم ، هفاضا  هچ  ره  هک  یناسنا 

. دندشیم رفن  کی  درکیم ، تکرش  ترفاسم  رد  یلع  نب  نیسح  اب  ودرا  رازه  دصیس  رگا  يرـشب ! خیرات  حور  تسیک ؟ رفن  کی  نآ  رفن !
مکمک عاعش ، کی  ریز  رد  دارفا  نیا  همه  تسادخ . وا ، ِتکرح  هزیگنا  و  تسا ، یگرزب  روانهپ و  یلیخ  ِعاعش  ربهر ، نآ  ِعاعش  نوچ  ارچ ؟

، یعامتجا تالوحت  یـسایس و  یخیرات و  ِیعمجهتـسد  ياهتکرح  رد  دراد . تیعقاو  هکلب  تسین ، رعـش  نیا  دـندش . دـحتم  عاعـش  نآ  اـب 
تـسا رفن  کی  رد  رفن  رازه  دص  يورین  هک  درکیم  رکف  درف  کی  دنداتفایم . هار  هعفد  کی  رفن ، رازهدص  هک  دهدیم  ناشن  ام  هب  خـیرات 

هب دـسر  هچ  تقو  نآ  تسا ، روط  نیا  یعمج  هتـسد  ياهتکرح  رد  دـییامرفب . تقد  ار  اهنیا  یـسانشهعماج  رظن  زا  تسا !) درف  کی  رد  )
فرط نآ  يدنخ . درک و  یخوش  رفن  کی  داتفه و  زا  یکی  اب  ینادـمه  ریـضخ  نب  ریُرب  دوب و  حبـص  . تسا راک  رد  ادـخ  هلأسم  هک  اج  نآ 

ام ّینَا  یمْوَق  َِملَع  ِهَّللاَو  : تفگ ریرب  .« تسین یخوش )  ) لـطاب ِتاـظحل  تاـظحل ، نیا  [ .» 225  ] لِطاب ِۀَعاِسب  ِهِذه  ام  : تفگ ردـبع  نمحرلادـبع 
ار لطاب  تلوهک )  ) یگدروخلاس رد  هن  یناوج و  رد  هن  هک  دـننادیم  نم ،) هفیاط   ) نم موق  ادـخ  هب  [ .» 226  ] ًّاباش الَو  ًالْهَک  َلِطاْبلا  ُْتبَبْحَأ 
زا رترابتذـل  رتشوخ و  یتعاس  نم  تسام . حور  ِقلطم  يزوریپ  ِتعاس  تسا . یتعاس  هچ  تعاـس ، نیا  دـینادیمن  اـما  .« ماهتـشادن تسود 
نآ و  متساوخیم ، هک  هچ  نآ  رد  زورما  نم  ماهدیسر . مایگدنز  ِفده  هب  زورما  نم  مشابن ؟ لاحشوخ  ارچ  مدنخن ؟ ارچ  مرادن . غارس  نیا 
زا یکی  هک  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباع  هرابرد  ؟ مربن تذل  مدنخن و  ارچ  مراذگیم . ماگ  تسا  تیاهنیب  هب  نتشاذگ  ماگ  زاغآ  عورش و 

هاگن قاّرب  هدـش  هدیـشک  ِریـشمش  رازه  لهچ  یـس ، هب  روطنیمه  صخـش  نیا  دـیوگیم : لوا  تسد  خـیراوت  دوب ، برع  ناگرزب  خویش و 
هک تسا  یلئاسم  اهنیا  دمآ . نادـیم  هب  نایرع  دروآرد و  ار  دوخ  سابل  هک  دناهتـشون  دـنکیم . هاگن  راوید  هب  ناسنا  هک  نیا  لثم  درکیم ،

مینادیمن و ام  ار  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباع  راک  هزم  اما  تسا ، هدـش  رارکت  دایز  ياهفرح  ياههضور  ناونع  هب  اهقاتا  رد  ام  ناردـپ  زا 
راچد هکنیا  نودب  ًاعقاو  و  دشاب ، هتـشادن  دـیدرت  کش و  دوخ  رد  هرذ  کی  هک  دریگب  تمظع  ردـق  نآ  حور  مینادیمن ! ًاعقاو  میمهفیمن .

. مینیبیم یبوخ  هب  اونین  ناتـساد  رد  ار  نیا  اـم  تسادـخ . وا  هزیگنا  یلو  تسا ، دوـخ  لاـح  رد  ناور  اـنعم ، ماـمت  هب  دـشاب ، یناور  لـالتخا 
نیرتیقـش نشوجلايذ  رـسپ  دوب و  بش  . تسادـخ يارب  یهلا  درم  ِتکرح  هزیگنا  ادـخ ، يارب  هزیگنا  مینیبیم . هرابنیا  رد  يدایز  دـهاوش 
هنوگنامه داتفایم ، مه  کش  هب  درک ، عناق  دشیم  ار  دایز  نبا  ّالاو  دـناسر -  عضو  نآ  هب  تسوا و  رـس  ریز  ناتـساد  نیا  هک  خـیرات ، درم 
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ای تفگ : دوب ، هداتـسیا  اجنآ  هجـسوع  نب  ملـسم  درکیم . روبع  تیدـبا  ِنایرکـشل  نیا  ياهرداچ  ياهیکیدزن  زا  داتفا -  مه  کش  هب  هک 
ارچ مشکب . ار  وا  اجنیمه  مراد ، تسد  رد  هک  يریت  نیمه  اب  نم  دیهدب  هزاجا  دوشیم . در  یکیدزن  نیا  زا  هک  تسا  رمـش  نیا  هَّللادبعابا ،

قطنم اما  نکن ، لطعم  دـیوگیم  ام  قطنم  دـیوگیم : هچ  ام  قطنم  دوب . نینوخ  هثداـح  نیا  ياـنبریز  رمـش  اریز  تساوخ ؟ ار  هزاـجا  نیا  وا 
نیسح ماما   ] صخـش نیا  تسادخ . يارب  وا  تکرح  هک  تسا  یـسک  قطنم  نیا  دوشیمن . تیانج  زا  لبق  صاصق  دیوگیم : یهلا  تکرح 

تسا و هدشن  عورش  گنج  دیوگیم ]: هجـسوع  نب  ملـسم  هب  خساپ  رد  هک  تسا  نیا  . ] تسا هدیمهف  یگدنز  زا  يرگید  هزم  مالـسلا ] هیلع 
و دناهتفرگن . دوخ  رب  یمـسر  رظن  زا  یگنج  دصرددص  هفایق  زونه  نیفرط  تسا . هدادن  يور  یتیانج  زونه  مینکب . یتسدـشیپ  میناوتیمن  ام 

نبا هب  یتقو  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تفر . درک و  در  ار  مجلم  نبا  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  نانچ  . تفر دـش و  در  رمش 
نبا ) درم نیا  یگدنز  نم  [ .» 227  ] دارم نم  کلیلخ  نم  كریذع  یْلتَق  ُدیُری  َو  ُهَتایَح  ُدیُرا  : تفگیم درکیم ، روبع  هک  درکیم  هاگن  مجلم 

نوناق دنناوتیم  اهنیا  .« نک وگزاب  نم  يارب  دض  هب  هلباقم  نیا  رد  ار  تايدارم  تسود  نیا  رذع  ارم . نتشک  وا  مهاوخیم ، ار  دیلپ ) مجلم 
( مجلم نبا   ) وا هک  میوگب  هچ  وا  هب  نم  منک ؟ هچ  نم  دومرف : یلع ]  ] ترضح دنسانشیم . ار  هار  اریز  دنهدب ، ناشن  ار  هار  رشب  هب  دنزاسب و 

هجـسوع نب  ملـسم  هرابرد  هیـضق  نیمه  نیع  اروشاع ، بش  تسا . یکی  بتکم  دـینیبب . ار  بتکم  نیع  تیانج ! زا  لـبق  صاـصق  مشکب ؟ ار 
، دـشاب ییادـخ  هزیگنا  ًاعقاو  ناسنا  هزیگنا  رگا  هک  نیا  يانعم  تسا  نیا  یهلا ! تکرح  يانعم  تسا  نیا  ! تسا یبیجع  ناتـساد  ًاـعقاو  تسا .

َّنِا ـالَا  . دـنکیم یـشالتم  ار  وا  حور  تاـمیالمان ، هن  دـنیبیم و  دودـحم  ار  شایگدـنز  هن  دـنکیم ، رکف  دودـحم  هن  رگید  یناگدـنز ، رد 
.« دنوشیم كانهودنا  هن  ناشیا و  رب  دشاب  یسرت  هن  ادخ ، ناتسود  هک  دیشاب  هاگآ  [ .» 228  ] نُونَزْحَی ْمُه  الَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ال  ِهَّللاَءاِیلْوَا ،

فده هلیسو و 

کی نیا  ام ، يایند  رد  [ . 229  ] طامـس رب  دـنادن  لصاو  ار  شیوخ  طابر  ره  رد  وا  هک  نآ  ِمالغ  نم  .( ش لاس 1350 ه . مرحم ، مهن  بش  )
درک و دهاوخ  یجیگ  ساسحا  نامرآ ، نآ  هب  لوصو  زا  دـعب  ناسنا  دوش ، حرطم  ناسنا  يارب  یلآهدـیا  نامرآ و  لکـش  ره  هک  تسا  لصا 
ات هک  نانآ  ًاصوصخم  ار ، هلأسم  نیا  دـیاش  . دوشب هداد  صیخـشت  بوخ  فدـه ، هلیـسو و  دـیاب  اـیند  نیا  رد  دـش . دـهاوخ  عورـش  شّریحت 

هرگ کی  رـشب ، تسا  هدش  نامگ  هک  دناهتفایرد  هشیدـنا  ِنازاتـشیپ  نانخـس  زا  دـناهدرک ، كرد  شیب  مک و  دناهتـشاد و  هعلاطم  يدودـح 
ِلّوا هزات  تفرگ ، تسد  رد  ار  نآ  مامز  دش و  ّطلـسم  تسرد  عضو  نآ  رب  یتقو  و  دسرب ، هک  عضو  ره  هب  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  بیجع 

ار وا  يولج  يدنلب  هپت  دورب و  دهاوخیم  ینابایب  رد  ناسنا  هک  دناهدرک  هیبشت  نیا  هب  اهیضعب  تسا . یساسح  رایسب  هلأسم  تسوا ! یجیگ 
نیا هلق  هب  یتقو  نم  دیوگیم  دوریم ، الاب  هک  یماگنه  دوریم . الاب  هپت  نیا  زا  تمحز  اب  تقو و  فرـص  يژرنا و  فرـص  اب  وا  دریگیم .

هپت يور  هب  هک  ار  نیرخآ  مدـق  درادـن . دوجو  نم  يارب  نیا  زا  رتـهب  يزوریپ  یگدـنز ، رد  رگید  ًالـصا  ماهدیـسر . مناـمرآ  هب  مدیـسر ، هپت 
ار رگید  هّلق  نآ  دورب  ات  دوشیم  ریزارـس  دـیآیم ، نییاپ  هپت  زا  تسوا . يور  شیپ  رد  رتالاب  ياهلق  هک  دـنیبیم  دـنکیم و  هاگن  تشاذـگ ،

ِرتعفترم ياـههلق  دـنیبیم  دـنکیم و  هدـهاشم  دیـسر ، مّود  هّلق  هب  یتقو  دراد . مود  هّلق  هب  ندیـسر  رد  ار  تارکفت  نیمه  نیع  و  دـنک . یط 
یطـسو نورق  مدرم  هب  متـسیب  نرق  رد  ار  ام  یگدـنز  رگا  تسا . ناـسنا  ِّریحت  عقوم  تقو ، نآ  و  دراد . دوجو  فرطنآ  فرطنیا و  يرگید 
تـشهب هک  دندرکیم  رکف  دنکیم ، نشور  هظحل  کی  رد  ار  رهـش  کی  دـیلک ، کی  اب  يزور  رـشب  هک  دـندیدیم  نانآ  دـندادیم و  ناشن 

رظن زا  نآ  هب  لوـصو  هک  تـسا  یعفترم  یلیخ  هـّلق  هتیـسیرتکلا ، قرب و  غارچ  یـشوم ، غارچ  عمـش و  هرود  رد  اریز  تـسا ، نـیمه  دوـعوم 
تعاـس ود  رد  رـشب  هک  دـسریمارف  يزور  دـنتفگیم : ناتـساب  دـهع  مدرم  اـی  اهییاطـسو  نورق  نآ  هب  رگا  تسا . یگرزب  ناـمرآ  یملع ،

ناشدوصقم دـناهداد ، عالطا  تشهب  زا  ام  هب  هک  يوامـس  بتک  يرآ ، دـنتفگیم : دـندرکیم ، رواب  رگا  دـنکیم . یط  ار  گنـسرف  نارازه 
گرم یگدـنز و  زرم  هب  ناسنا  هک  دـسریم  ییاهنرق  هک : دـنتفگیم  اسآهزجعم  ِیحارج  ياهلمع  هراـبرد  ناـنآ  هب  رگا  اـی  تسا . نیمه 
یـسیع اهنآ  همه  سپ  بجع ! دـنتفگیم : ددرگیمرب ؛ تایح  ورملق  هب  هراـبود  وا  دـننکیم و  تحار  ار  وا  دـننزیم و  ار  یچیق  دـسریم ،
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تـشهب نیا  درادن . دوجو  یهابتـشا  لهج و  یتحاران و  تامیالمان و  ایند  رد  سپ  دنتـسه ؟ سفن  احیـسم  اهنآ  همه  دنتـسه ؟ مالـسلا  هیلع 
داتـشه میورب ، نابایخ  فرط  نآ  ات  نابایخ  فرط  نیا  زا  میهاوخب  رگا  دومرف : دیهاوخ  دـیتسه ؟ اجک  مینک : لاؤس  امـش  زا  رگا  اما  ! دوشیم

نانآ يداش  هن  هودنا و  هن  اههیرگ ، هن  اههدنخ ، هن  دـنروآیمن ؛ ناشکرابم  يور  هب  اما  دـنراد ، یناور  يرامیب  مینیبیم ، هک  یناسک  دـصرد 
مهرد ار  اهاضف  نانکشرغ  تج  يامیپاوه  تسوا ، تسد  قرب  هک  هدیـسر  اـجنیا  هب  زین  يروآنف  ندـمت و  ثیح  زا  تسا . باـسح  يور 
رـشب عضو  مینک ، هاگن  رتولج  هب  میدرگرب و  بقع  هب  رگا  لکـش  نیمه  هب  . تسا رتشیب  همه  زا  شّریحت  لاؤس و  لاـح  نیا  اـب  ددرونیم و ...

اب هوک  يالاب  زا  هک  یتقو  دـیاهدومرف ؟ هظحالم  ار  بآ  دـنکیمن . قرف  هک  منکیم  ضرع  نوناـق  يور  دـنکیمن . یقرف  چـیه  تسا ، نیمه 
. دـیآیم نییاـپ  لیـس  تروص  هب  هوک  يـالاب  زا  یمکارتـم  ِربا  ندـیراب  تهج  هب  هک  تسا  یلیـس  دوـشیم ، ریزارـس  نییاـپ  فرط  هب  راـشف 
تسا و ياهماـگنه  دـنکیم . شخپ  فرطنآ  فرطنیا و  هب  ار  شدوـخ  دـنزیم . تـخرد  نآ  هرخـص و  نـیا  هـب  ار  شدوـخ  ناـنکشّرغ ،
هک یتقو  ماهدش . هتـسخ  مهاوخیم . يراومه  ياج  دهدیم : خساپ  يوریم ؟ اجک  بآ  يا  میـسرپب : رگا  تسا . مطالت  شّرغ و  رد  بیجع 
ره ًاـبلاغ  رـشب  . تسوا ِیناریح  لّوا  هزاـت  هّللا  مسب  مینک ؟ راـک  هچ  نیا  زا  دـعب  دـیوگیم  تسا ، ّریحتم  هک  نیا  لـثم  دیـسر ، راومه  نیمز  هب 

هظحالم یکـسویاتساد  ياههتـشون  رد  دیناوتیم  نومـضم ، نیمه  رد  زین  ار  یتالمج  تسا . هدوب  روطنیمه  هتـشادرب ، خیرات  رد  هک  یمدق 
( ّریحت  ) درد نیا  ندرک ، باسح  ییاهن  فده  ناونع  هب  نآ  يور  و  ندرک ، رّوصت  قلطم  نامرآ  ار  يدعب  مدق  یلبق ، مدـق  رد  [ . 230 . ] دینک

نآ شدرد ، نیا  میاهتفرگ . فدـه  ياج  هب  ار  هلیـسو  اـم  اریز  تسا ، قطنم  دوبمک  ّریحت ، نیا  تسین . یقطنم  ِّریحت  ّریحت ، نیا  درادرب . رد  ار 
کچوک هابتـشا  کـی  یتقو  هک  میتسه  یـصخش  لـثم  تهج  کـی  زا  یعمج ، هتـسد  يدرف و  ِیناگدـنز  رد  مدآ  نادـنزرف  اـم  . شیاود مه 

ًالـصا چیه . تسا ؟ هدش  هچ  رگم  دنکیم . زیخ  تسج و  لاس  داتفه  دودح  نآ ، یپ  رد  دوشیم و  یناور  هدـقع  وا  يارب  رما  نیا  دـنکیم ،
يرگید درد  ّالا  و  دـنکیم . روط  نیا  ار  وا  راـخ ، نآ  تسا و  هتفرورف  وا  رد  راـخ  کـی  طـقف  تسین . نآ  ياـج  تسا ؟ زیخ  تسج و  ياـج 

همه و شتآ و  اههراتس و  تسا و  شدوخ  ياج  هب  مه  زربلا  هوک  دراد . رارق  شدوخ  ياج  رد  مه  تخرد  شدوخ و  ياج  هب  قطنم  درادن .
هداتفا شلد  رد  هرگ  تسا . بارخ  ناسنا )  ) وا عضو  تسا . مّظنم  شنوناق  مظن و  نآ  اب  تعیبط  ناـهج  دـنهدیم . ماـجنا  ار  دوخ  راـک  همه ،

رد راخشََرت  بل  اب  دنکیم  دباین  رو  شرس  دیوج  یمه  نزوس  ِرس  ابدهن  وناز  ِرـس  رب  ار  دوخ  ياپ  دَلَخ  شیاپ  رد  راخ  ار  یـسک  نوچ  . تسا
ِّمُد ریز  هب  سکیسک  رب  يدوب  هار  ار  نامغ  یِک  یـسَخ  ره  يدیدب  رگ  ار  لد  ِراخباوج  هداو  دَُوب  نوچ  لد  رد  راخ  بای  راوشد  نینچ  دش  اپ 
ِراخ عفد  یک  دگل  نآدرک  مخز  اج  دص  تخادنایم  هتفج  درد  ِزوس  زا  راخ  عفد  ِرَهب  رخدهجیمرب ز  نآ  عفد  دـنادن  رخ  دـهن  يراخ  رخ ،

دادتما رد  اهناسنا  ام  نتـسَج  [ . 231  ] دَنَکرب يراخ  هک  دیاب  یلقاع  دـنک  رتمکحم  راخ  نآ  دـهجربدَنَت  زکرم  رب  هک  دـیاب  یقذاح  دـنک ؟ وا 
اب ار  هلیـسو  یگدنز ، رد  دیوگب : دَنَت و  زکرم  رب  هک  دیاب  یلقاع  . میدرک رتمکحم  ار  راخ  میتسج ، هچ  ره  تسا . ناویح  نآ  نتـسَج  خـیرات ،
لد رب  هک  يراخ  هب  مزاس  هچ  مرآرد  ناسآ  يراخ  اپ  هب  رگ  دلَخ  . دینک جراخ  ار  راخ  نیا  تسا . راخ  کی  دوخ  نیا  دینکن . طولخم  فده 
مه ام  و  دهدیم ، لیوحت  يدعب  لسن  هب  ار  نآ  دروآیمن و  رد  ار  نآ  هتـشذگ  لسن  تسا . هدیلخ  خیرات  نادجو  هب  یبیجع  ياهراخدنیـشن 

نامرآ ار  هلیسو  لاح ، نیا  رد  مینکیم . هابتشا  رگیدکی  اب  ار  فده  هلیـسو و  ام  ًابلاغ  . داد میهاوخ  لیوحت  هدنیآ  لسن  هب  هدرواین  رد  ار  نآ 
ِنم ایآ  نک ؛ دنخـشیر  ار  تدوخ  نک . هرخـسم  ار  تدوخ  دـیوگیم : حور  هک  میـسریم  ییاـج  هب  ماجنارـس  میاهتفرگ و  قلطم  لآهدـیا  و 
ْنَم ِْطُعن  . تسام ّریحت  ناـمه  یگراـچیب  نیا  و  دومن ، مهاوخ  تاهراـچیب  دـیوگیم : حور  اذـل ، مشاـب ؟ هلیـسو  نیا  ریـسا  تیاـهنیب  حور ) )

یصخش ًالثم  هک ، تسا  نیا  یناور  قطنم  نوناق  زا  ناسنا  تافارحنا  زا  ياهنومن  [ . 232  ] یمَْعلِاب ْرُشَْحن  اْکنَض و  ًۀَشیع  انِرْکِذْنَع  انُه  ضَرْعَا 
تکرح کی  اب  تسد  لاح ، نیا  اب  اما  دنکیم ، درد  ساسحا  دراد و  یهاگآ  یلیس  نیا  درد  هب  ناسنا  هک  نیا  اب  دنزیم . یلیس  رفن  کی  هب 
اهیلیخ درادـن ! یلاکـشا  هلب ، دـمآ ؟ شدرد  ایآ  هلب . ماهدز ؟ نم  ایآ  دـیآیم : نهذ  هب  رکف  نیا  لوا  دـنزیم . وا  تروص  هب  هبرـض  یبیجع 

يراـک هک  نم  تسا ، هدز  یلیـس  رگید  رفنکـی  هب  مه  رفنکـی  تسا . هدـیباوخ  هـتفر و  مـه  نـالا  دوـشیم . فرطرب  دـیآیم و  ناـشدرد 
طقف نم  تسا ، هتشک  مدآ  ردقنآ  فسوی  نب  جاجح  [ 233 .( ] درک میهاوخ  همجمج  ود  ریز  ِنافوت  رد  ار  ثحب  نیا  هک  . ) ماهدشن بکترم 
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کی دـنادن ، ای  دـنادب  هاوخ  دـیآیم . رد  یناور  ضبق  تروص  هب  مکمک  دـنزیم و  جوم  هلأسم  نیا  هشیدـنا ، لاـح  رد  ماهدز . یلیـس  کـی 
زا هتبلا  هدش ؛ در  هشیدنا  زا  هتـشاذگ ، ار  یعرـش  هالک  اههالک و  نوچ  تساجک . زا  دـنادیمن  هک  دوشیم ، داجیا  درف  رد  یحور  ِیگتفرگ 
راخ نآ  ددرگیم و  بلقنم  یگتفرگ  لاح  نامه  رد  درک ، ناربج  تشگرب و  رگا  مکمک  . تسا هدرکن  در  ار  نآ  حور  یلو  هدش ، در  مشچ 

ساسحا زاب  لاح  نیا  رد  دـیآیم . رد  یناور  هدـقع  داقعنا و  تروص  هب  ضبق  داد ، ناـشن  ییوررپ  رگا  دوریم . نیب  زا  دوشیم و  هدیـسوپ 
! دوـشیم ریگياـپ  ادرف  تسا ، ریگ  لد  زورما  هک  نیا  درواـین ، رد  ار  نآ  رگا  چـیه ، هک  دروآرد  ار  نآ  رگا  تسا ، راـخ  نـیا  هـک  دـنکیم 
وا مکمک  اما  دوب ، هشیدنا  رد  یناسون  ای  دوب ، هشیدنا  رد  لوا  دنکیم . کشزپناور  هب  جاتحم  ار  وا  ناسنا ، ِیناور  یعیبط  حطس  رد  مکمک 
زاب كّرحتم ! ِیناور  رامیب  کی  لکـش  هب  اهتنم  دخرچیم ، اهنابایخ  رد  دـشاب ، هتـشادن  لوبق  رگا  دـنکیم . هناور  یناور ، ناتـسرامیب  هب  ار 

ضَرْعَا ْنَم  ِْطُعن  . دوشیم هفالک  اپ  ات  رس  یناگدنز  رد  سپـس  دزاسیم ، شروهلعـش  دمدیم و  شتآ  نیا  رد  داب  وا ، رارـصا  دنکیمن . انتعا 
. دوـشیم هچ  ار  وا  دـمهفیمن  اـما  تسا ، بترم  وا  يارب  یگدـنز  تاـناکما  همه  زیچ و  همهیمَْعلاـِب  ْرُـشَْحن  اْکنَـض و  ًۀَـشیع  اـنِرْکِذ  ْنَع  اـنُه 

ادـیپ محازت  دـنگنجیم و  مه  اـب  شیاـههدارا  دوشیم . هدـیرب  شرکفت  تسین . رادهنماد  ِيداـش  شايداـش ، تسیچ . ناـیرج ]  ] دـمهفیمن
عوضوم هیضق و  لصا  مدرک . ضرع  هک  دوب  هضرتعم  هلمج  نیایسک  رب  يدوب  هار  ار  نامغ  یِک  یـسخ  ره  يدیدب  رگ  ار  لد  ِراخ  . دننکیم

اب مینک و  راتفر  هلیـسو  ناونع  هب  یعوضوم  هچ  اب  مینادیمن  میاهدرک . طولخم  مه  اب  ایند  نیا  رد  ار  فدـه  هلیـسو و  ام  هک  تسا  نیا  مهم ،
مهم هـتکن  میتــفایم ؟ بارطــضا  هـب  ارچ  مـینکیم ؟ کــش  ارچ  دــیآیم ؟ شیپ  ّریحت  ارچ  تـقونآ  فدــه . ناوـنع  هـب  یعوــضوم  هـچ 

یط ار  یلحارم  لآهدیا ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  تسا . هداد  رارق  لآهدیا  فدـه و  شدوخ  يارب  ار  ماقم  کی  يدرف  دـینک  ضرف  . تساجنیا
هب هرخالاب  ات  هدرک ، طولخم  ار  لطاب  حیحـص و  قحاـن و  قح و  تسا ، هدـیبوک  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  دوخ  هدیـشک ، تمحز  هدرک ،

داب و نایم  رد  ار  شرخ  هّرک  ِداب  مدرک . ضرع  شیپ  هسلج  رد  هک  روطناـمه  . ) چـیه هک  داد ، تسد  زا  ار  یهاـگآ  رگا  تسا . هدیـسر  نآ 
؟ ارچ درواین . يور  وا  هب  ریّحت  هک  تسا  لاحم  دنامب ، وا  ِیهاگآ  رگا  یلو  دهدیمن ،) صیخشت  ار  دوخ  ِنم  یلو  دهدیم ، صیخشت  نافوت 
رد تسا ، یحطـس  مینک » راک  هچ   » نیا هک  درکیم  لایخ  وا  مینک ؟ هچ  نالا  تفگ : دهاوخ  حور  دیـسر ، هک  هطقن  نآ  هب  هک  نیا  تهج  هب 

نیا منکیم  نامگ  نم  اذل ، دوش .» هدایپ  دناوتیمن  اجنیا  رد  تیاهنیب  ِنم  تمظع  : » تفگ دهاوخ  حور  زین ، تسا . قیمع  یلیخ  هک  یلاح 
هلیـسو ار  زیچ  همه  شاقن  تسا . هدرک  بلج  ار  شاقن  هک  ار  یعوضوم  دیریگب و  رظن  رد  ار  تسدربز  شاّقن  کی  دـشاب . یلک  یلیخ  لصا 

ار وا  دشاب ، ولبات  نیرتهب  هک  رگا  یتح  ابیز  يولبات  نآ  دـینادب ، نیقی  دروایب . دوجو  هب  ار  ییابیز  يولبات  هک  تسا  نیا  شفدـه  هداد و  رارق 
رد مدرک . ساسحا  بوخ  اجنآ  رد  ار  لصا  نیا  منیبب . ار  گرزب  ناشاقن  زا  یکی  مدوب ، لیام  ناهفـصا  رد  نم  ینامز  . درک دهاوخن  عابـشا 

فیرعت یلیخ  میارب  یناهفصا  شاقن  نیا  زا  مدرک . هبرجت  ًاعقاو  ار  عوضوم  نیا  تاقبط ، زا  یلیخ  ناشاّقن و  فنص  رد  مه  رگید  دروم  دنچ 
هک یعـضو  نیرتیلاـع  هب  دوخ ، راـک  نآ  رد  یـشاقن و  نآ  رد  مدـید  مدـید . روـطنیا  ار  درم  نیا  تسا . تسدربز  یلیخ  هک  دـندوب  هدرک 

هداس راتفگ  زا  نم  . ) درک هدایپ  یـشاّقن  رد  دوشیمن  هک  ار  زیچ  همه  هلب ، تفگیم : یلو  تسا . هدیـسر  دسرب ، طیحم  کی  رد  تسناوتیم 
ذغاک هحفـص  دـنادیم . دوخ  ِحور  تیاهنیب  ِّتیلاعف  ِشزیر  هاگیاج  ار  شدودـحم  يولبات  نآ  وا  مدـید  مدرکیم .) یناور  قیقد  هعلاطم  وا 
زونه تسا و  هدـنام  یقاب  وا  یهاگآ  نوچ  تساجنآ . رکف  یلو  درادـن ، ار  وا  ِتیاـهنیب  شزیر  شیاـجنگ  ذـغاک ، هحفـص  تسین ! دـهّعتم 

نافوکـش هک  تفگیم  یتالمج  اما  دوب ، کچوک  يولباـت  کـی  راـک ، هدـش  هداـیپ  هک  مدـیدیم  نم  تسا . هتخاـبن  ار  شدوخ  ّتیـصخش 
، مدیشکیم یـشاّقن  رد  ار  گنـس  کی  یتقو  تفگیم  دوشیم . نافوکـش  وا  هک  مدیدیم  میوگیم ، ار  ناتـساد  نیع  دنادیم  ادخ  . دشیم

نم دودـحم . زیچ  کی  رد  تسا ؟ هدـش  هداـیپ  اـجک  رد  وا  حور ]  ] دـینک هظحـالم  ؟ میوگب روطهچ  رخآ  تفگیم : شاـقن ) ، ) مدـیدیم هچ 
دروم یتسه ، ناهج  رد  ار  دودحم  زیچ  ره  . تسا هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  ِحور  ِییوجتیاهنیب  هتفر و  هار  وا  تسا . هتفر  هار  وا  هک  مدـیمهف 

ار امـش  دشاب و  دودحم  امـش  يارب  عوضوم  دیتسناوتن و  رگا  دیرادن . ّریحت  دیـشکب ، نوریب  تیاهنیب  وا  زا  دیتسناوت  رگا  دیهدب ، رارق  قشع 
اهنآ هک  تسین  نیا  یناگدنز  دیریگب . عیـسو  ار  ورملق  رتکچوک . اهنیا  تسا و  رتگرزب  حور  اریز  دش ، دیهاوخ  جیگ  دـنک ، هرـصاحم 
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هتبلا  ) دیوگیم رعش  کی  رعاش ، کی  هک  یتقو  دینکیم  لایخ  امـش  ایآ  . دنکیم طقاس  ار  ام  رما ]  ] نیا میریگب . فده  تسا ، هلیـسو  هک  ار 
؟ تـسا هـتفگ  اـجنآ  رد  هـک  تـسا  ناـمه  بـلطم  تـسا ،) سانــشناسنا  مـهف و  زیچ  صخــش  کـی  ناـمدوصقم  مییوـگیم ، هـک  رعاـش 
، درذگیم اجنیا  رد  هک  هچنآ  مجنگب . هیفاق  رد  مناوتیمن  نم  [ . 234  ] نم رادید  زج  شیدنم  مدیوگ  نم  ِرادلد  مشیدنا و  هیفاق  : دیوگیم

ناـمدوخ هیاـس  لاـبند  هک  تساـنبم  نیا  يور  اـم ، تابارطـضا  یجیگ و  بلغا  تسا . مهم  لـصا  کـی  نیا  درادـن . ار  نآ  شیاـجنگ  هیفاـق 
هزات تسوت . ِراک  عورش  يریگب ، مه  رگا  يریگب و  یناوتیمن  ار  هیاس  تسا . مامت  نم  راک  رگید  مریگب ، ار  وت  رگا  هیاس  يا  هک : میودیم ،
رگید ياـج  هک  لـقع  متـسه . وا  ِنآ  زا  نم  تفگ  دـهاوخ  و  داد ، دـهاوخ  ناـشن  شدوـخ  هیاـس  نوـچ  ؟ تسیک زا  هیاـس  نیا  ییوـگب  دـیاب 

نم دیوگیم : تسا . هدیباوخ  اجنیا  لصا  نیا  هک  دـید  دـیهاوخ  هزات  رگا ... یتفرگ  ار  هیاس  رگا  دراد . رارق  دوخ  ياج  رد  لقع  دوریمن .
رد يریگفدـه  دروم  رد  منک  ضرع  یحیـضوت  . ) تسا هدرک  داجیا  ار  هیاس  هک  ورب  نآ  لابند  يودیم ؟ ارچ  نم  لابند  متـسه . وا  ِنآ  زا 

يارب ییانشور  نیا  تسام . ِرس  يالاب  رد  ییانشور  میاهتسشن . رفن  دنچ  ام  اجنیا  ناناوج :) يارب  ًاصوصخم  تسا  دیفم  بلطم  نیا  یگدنز ؛
نیا رد  دزادنایم . قاتا  فک  رب  ار  ام  ياههیاس  فلتخم ، ياههلصاف  اب  دباتیم و  پچ  فرط  زا  اهیضعب  يارب  تسار و  فرط  زا  اهیضعب 

، دیدوب هتفر  هچ  يارب  دیدرکیم و  هچ  قاتا  نآ  رد  هک  دنسرپب  امـش  زا  رگا  دیوریم ، نوریب  اجنیا  زا  یتقو  تسین . کش  ياج  چیه  دروم 
مه درایلیم  رد  کی  یتح  سکچـیه ، نهذ  هب  دـتفیب ؟ نیمز  هب  نامهیاس  هک  میدوب  هتفر  ام  دـیوگب  هک  دوشیم  ادـیپ  امـش  زا  رفن  کـی  اـیآ 

يارب دناهتخاس  ار  هناخ  قاتا و  ایآ  . دوشیمن دوجو  فده  دوجو ، هیاس  دوب . هیاس  داجیا  قاتا ، نآ  هب  نتفر  زا  ام  فده  هک  دنکیمن  روطخ 
لـسع هک  تسا  يروط  ام  ِيدوجو  نامتخاس  اریز  تسا ، نیریـش  ام  همه  يارب  لسع  دـننک ؟ یگدـنز  نآ  رد  هکنیا  يارب  ای  هیاس ، نداـتفا 
زربلا هوک  رـس  ار  لسع  نیا  دوب  رارق  ایآ  ّالا  و  تسامـش . نم و  دوجو  هیاـس  لـسع ، ندوب  رابتّذـل  ندوب و  نیریـش  تسا . نیریـش  اـم  يارب 

رگا تسا . دـیفم  امـش  نم و  جازم  يارب  ریـش  ای  تسامـش . نم و  يارب  لسع  دروآیمن . رد  دروایب ؟ رد  خاـش  ناـهگان  زربلا  هوک  دـیزیرب و 
هیاس ناهج ، يّدام  يایازم  مامت  . تشک دهاوخ  ار  وا  هکلب  تسین ، بوخ  شیارب  اهنت  هن  دیهدب ، ریش  وا  هب  دیـشکب و  نوریب  بآ  زا  ار  یهام 

هنـسرگ رگا  دنکیم ؟ هچ  دیراذگب ، رتش  يولج  ار  دناربمار  يولبات  . میاهدرک شیابیز  ار  نیا  هک  میتسه  امـش  نم و  تسامـش . نم و  ِدوجو 
لسع ياهروبنز  يارب  لسع  روبنز  يودنک  رانک  رد  ار  یشاقن  نیرتیلاع  هک  نیا  ای  دروخیم . ار  نآ  تسا و  یندروخ  دنکیم  رکف  دشاب ،

ام زغم  تایوتحم  ام و  زغم  اریز  تسابیز ، امـش  نم و  يارب  دنوکوژ  دنخبل  نیا  درک ؟ دهاوخ  هچ  دنوکوژ  دـنخبل  اب  لسع  روبنز  دـیراذگب .
نم و هتخاس  اهنیا  تسا و  روطنیا  هک  الاح  تسا . هنوگنیا  مه  يزوریپ و ... ماـقم ، ملع ، میربب . تذـل  یـشاقن  نیا  زا  هک  دـنکیم  اـضتقا 

دََوب یِک  لد  هیاس  ضَرَع  َملاع  رهوج و  لد  دَُوب  سپ  . دشاب یگدنز  فده  دناوتیمن  امـش  نم و  هیاس  تسامـش . نم و  هیاس  سپ  تسامش ،
، نژیسکا ِرصنع  فده  رگا  درادن . یلاکشا  دشاب ، كاخ  كاخ ، فده  رگا  دییوجیم ؟ هدام  رد  ار  فده  امش  ایآ  [ . 235 [ ؟ ضرَغ ار  لد 

نیا نامدوخ  یتقو  سپ  تسا ؟ كاخ  ياههولج  كاخ و  امش ، ِتمظعاب  ِحور  فده  ایآ  . درادن یلاکـشا  دراد و  یتّیخنـس  دشاب ، نژیـسکا 
هچ يارب  اهناسنا )  ) ناـنیا هک  میفاـبیم  هفـسلف  دوخ  يارب  دـنزن ؟ شرـس  هب  گـنج  ياوه  ارچ  دوشن ؟ راـمیب  ارچ  میدرک ، ینادـنز  ار  حور 

. دیبوک دهاوخ  مه  رس  رب  تسا ، كاخ  رد  هک  یمادام  رشب  دیشاب . هتـشادن  محازت  دییوگب  دیهد و  ناشن  كاخ  زا  رتالاب  یفده  ؟ دنگنجیم
سک ره  . ) دـیگنج یهاوخ  نم  اب  دـشاب ، وت  بوبحم  مریگیم ، نم  هک  ییاج  رگا  یکاخ ، وت  یکاخ ، نم  تسا : نیا  رـس  رب  اـهثحب  ماـمت 

ایآ تسیچ ؟ تسا  هتخاس  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یحور  نآ  فدـه  اما  یلب . تسا ، كاـخ  یکاـخ ، فدـه  !( دوش زوریپ  دـیاب  تسا  رتيوق 
شنادز واک  نآ  ره  ؟ تسیچ تسا ، کچوک  وا  يارب  ناهج  ًاعقاو  دراد و  يزغم  هک  یصخش  نآ  فده  دریگب ؟ فده  كاخ  زا  دییوگیم 

ِحور شزرا  زا  رتنییاپ  ییاهفدـه  راـگزور ، تاـنایرج  اـبیز و  کیـش و  بوخ و  تاـنایبیاهشوگ  رد  هتـسشنب  تسا  یناـهج  ياهشوت  دََرب 
. دش دهاوخ  عورـش  اجنامه  زا  شایتخبدب  تسوا و  ِّریحت  یجیگ و  لّوا  دـسریم ، هک  اهنآ  زا  کی  ره  هب  دـنهدیم . رارق  وا  يارب  ناسنا 

تـسرد هک  تسا  نیا  شتلع  دـننک ، ادـیپ  هلأسم  نیا  يارب  یباوج  دناهتـسناوتن  هک  نیمز  برغم  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  منکیم  نامگ  نم 
دیاب اجک  هب  عومجملا  ثیح  نم  تیرـشب  اما  :» دـیوگیم روطنیا  یکـسویاتساد  دـش . هتفگ  هک  تسا  نامه  هلأسم  باوج  دـننکیمن . تقد 
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ار دـصقم  هب  شالت  دـنکیم . سح  ینادرگرـس  عون  کی  شیوخ  دوجو  رد  دوشیم و  هبتـشم  وا  رب  دـسریم  دـصقم  هب  هک  راـب  ره  دورب ؟
ار لوصو  سفن  هک  ینعی  دـشاب . نینچ  رگا  تسا  کحـضم  یلیخ  منک ، یفن  ًالماک  مهاوخیمن  ار  ندیـسر  ِسفن  دوخ  یلو  دراد ، تسود 

تاهج مامت  زا  تسا و  رادهدنخ  کحضم و  شیاه  هصیصخ  رظن  زا  ًاتعیبط و  رـشب  میوگب : هصالخ  هک  درک  ناوتیم  هچ  یلو  دهاوخیمن ،
تـسرد ار  نآ  دـیاب  يرـشب  صلخم  ناـیبرم  تسا . نشور  نآ  لـیلد  [ . 236 .« ] تسا نادرگرـس  مینک ، شهجوـت  مـیریگب و  شرظن  رد  هـک 

شدوخ هفیظو  هدروآ ، ياجهب  ار  دوخ  فیلکت  كاخیمدآ  ون  زو  تخاس  دیابب  رگید  یَملاع  تسدهب  دیآیمن  یکاخ  َملاع  رد  یمدآ  . دننک
؟ دیهاوخیم هچ  امـش  تسا . هداد  ماجنا  ار  دوخ  راک  نیرتسّدقم  مه  تعیبط  نایرج  تسا . هدرک  یط  یبوخ  هب  ار  نایرج  هداد و  ماجنا  ار 

ّالا و  میدرگیمزاب . يروخكاخ  هب  كاخ و  هب  هرابود  كاخ ، زا  نتفرگ  هلـصاف  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  بیجع  میهاوخیم ؟ هچ  اهناسنا  ام 
دورو و هزاورد  هک  داد  دـهاوخن  ناشن  امـش  هب  شدوخ  كاخ  درادـن . لرتنک  نوچ  درک ، دـهاوخ  گنج  هدازكاـخ  هک  میراد  لوبق  همه 
، متسیب نرق  رد  ًالعف  اهناسنا  ام  ِدودحم  یلومعم و  ياههشیدنا  . تسا عماوج  هب  التبم  زورما  هک  منک  ضرع  ياهلأسم  تسیچ ؟ امـش  ِجورخ 

هدرک باجیا  ار  قطنم  نیا  كاـخ ، قطنم  هب  رظن  اـب  و  تسا ، هدرک  ادـیپ  یقطنم  دوخ  يارب  ندـمتم ، ياـهروشک  زا  یـضعب  رد  ًاـصوصخم 
رد تمحازم  طقف  دشاب ؛ دازآ  لکش  ره  هب  یـسنج  طباور  دشابن ، تمحازم  هک  یمادام  دیـشاب . هتـشادن  رگید  یـسک  راک  هب  يراک  : » تسا
[، ایند هب   ] رشب دورو  هزاورد  يارب  هک : تسا  نیا  شاهمزال  تسیچ ؟ قطنم  نیا  همزال  .« درادن یلاکشا  چیه  دوشن ، راک  رد  فنُع  دوشن ، راک 

هاگداد رد  مینَکب ، ار  وا  نخان  یتح  رگا  دـش ، لیمحت  ام  رب  دـمآ و  ایند  هب  رگا  اـما  دـننکیمن . مه  لرتنک  دـنهاوخیمن و  زّوجم )  ) تراـک
، درادـن باسح  دورو  هزاورد  یتقو  اریز  ارچ ؟ درادـن ! باسح  ایند ،] زا   ] جورخ هزاورد  اهگنج ! تسد  زا  داد  يا  اـما  . میوشیم همکاـحم 

نوریب دیزاسب و  مییوگب  اهنآ  هب  میـشاب و  هتـشاد  راّجن  رفن  دصـشش  دصناپ -  هک  تسا  نیا  لثم  دشاب ؟ هتـشاد  باسح  جورخ  هزاورد  ارچ 
هعطق هعطق  ار  وا  ام  دنک ، دراو  هبرض  کی  زیم  نیا  هیاپ  هب  سک  ره  رگا  دنتخاس ، ار  اهنیا  هک  یتقو  هیاپ و )... هس  یلدنص و  زیم و   ) دیزیرب

ار فده  هلیسو و  ام  هک  تسا  يدراوم  زا  یکی  مه  نیا  رگید ! تسا  قطنم  ؟ مینک راکهچ  ار » اوه   572 ار ، ادخ  مرب  نابرق   » نیا اب  مینکیم .
يزور هچ  هب  تسا ، مـه  اـب  ناـسنا  ود  هـطبار  نیرتسدـقم  هـک  ار  یـسنج  هزیرغ  عابـشا  ناوـنع  اـم  هـک  دـینکیم  هظحـالم  . مـیاهدرک مـگ 

نیا اما  تسا ؛ هلیسو  نیرتیلاع  نیرترابتذل و  یـسنج  هزیرغ  . میاهداد رییغت  یتسه  تیعقوم  زا  ار  شایقطنم  ياج  نوچ  ارچ ؟ میاهتخادنا !
ورف توهش  رد  هک  ره  تساخس  اهتذل  اهتوهش و  كرت  : تسا یبیجع  رازنجل  توهـش ، تسین . امـش  نم و  ِیتسه  ِقلطم  فده  هلیـسو ،

ياهبش رد  : » تسا یبیجع  هلمج  هک  دراد  اـهناسنا  ِیـسنج  هزیرغ  هراـبرد  ياهلمج  ناـملآ ، فورعم  رعاـش  هتوگ  [ . 237  ] تساخنرب دش 
نانخـس نیا  رگا  .« ددرگیم تسد  هب  تسد  تیدبا  هاگرذگ  رد  تایح ، نازورف  لعـشم  دوشیم و  هتـشاک  یگدـنز  لاهن  هک  اجنآ  قشع ،
لعـشم و  : » دـینک اشامت  ار  ریبعت  ًاعقاو  دـیتخادنا ؟ زور  نیا  هب  یـسنج  هزیرغ  عابـشا  ناونعهب  ار  نآ  ارچ  سپ  تسا ، ییوشانز  طباور  يانعم 

هچ هب  تسا ، هلیسو  هک  ار  هطبار  نیرتتمظع  اب  نیا  سدقم و  هطبار  نیا  ام  «. ددرگیم تسد  هب  تسد  تیدبا ، هاگرذگ  رد  تایح  نازورف 
لوـق هب  مینک . يزیرهیاـپ  یـسنج ) هزیرغ   ) نیا يور  میهاوـخیم  ار  حور  ياـهتیدوجوم  اـهتیلاعف و  ماـمت  تقو  نآ  میدـناشن ؟ یعـضو 
کی طقف  دـیاب  زغم  رد  یکیرتکلا  طباور  اهدرایلیم  اـیآ  [ . 238  ] وا رکف  ار  وا  دُرب  لفـسا  يوـس  وا  رکذ  ین  وا ، نـید  ین  رکذ ، زج  : يوـلوم
طقف ناتمشچ  هک  متفگ  نم  دیدرک ؟ رواب  ارچ  امـش  اما  دنیوگیم ، اهنآ  كّرحم ؟ ياضعا  ياشامت  يارب  طقف  مه  نآ  دنک ، نشور  پمال 
رواـب امــش  ارچ  تـسا ؟ كرحم  ياـضعا  ياـشامت  يارب  طـقف  یکیرتـکلا ، هـطبار  دراـیلیم  هدزناـپ  نـیا  اــیآ  دــنک . نـشور  پمــال  کــی 

طقف کنالپ  سکام  . تسا هتفرگ  شناد  ِنیبهرذ  ریز  ار  رـشب  لاـس  رازه  هس  هدرک و  نشور  ار  دوخ  رکف  زا  هشوگ  کـی  وطـسرا  ؟ دـینکیم
هدرک نشور  ار  نآ  یمور  يّـالم  هک  شاهشوگ  کـی  تسا . هدومن  داـجیا  کـیزیف  ملاـع  رد  یلّوحت  هک  هدرک ، نشور  ار  شاهشوگ  کـی 
منیبب منک و  هاگن  هکنیا  يارب  طقف  دشاب  پمال  کی  دیاب  اهنیا  همه  ایآ  . دهدیم لیکشت  ار  يرـشب  گنهرف  يانب  ریز  لاس  دصتفه  تسا ،
هلأسم لاح ، ره  هب  ! تایح روتاکیراک  هکلب  تایح ، هن  هتبلا  دشاب ؟ نم  توهـش  عابـشا  هلیـسو  دـناوتیم  هنوگچ  تایح ، روتاکیراک  نیا  هک 

هک ار  هچنآ  و  فدـه ، ياجهب  تسا  هلیـسو  هک  ار  هچنآ  دـییایب  مینکن . مگ  ار  فدـه  دـییایب  تسا . ساسح  هداعلاقوف  فدـه ، هلیـسو و 
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امش ِرس  يالاب  هک  ار  یپمال  نیا  دیوش و  دنلب  هک  دنکیم  روطخ  ناتنهذ  هب  امش  زا  رفن  کی  نالا  ایآ  میریگن . هلیـسو  ياج  هب  تسا ، فده 
... هعلاطم و ییانـشور و  يارب  ياهلیـسو  نیا  دـییوگیم : دـینکیمن . ار  راکنیا  دـیهدب ؟ ياج  دوخ  حور  رد  فدـه  ناونعهب  تسا ، نشور 
نم مهدیمن ، شوگ  امـش  دایرف  هلان و  هب  امـش ، نتفگ  ياو  هب  نم  دیوگیم : ملع  دینک ، یقلت  هلیـسو  ناونعهب  ار  ملع  دـیهاوخب  رگا  . تسا

تسین طوبرم  نم  هب  تسیچ و  امش  ياهدیاب  دوشیم . نانچ  نینچ و  طیارش ، نیا  تحت  هدیدپ  نیا  هک  امش  هب  مهدیم  ناشن  متسه ، هلیسو 
دـبعم و کـی  دوخ  يارب  رـشب  مهدزون ، نرق  رد  دـنتفرگ ! فدـه  دوخ  يارب  ار  ملع  یطارفا ، روطنآ  یناـمز  (. تسین طوبرم  ملع  هب  ینعی  )

دیاب طقف  هک  تشادنپیم  رشب  نامز  نآ  رد  دوب . ملع  شاهمسجم  دوب و  هاگـشناد  دبعم  نیا  درک ؛ تسرد  شتـسرپ  يارب  مه  همـسجم  کی 
زا یکی  رد  یتقو  هک  دـناهدروآ  دـش . مـالعا  ملع  ِیگتـسکشرو  :» دـیوگیم وسور  رییپ  دیـسر . متـسیب  نرق  هک  نیا  اـت  دز ، وناز  ملع  يارب 

رایـسب تشحو  سرت و  وا  زا  ناـنزهار  نادزد و  دوب ، لثملابرـض  ّتیدـج  یتـسرد و  ظاـحل  زا  هک  تسیزیم  یمکاـح  ناـملآ  ياـهرهش 
مکاح هک  رارق  نیا  زا  دندرب ، یپ  اسآهقعاص  يزار  هب  رهش  یلاها  يزور  اما  دندرکیم . مارتحا  هنامیمص  ار  وا  دنمتفارـش  ِنادرم  دنتـشاد و 
تخل ار  مدرم  دـشیم و  جراخ  هناـخ  زا  ادـص  رـسیب و  هتـسهآ و  تشاذـگیم و  بیج  رد  ياهچناـپت  دیـشوپیم و  لّدـبم  ساـبل  بش  ره 

نینچ دـیاش  تسین ؟ مکاح  زرلاه  تیاکح  ناـمه  ناتـساد  نیا  اـیآ  هک  دیـسرپیم  دـبال  ... تفرگیم يزیچ  روز  هب  ناـشیا  زا  اـی  درکیم و 
فعض و نآ ، لباقم  رد  مدرم  نونکات ، نرق  تسیب  زا  دشابیم . زین  مهدزون  نرق  رخاوا  رد  یضایر  مولع  ناتـساد  لاح ، نیع  رد  یلو  دشاب ،
هب نیهوت  دـننام  ار  وا  لـمع  دـنک ، یتلاـخد  اـی  دَروآ  لـمع  هب  یحالـصا  دروم ، نیرتکـچوک  رد  تساوخیم  سک  ره  دـندرکیم . شغ 

رایـسب يادص  رـس و  اب  لاصتا  میدق  موهفم  داد و  ناشن  دوخ  زا  يروآهیرگ  ِفعـض  سدیلقا ، لصا  ناهگان  اما  دندرکیم . یقلت  تاسدقم 
ردق نیا  هک  ییانب  دش و  درُخ  ینتفرگن  هزادنا  مصا و  دادـعا  زا  ینمهب  هلیـسو  هب  یلومعم ، دادـعا  يانـشآ  ورملق  دـش و  دوبان  تخیرورف و 

یناریو یبارخ و  راتفرگ  هک  دوبن  تایـضایر  مظعم  يانب  طقف  اـما  تشادرب . گرزب  ییاهفاکـش  اـهكرت و  دوب ، شتـسرپ  مارتحا و  دروم 
، دوش راـچد  یناـسون  نینچ  هب  نورق  هاگرذـگ  رد  تایـضایر  هک  یتقو  ... ) دوب راـچد  لاـح  نیا  هب  مولع  گرزب  رـصق  ماـمت  هکلب  دـشیم ،

نینچ ار  مـلع  ( 1842  - 1910) زمیج ماـیلیو  ییاـکیرمآ  فوسلیف  تاـقوا ، نیمه  رد  ددرگیم .) نشور  زین  یملع  ياـیاضق  رگید  فیلکت 
ناتهلیسو فده و  امش  تسا ، هدشن  تسکشرو  ملع  یلو  دش »! تسکشرو  ملع  [ .» 239 .« ] هداس ياهدادرارق  زا  ياهعومجم  درک : فیرعت 

هن حالطصا ،] هب  . ] تسا هتشاذگ  امش  ام و  رایتخا  رد  ار  شدوخ  نالک  هیامرـس  ًامئاد  ملع  دشاب ؟ هدش  تسکـشرو  ارچ  ملع  دیمهفیمن . ار 
هکلب هدشن ، مالعا  ملع  یگتسکشرو  ریخن ، دش »! مالعا  ملع  یگتـسکشرو  : » دیوگیم وسور  رییپ  . یکمنیب نیا  هب  هن  روش ، ِيروش  نآ  هب 

هار رد  ار  يراکادف  نیرتیلاع  دیاب  ام  دشاب و  ام  شیاتـس  سّدقت و  دروم  دیاب  تسا و  نامه  ملع  ّالا  و  تسا . هدـش  ضوع  ام  ياهیـصاقر 
هچ هبـساحم ، نیا  رباـنب  . میورب میریگب و  شیپ  ار  تاـیعقاو  ًاجیردـت  و  تاـیعقاو ، هدـنهدناشن  ینعی  شناد  هـک  مینادـب  یلو  مـینکب ، شناد 

هنیس رد  هلصوح  مک  ِلد  یلو  دوب ، شنتخیرگب  ِهار  . تسا هتفرگ  رارق  هلیسو  دروم  خیرات  نادرمدار  هلیسو  هب  هک  ییاهیناگدنز  اهتایح و 
اههچوندرُدیب یبارـش  هک  يرامخ  نوچ  تفرگب  لتاق  فک  زا  نارکوشدرمـشب  سدـقم  دـید و  مرتحم  ار  نوناق  اجهمه  دـیاب  تفگدرـشف 

دـش ودـب  وچ  رغاس  روددرپسب  ناج  رگد  ِدـعب  یکی  هک  دـید  ار  نازیزع  ماج  ناشداددرُگ  اـب  نیتسخن  ِماد  یتشُک  تسین  هک  دـندیود  شیپ 
نیا میکح  هدازآ  دوخ  ِهاوخ  اوه  ابدروخ  یهاوخیم  وت  هک  یّمـس  هجو  دسرب  تموکح  ات ز  نک  ربصدروآ  رـسک  ام  ِیم  هجو  تفگ  یقاس 
رارق هلیـسو  ار  ناشتایح  خـیرات ، نادرمداردرم  ناوتن  ناـهج  هب  یتفُم  هک  ناز  دـهدب  ّمس  اـت  هک  میـس  شهدـبدرزآ  یناـهج  تفگ و  نخس 
کی هک  تایح  اما  تسا . فده  نیرتیلاع  تایح ، یناسنا ، دوجو  مزیناگرا  رد  لّوا  دوشیم . هلیـسو  هک  دـسریم  ییاج  هب  تایح  دـنداد .

هب یمدآ  دـسر  ات  مجنپ ، مراهچ و  موس و  ياههلپ  هب  نآ  زا  دـعب  و  دیـسریم ، مود  هلپ  هب  دـیوریم ، الاب  هک  تایح  هلپ  کـی  زا  تسین . هلپ 
هچ تسا . هلیـسو  هک  دهدیم  ناشن  شدوخ  هلیـسو ، نیا  اما  دوشیم . يدعب  هّلپ  يارب  ياهلیـسو  یلبق ، هّلپ  ره  دـنیبن . ادـخ  زج  هب  هک  ییاج 

عمج تساوح  ماهلیـسو ، نم  دیوگیم  دراد و  نابز  نییاپ  هبترم  ره  رد  یحور  دشر  اما  تسا . هلیـسو  دیوگب  هک  درادن  نابز  هدام  هک  مینک 
يدعب ياههلپ  يوس  هب  دیورب و  رتالاب  دیوگیم : هتفایدشر  ِحور  تفای ، دـشر  حور  درک و  ریثأت  ناسنا  حور  رد  ًاعقاو  ملع  هک  یتقو  دـشاب .
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دوخ جایتحا  دنک و  فارتعا  هظحل  ره  رد  ار  دوخ  صقن  اتطامس  رب  دنادن  لصاو  ار  شیوخ  طابر  ره  رد  وا  هک  نآ  مالغ  نم  . دینک تکرح 
هدـنبات ِّرُد  وچمه  ار  هریت  گنـس  نیـسح ، ای  رکذ  ؟ ارچ دـنکیم ؟ هدـنبات  ِّرُد  وچمه  ار  هریت  گنـس  ارچ  نیـسح ، ای  رکذ  دـنادب . لامک  هب  ار 

يدش ناطلـس  ماهدـنب  یتفگ  هک  نوچ  يدـش  ناهرب  همه  یتسَر  دوخز  نوچدـنکیم  هدـننیرفآ  راک  یگدـنب ، هدـنب  دـنک  رَا  يرآ  دـنکیم 
رد قاّرب ، یکـشم  يوم  هک  یتقو  متفگ ، شیپ  هسلج  تسین . فده  هلیـسو ، هک  دـیمهفیم  دـیدروآ ، ياج  هب  ار  هلیـسو  ًاعقاو  یتقو  [ . 240]

. درک دهاوخ  دوبان  شنامشچ  لباقم  رد  ار  یتسه  دیفس ، يوم  نیلّوا  هدهاشم  ضحم  هب  تسا ، یتسه  ِفده  مناخ ، رتخد  ای  رـسپ  اقآ  فلز 
کی زا  يدـعب  ِیملع  هلمج  متخاب ، نآ  هب  ار  دوخ  رگا  متفرگ ، ارف  یملع  هلمج  کـی  نم  یتقو  ؟ میزاـبب ار  دوخ  دـیاب  ارچ  دـیزابن ، ار  دوخ 

، هلب دوشیم ؟ روطنیا  مه  تاضقانت  بجع ! هک  دوشیم  مولعم  شایچوپ  نوچ  دربیم ، نیب  زا  ارم  ِیملع  ِیعقاو  شزرا  رتیلاع ، ِّتیصخش 
ْنَا َداک  تسا : ناسنا  تفگ  ناوتن  رگید  دسریم ، دشر  ِباصن  ّدح  هب  ناسنا  هک  یتقو  دـیوگیم : هک  دراد  یترابع  انیـس  نبا  . تسا روطنیا 

ناسنا نیب  قرف  زا  رتدایز  یلیخ  ناسنا ، ناسنا و  نیب  قرف  هک  مدرکیم  رکف  ینامز  «. یناسنا دشاب  ّیبر  هک  تسا  کیدزن  ، » ًاّیناسنِا ًّابَر  ُنوکَی 
ناهج مامت  رد  رگا  . منک كرد  مهاوخیمن  اما  مراد ، كرد  دیوگیم : ناسنا  یلو  درادن ، تاساسحا  درادن ، كرد  گنس  تسا . گنـس  و 

. تسا هدـش  شتیدوجوم  دـض  هک  دـهدیم  ناشن  هفاـیق  دوشیم . شتیدوجوم  دـض  ناـسنا  دـیدرک ، ادـیپ  ار  دوخ  ِدـض  لاـح  نیا  تعیبط ،
عقوم یعفا  مادک  دریذـپیمن . ار  نیا  دـنزیم ، ار  وا  هک  یـسک  یلو  دـیآیم ، شدرد  هتبلا  دـنکیمن . درد  ساسحا  ماهدز ، ار  وا  دـیوگیم :

نیا اب  دیـشچ ، دـهاوخ  ار  درد  لباقم  فرط  هک  دـنادیم  هدـننز ] صخـش  . ] دـناهدز اهناسنا  اما  تسا ؟ هدز  ام  هب  ار  فرح  نیا  ندز ، شین 
نادرمدار . تسا فدـه  ّدـض  اهفدـه  و  درادـن ، شزرا  تسا و  زیـشپ  اهفدـه  هکنیا  يارب  هـچ ؟ يارب  دـنکیم . لاـمیاپ  ار  شّقح  لاـح 

تایح زا  يرتالاب  هجرد  ِیناـبرق  تاـیح ، زا  ینییاـپ  هجرد  دوشیمن . هلیـسو  تاـیح  دـینک ،]: تقد  . ] دـناهدرک هلیـسو  ار  اـهتایح  خـیرات ،
ینییاپ بتارم  هک  دیدومرف  هظحالم  امش  دوخ  دناهدیـشوک . ملع  بتارم  حور و  لیمکت  رد  هک  دنتـسه  اجنیا  رد  یـصاخشا  نالا  دوشیم .

بوکخیم لیاسو  نیا  رد  دیورب . دیناوتیم  دیهدب . همادا  ار  ناتهار  دینکن و  فقوت  ناسنیدب  دیدیـسر . الاب  بتارم  هب  ات  دـیدرک  ینابرق  ار 
شکلف ز دهاوخ  دومن  يور  ار  وت  هک  شکلد  تروص  ره  : دـنک هولج  فدـه  ام  رب  هک  زیچ  ره  هک  مینادـب  مینکن و  مگ  ار  فدـه  دـیوشن .

هلیـسو تایحدوب ، دهاوخ  وت و  اب  هشیمه  تسا  هدوب  دوجو  راوطا  رد  هک  ِهن  یـسک  هب  لد  ور  : دـینکن کش  نآ  رد  چـیهدوبر  وت  ِرود  مشچ 
تبحـص عقوم  رد  امـش  هک  تفرگیم  یتیمهایب  نیا  هب  تفرگیم ، ار  نارکوش  ینانوی ، درم  نآ  نادـنز ، نآ  رد  هک  يزور  یلب ، دوشیم .

تایح ياههیاس  ام  تقونآ  . دروخ تفرگ و  دوب ، ثحب  لوغشم  هک  یلاح  رد  ار  هدنشک  ّمس  طارقس ، دناهتشون  دیریگیم ! بآ  ناویل  کی 
نیا دتلغیم ، یجیگ  اب  رشب  هک  اهارچ  نوچ و  نیا  رد  دنتسه و  دنِر  مه  اهیضعب  مینکیم . ارچ  نوچ و  هب  عورش  دعب  میریگیم ، فده  ار 

هک نیا  ياج  هب  دـنهدب ، ناشن  هار  ام  هب  هک  نیا  ياـج  هب  دـنروخیم . ناـن  اـیند  نیا  رد  ناـشدوخ  يارب  دـنروآیم و  رد  رنه  تروص  هب  ار 
، نیا ياج  هب  تسا . یشزرا  دنچ  نآ  تسا ، یشزرا  کی  نیا  تسا ؛ یفده  ِشزرا  نآ ، شزرا  تسا . ياهلیسو  ِشزرا  نیا ، شزرا  دنیوگب :

ردق هچ  هک  دینامب ، ناریح  نم  هب  : » دیوگب هک  نیا  يارب  ارچ ؟ دروآیم . روت  دنتسه ، جیگ  اهیهام  هدش و  دولآلگ  بآ  دنیبیم  هک  یتقو 
[241  ] میدز ّتیهولا  ردـنا  عْمط  تسد  میدـش  ناقلخ  ِیناریح  هلاو )  ) ِبلاط «! ممهفیم نم  ار  اـهدرد  مراد . ذوفن  مدرم  حور  قاـمعا  رد  نم 

يدِْعلا ُماهِـسَو  یفاوَْقلا  ُّبَرَو  يدَّنلا  ُّبَر  اَنَا  «. مراد یلاع  یلیخ  ِملق  نم  نوچ  دوش ، نم  ناریح  طقف  هشیدـنا  رکف و  : » دـیوگب هک  نیا  يارب  .
درم نم  - » 1 [ . 242  ] ِدوُمَث یف  ٍحـِلاصَک  ًابیرَغ  ُهَّللا  اَهَکَرادـَت  ٍۀَُّما  یف  اَنَاِدوُهَْیلا  َْنَیب  ِحیـسَْملا  ُماقَمَک  َِّالا  َۀَـلَْخن  ِضْرَِاب  یماقَم  امِدوُسَْحلا  ُْظیَغَو 

اهلخن نیمزرـس  رد  نم  تیعقوم  - 2. منادوسح ِیلدگنت  یتحاران و  هلیسو  نمشد و  نامـشچ  هب  ریت  و  اههیفاق ، يادخ  تواخـس و  هتـسیاش 
هدرک راتفرگ  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یمدرم  ناـیم  رد  نم  - 3. تشاد دوهی  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک  تسا  ینامه  هفوک ) )

وت رد  ارچ  دوش . هفاضا  يرشب  درد  هب  مه  رگید  درد  کی  ات  .« دوب دومث  موق  نایم  رد  مالسلا  هیلع  حلاص  هک  ماهناگیب  بیرغ و  نانچ  تسا ،
تـسد ياهدروآ ، تسدهب  یتّیزم  رگا  ياهدرک ، وب  لگ  یناتـسلگ  زا  ياهتفر  مینامب ؟ ناریح  یلاع  بانج  دوجو  رد  ارچ  اقآ ؟ میوش  ناریح 
مولعم درد  ّالا  و  ینک ؟ بوکخیم  ار  ام  یهاوخیم  ياهدش و  بوکخیم  ياهداتسیا ، ارچ  مینک . وب  لگ ، نآ  زا  مه  ام  ات  ربب  ریگب و  مه  ار  ام 
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يوق و ِعزاـنت  ثحب  اـقب و  رد  عزاـنت  ثحب  هک  مدرک  ضرع  وجـشناد  ناـیاقآ  هعمج  ياـهبش  ياـهسرد  رد  لـبق  يدـنچ  . تسا نشور  و 
ندز هبملت  ندز و  داـب  ثـحب ، نـیا  هـک  دنتـسنادیمن  اـما  دـنداد . یملع  یفـسلف و  هـبنج  نآ  هـب  دـندرک و  گرزب  نرق 19  رد  ار  فــیعض 
هبنج نیا  هب  دَربیم . نیب  زا  ار  فیعـض  يوق ، هک  تسا  هدش  هدید  لاح  ات  رـشب  خیرات  ِلوا  زا  . تسا نشور  حـضاو و  شدوخ  دـهاوخیمن ،

ناشن ار  نآ  خیرات  دراد ، جالع  دیوگیم  خیرات  دـنیوگیم . غورد  اما  دوشیمن ، جالع  دـنیوگیم  دـینک . شجالع  هکلب  دـیهدن ، یفـسلف 
دایز میاهدـید . دایز  مه  ریخا  نارود  نیمه  رد  . دـندرب راکهب  مدرم  هدافتـسا  هار  رد  ار  ناشتردـق  ماـمت  ینادرمدار  هک  میدـید  اـم  دـهدیم .

، دییوگیم تقیقح  رگا  دننکیم . هدافتـسا  دنربیم و  راکهب  ار  تردق  نوناک  هک  دـیامرف ، دایز  ار  ناشلاثما  ادـخ  هک  كاپ ، نادرم  دنتـسه 
رد هک  نآ  ؟ دیهدیم هئارا  ام  اب  يدـیدج  ساسح و  بلطم  راکتبا و  ایآ  دَربیم ، نیب  زا  ار  فیعـض  يوق ، هک  نیا  ّالاو  دـینک ، تیوقت  ار  نیا 
الاح هک  تسین ؛ فرح  نیا  رکنم  یـسک  و  تسا ، مولعم  هلأسم  بوخ ، رایـسبتسا  باوخ  دوریم  مشچ  رد  هک  نآ  تسا  بآ  دوریم  يوج 

جالع دییوگب  رگا  و  دـینک ، جالع  ار  نآ  درد  ات ] دـینک  یعـس  . ] میهدـب نآ  هب  ( Scientific  ) یملع هبنج  ای  میزاـسب و  هفـسلف  نآ  يارب 
ینعی عامتجا  درف و  ِحالـصا  هار  رد  اهيراکادف  همه  نیا  سپ  تسا . هدش  بوخ  مه  یلیخ  هدش و  جالع  اریز  دییوگیم ، غورد  دوشیمن ،

هدرکن اهناسنا  حالصا  هار  رد  هک  اهيراکادف  هچ  تسا . هدرکن  اهندمت  هار  رد  هک  اهيراکادف  هچ  شایهلا ، ِنینزان  هفایق  نآ  اب  رشب  ؟ هچ
يدام یگدنز  نیرتیلاع  تسناوتیم  دیاش  دسرب ، شيّدام  یناگدنز  هب  تساوخیم  ًاعقاو  رگا  زور  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  . تسا

، هلأسم هن ، تفگ : اما  درادنرب . مه  یمخز  تحارج و  چیه  دهدب و  ماجنا  يراک  دوشب و  طلسم  روما  همه  رب  تسناوتیم  دروآ . تسدهب  ار 
ای تسا  هدرب  راک  هب  مدرم  هدافتـسا  هار  رد  ار  دوخ  تردـق  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اـیآ  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اـب  تسا . ناـسنا  هلأـسم 
رد هتبلا  دنراد ، ینادرمدار  ناشدوخ  يارب  زین  اهینیمز ) برغم   ) اهنآ نامدوخ . يژولوئدـیا  زا  یقرـش و  هعماج  زا  یلع  نب  نیـسح  نیا  ؟ هن

ار لغـش  نیرتگرزب  هک  دـعب  دـهدیم ، ماجنا  شنطو  يارب  ار  تمدـخ  نیرتیلاع  هک  اهنآ  زا  یکی  یتح  . فلتخم ياهفیدر  تاـقبط و 
و [ 243 . ] مزادرپب يزرواشک  تعارز و  هب  مهاوخیم  الاح  دوب . اجنیا  اـت  نم  راـک  هن ، دـیوگیم : دـننکیم ، باـختنا  تکلمم  رد  وا  يارب 
زا ارچ  امش  سپ  دنتسین . ات  ود  یکی ، دتسه . دایز  دارفا  نیا  زا  . تشادن ار  قطنم  نیا  وا  دینامب .» ناریح  نم  هب   » دیوگب هکنیا  نودب  دوریم 

ِنتفگ هب  یجایتحا  تسا ، ناسآ  هک  يزیچ  دروم  رد  دیفابیم ؟ هفـسلف  اقب  رد  عزانت  يارب  ارچ  دینک ؟ هدافتـسا  دیهاوخیمن  رـشب  يورین  نیا 
شاهکت نیا  وگب  ریگب و  ار  شتسد  دروآیم ، رد  ار  رشب  ردپ  هک  صقر  نیا  مصقریم . مدوخ  نم  هدزن  تفگ : فورعم  لوق  هب  تسین . امش 

تسا و یکی  طقف  مینامب ، ناریح  وا  رد  دـیاب  رفنکی  هک  نآمیدز  ّتیهولا  ردـنا  عْمط  تسد  میدـش  ناقلخ  ِیناریح  هلاو )  ) ِبلاط . صقرن ار 
دوشیم هدش و  هدید  رشب  خیرات  رد  هصالخ ، ؟ منامب ناریح  امش  هب  نم  ارچ  دینامب ؟ ناریح  ناسنا )  ) نم هب  امش  ارچ  تسادخ . ِدوخ  مه  نآ 

رد نیاربانب ، تسا . هدوب  رتیلاع  رتانعمرپ و  ناشیگدنز  تایح و  دنتشادرب ، مدق  رتشیب  هچ  ره  فده ، هلیسو و  میظنت  رد  هک  یصاخشا  هک 
ام هک  تسا  یّمهم  یلیخ  هلأسم  ًاعقاو  . دیامرف تیانع  ام  رب  ار  فده  هلیـسو و  کیکفت  ِكرد  هک  میهاوخب  ادخ  زا  سدقم ، ياهبش  نینچ 

و میزروب ؟ ّتبحم  يزیچ  هچ  هب  مشَچ . دـیزروب ! تبحم  تبحم ! دـیزروب ! ّتبحم  هک  دـناهدرک  رپ  ار  يرـشب  سوماـق  میزروب . قشع  هچ  هب 
. فده مه  نآ  هلیسو و  نیا  وگب  سپـس  نک ، ادج  مه  زا  ارم  ِفده  هلیـسو و  لّوا  یعـضو ؟ هچ  اب  و  یـشزرا ؟ هچ  اب  و  تسیچ ؟ شاهزادنا 

نیا ِساسح  رایسب  ياهدومن  زا  یکی  . تسا نیا  نآ ، قطنم  نوناق و  هلیـسو . رادقم  هب  هلیـسو  هب  ّتبحم  و  فده ، رادقم  هب  فده  هب  ّتبحم 
اب دیابن  ار  هلوقم  ود  نیا  و  میراد ، فده  هلیسو و  ام  هک  دهدیم  ناشن  هثداح ، نیا  تشرد  زیر و  ياههطقن  مامت  تساونین . ناتـساد  هلأسم ،
نب نیـسح  خیرات ، هاگرذگ  نیا  رد  هک  دومرف  دیهاوخ  ساسحا  دینک ، عورـش  هلأسم  نیا  ِیخیرات  ياههشیر  نآ  زا  رگا  مینک . طولخم  مه 

ره هب  نم  رگا  تسا . فده  ینابرق  هلیـسو ، هکلب  دوش ، هلیـسو  ِینابرق  دـیابن  تسا ، فدـه  هچ  نآ  هک  دوب  نیا  شروظنم  مالـسلا  هیلع  یلع 
يدرف ياهنادجو  ظفح  يارب  ام  دوشیم . لتخم  تسادخ ، ّتیـشم  هاگهولج  هک  خیرات  نادجو  منک ، یگدـنز  رتشیب  حابـص  دـنچ  یتمیق ،

ام زا  کی  ره  میتسه ؟ خـیرات  نادـجو  نامه  زا  یئزج  اـم  هکنیا  هن  رگم  میـشوکن ، خـیرات  نادـجو  ظـفح  يارب  ارچ  میـشوکیم ؟ ردـقچ 
ُنید َناک  ْنِا  : دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  . مینک ادا  ار  نامدوخ  مهـس  میـشوکب و  مه  نآ  هرابرد  دیاب  دراد . خـیرات  نادـجو  رد  یمهس 
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يا سپ  نم ، ندـش  هتـشک  اب  ّالا  دـنامیمن ، رادـیاپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نید  رگا  » ینیذُـخ ُفُویُـس  ایَف  یْلتَِقب  ّـِالا  ْمِقَتْـسَی  َْمل  ٍدّـمُحم 
ُفُویُسایَف دشاب : نم  ندش  هتشک  اب  شماوق  تسا ، یمدآ  ِحور  رهوج  هک  هّللا » ّالا  هلا  ال   » هملک نیا  دوش  انب  رگا  .« دیریگ رب  رد  ارم  اهریشمش 

هدامآ رـضاح و  نم  تسا . هلیـسو  هدیا ، نیا  ياقب  يارب  نم  یناگدـنز  متـسه . هلیـسو  نم  دـیریگ .» ربرد  ارم  اهریـشمش  يا  سپ  ، » ینیذُـخ
وا فارطا  هک  ییاهنآ  هب  رابدنچ ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دشیم . طلتخم  فده  هلیـسو و  ِتیـساسح  رگا  دوب  بیجع  ًاعقاو  متـسه .

دنتسشن دندناوخ ، هک  ار  زامن  دومرف . دیکأت  ار  داهنـشیپ  نیا  زاب  اروشاع ) بش   ) بش ادرف  یتح  دیورب . دیتسه ، دازآ  امـش  هک  دومرف  دندوب 
نیا رد  دینکن . رابجا  ساسحا  نم  لباقم  رد  متشادرب ، امـش  زا  ار  دّهعت  نم  تسا . کیرات  بش  هک : دندومرف  يرـصتخم  تبحـص  زا  دعب  و 

، دوب هدادن  صیخشت  تسرد  ار  فده  هلیسو و  اجنیا  رگا  دوب  نکمم  . تسین یعنام  نم  فرط  زا  دورب . دهاوخیم  یسک  ره  کیرات ، بش 
اهنآ رب  مینزیم و  ادرف  ام  دیـشاب ، هتـشاد  فیرـشت  مه  امـش  نایاقآ  هک  درکیم  قیوشت  ار  اهنآ  نتخادنا ، هار  تاساسحا ] کیرحت   ] يارب
بلج ار  امـش  هک  منک  يروط  ار  مایحور  عضو  دـیاب  نم  ایآ  میراد . راک  رـس و  ناسنا  اـب  میزاونیمن ، یقیـسوم  ریخن ، درک . میهاوخ  هبلغ 

ياـهگنج رد  اذـل ، مریگب ؟ ار  امـش  تاـیح  راـبجا ، هب  امـش و  ِراـیتخا  نودـب  منک و  بلج  ار  امـش  هک  منکب  يروط  ار  ماهفاـیق  اـیآ  منک ؟
رد رایتخا  اب  وا  دورب ، ولج  وا  دوش و  هتفرگ  یسک  رایتخا  اهندزشرام ، نیا  اب  رگا  دشن . يرادربهرهب  اهندزشرام  نیا  زا  زگره  یمالـسا ،

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نانمـشد  يوس  زا  هشیمه  مالـسا ، ردص  هرود  رد  . تسا یتلآ  تسا و  هدش  يرادیرخ  وا  تسا . هدرکن  تکرـش  گنج 
یلیخ ًاصوصخم  اـهگنج  زا  یکی  رد  نیکرـشم  . دـشیم ناشنازابرـس  کـیرحت  بجوم  جـییهت و ... بوکب و  ياـن و  ّرک و  هلیـسو  هب  هلآو 

دـندزیم و ناکرـشم  .« دـیرادن يّزُع  امـش  میراد ، يّزُع  تب  اـم  » مَُکل يّزُع  ـال  يّزُْعلا و  اََـنل  ُنَْـحن  : دـنتفگیم دـندوب و  هتخادـنا  هار  ناـجیه 
ناجیه اهنیا  هّللا ، لوسر  ای  هک : دنتفگ  دندمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  دزن  ناناملسم  زا  ياهدع  دنتشاد . ناجیه  یلیخ  دندیبوکیم و 

: تسا نیا  ناشفرح  دنتفگ : دنیوگیم ؟ هچ  اهنآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  تسا . بوکب  نزب و  دنهدیم و  راعش  دنراد و  يدایز 
امش تسام ، ياقآ  ادخ  » مَُکل یلْوَم  َو ال  انیلْوَم  ُهّللَا  : دییوگب یعمج  هتـسد  دیورب و  مه  امـش  دومرف : ترـضح  مَُکل . يَّزُع  الَو  يّزُْعلا  اََنل  ُنَْحن 

. ریخن دندومرف : ترـضح  مینزب ؟ لبط  ایآ  دنتفگ : ناشیا  هب  مَُکل . یلْوَم  الَو  انالْوَم  هّللا  دوشب . دناوتیمن  اقآ  هک  دماج  تب  کی  .« دیرادن اقآ 
نم تسا . نم  فده  مه  نیا  متسه ، نیسح  نم  دومرف : یلع  نب  نیـسح  . دنک ادیپ  ار  تایح  فده  شدوخ ، رایتخا  اب  ناسنا  دیراذگب  ینعی 

، هار رد  یتح  . دورب دـهاوخیم  سک  ره  و  دـیتسه ، دازآ  منادیم . ار  نیا  دـش . میهاوخ  هتـشک  حبـص  ادرف  هک  تسا  یمتح  متـسه و  اجنیا 
، تسا رـضاح  ادـخ  تاقالم  يارب  سک  ره  میوریم ، ام  : » هک دوب  هدومرف  ار  داهنـشیپ  نیا  ترـضح  زاـب  دنـسرب ، ـالبرک  هب  هکنیا  زا  شیپ 
هب یهلا و  يزوریپ  هب  دهاوخیم  یـسک  رگا  : » دومرف دیایب . دیآیم ، ماقم  هب  ندیـسر  يارب  ای  ییاشگناهج ، يارب  سک  ره  دومرفن : دـیایب .»

يّدام تایح  ولو  دشکب ، رانک  ندوب  فدـه  زا  ار  تایح  هک  درادـن  ار  نیا  بات  یـسک  ره  هک  تسا  مّلـسم  دـیایب .» ام  اب  دـسرب ، یهلا  حـتف 
یتقو دوب ؛ ناشدوخ  هیاس  ناشفدـه  دـندوب و  هدـمآ  ياهیاس  يارب  هکییاهنآ  دـنتفر . اـهیلیخ  هک  تسا  هدـش  هتـشون  خـیراوت  رد  اذـل ، . ار

؟ دـندنام رفن  دـنچ  عمج ] نآ  زا  .] میتسین ام  ظفاحادـخ ، دـنتفگ : دورب ، كاخ  ریز  هب  كاخ  يور  زا  اهنآ  هیاس  دـیاب  هک  دـندرک  ساـسحا 
ياههنومن یناسنا ، ياهنامرآ  يانبریز  رد  هک  دراد  ار  انعم  نآ  دراد . یگرزب  سب  ییانعم  دراد ؟ انعم  هچ  رفن  کیوداتفه  رفن ! کیوداتفه 

داتفه و نیا  زا  دـیروبجم  هن ؟ ای  میراد  مدآ  ایآ  دـنتفگ  امـش  هب  اه  « روکیپا  » ای اه ، « زباه ساموت   » هفـسلف لـباقم  رد  رگا  تسا . حرطم  ناـنآ 
، درب دیهاوخ  مسا  نانآ  زا  هک  یناسک  تسین . يرگید  سک  دیربب . مسا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دـیروبجم  دـیربب . مسا  رفن  کی 

. دنتسه دارفا  نیمه 

ینیسح حور 

هراشا
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رتهب یهار  چیه  تسا ، هتفرگ  رارق  خیرات  رابیوج  رد  ینعی  تسا ، لولعم  هک  هثداح  کی  نتخانش  يارب  .( 1372  / 4  / 5 مرحم ، مشش  بش  )
نیا ِمیقتسم  تخانش  دشاب ، هتـشاد  رثا  و  دشاب ، باذج  هدنـشخرد و  رگا  ًاصوصخم  خیرات ، رد  هک  هثداح  ره  تسین . نآ  تلع  ِتخانـش  زا 

ار نآ  نوماریپ  هک  نیا  نودب  دنک ، تکرح  یتقیقح  ِتخانـش  يور  میقتـسم  ناسنا  یتقو  هک  دـینادیم  دـشاب . صقان  یتفرعم  دـیاش  هثداح 
هک ام  دییایب  سپ  دوب . دهاوخ  زیچان  رصتخم و  یلیخ  دوشب ، شریگتـسد  يزیچ  مه  رگا  دسانـشب ، ار  شیاهتلع  دهدب و  رارق  هجوت  دروم 

هثداح نیا  زا  يریگهجیتن  نیا  میتسه و  هثداح  نیا  نانامرهق  رگتیامح  ام  ینعی  دوشیم ، هداد  تبـسن  ام  هب  ياهثداـح  نینچ  عّیـشت  ملاـع  رد 
هک مییام  میوشیم ، هدـیمان  ینیـسح  هک  میتسه  ام  ینعی  دـناهدرک ؛ ام  بیـصن  نیعمجا ،) مهیلع  یلاعت  هَّللاۀـمحر   ) ام نارداـم  ناردـپ و  ار ،
نآ اـت  ار  هثداـح  نیا  ًاـعقاو  اـم  هک  دراد  ترورـض  هکلب  تسا ، بوخ  طـقف  هن  نیارباـنب ، میرامـشب .] منتغم  ، ] میوـشیم هدـیمان  ییاروشاـع 
نیا رتهب  و  مینک . یـسررب  میریگب ، هجیتن  تاسلج  نیا  زا  دنک و  ادـیپ  انعم  ام  تاسلج  نیا  و  دـشاب ، ینالقع  راک  کی  ام  ِراک  هک  يدودـح 

زا اهراهب و  زا  هشیمه  خیرات ، ِرادراب  انعمرپ و  رایسب  هاگتـشِک  میـشیدنیب . هلأسم  نیا  تلع  رد  مزال ، ردقهب  لقادح  ای  یفاک  ردقهب  هک  تسا 
ياهثحب هب  تسا و  یناتـساد  دوخ  يارب  نآ  دشاب ، نینچ  هک  تسیچ  يدنوادخ  هغلاب  تمکح  ّتیـشم و  الاح  تسا . هدـش  در  ییاهنازخ 

رـس تشپ  اهناسنا  ام  هک  یخیرات  نیا  هک  میروآیم  دای  هب  مینکیم . تعاـنق  ناـیرج  نیا  هدـهاشم  هب  اـم  ًـالعف  دراد . زاـین  ینـالوط  رایـسب 
اب اهيژولوئدیا و  هب  رظن  اب  ًاصوصخم  تسا ، هدید  ییاهنازخ  اهراهب و  تسا . هدید  ییاهبیـشن  اهزارف و  هدوبن و  تخاونکی  میاهتـشاذگ ،

توارط و اب  هاگتشک ، نیا  هشیمه  ارچ  تسا ؟ هدوب  نینچ  ارچ  یمومع . روط  هب  اهگنهرف  اهندمت و  هب  رظن  اب  ًاصوصخم  اهبتکم ، هب  رظن 
ضرع نیقی  روـط  هب  هتبلا  دََربیم . رکف  یلیخ  هک  تسا  یناتـساد  نیا  ینازخ ؟ تـسا و  هتـشاد  يراـهب  هـشیمه ] [ ؟ تـسا هدوـبن  مّرخ  زبـس و 

، دنکن هیفـصت  ار  امـش  نورد  دـیاین و  هودـنا  رگا  دراد -  ام  يدرف  ِیگدـنز  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  هفـسلف  تمکح و  نامه  دـیاش  منکیمن - 
ًالصا هک  دهاوخیم  شلد  مدآ  دیتسه . نیگهودنا  زورما  ارچ  هک  نیا  زا  دیتحاران  یلیخ  هک  نیا  اب  دهدیمن ؛ تذل  امـش  هب  یلیخ  اهيداش 
ياوق زکرمت  دننکیم . یبوریال  ار  امـش  نورد  دنیآیم و  اهمغ  دهاوخیم . ار  يزیچ  نینچ  رگا  دنکیم  هابتـشا  یلیخ  هتبلا ] . ] دروخن هصغ 

، دـش هک  زیمت  رت و  دوشیم . یـشکوراج  شیالاپ و  راـبجا  هب  نورد  بیترت ، نیا  هب  دـنهدیم و  رارق  مغ  درد و  عضوم  رب  طـقف  ار  یغاـمد 
، دوشیم هدید  خیرات  رد  هک  مه  ینایرج  ایآ  . دشکیم امـش  لد  هب  شزاون  تسد  دنکیم . نشور  ار  امـش  نورد  دیآیم و  يداش  تقونآ 

هیلع نیسح  ناسنا ، هک  دوش  هتخانش  ات  دیایب ؟ راهب  ات  دننکیم  اهنازخ  اهزییاپ و  هک  تسا  ياهیفـصت  نیمه  هب  هیبش  ایآ  تسا ؟ لیبق  نیا  زا 
تعیبط و رد  اهناسنا  هک  یتقو  نوچ  دراد ؟ مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  ناسنا ، دراد ؟ مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ناسنا ، دراد ؟ مالـسلا 
، هبرـض کی  دننام  دیاش  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  و  دنوشیم . روهطوغ  يروجدب  دـنوشیم ، روهطوغ  لهج  تاوهـش و  تالیامت و  رد 
ام هک  تسین  اهیناسآ  نیا  هب  هلأسم  دراد . رکف  ياج  یلیخ  اریز  دینک ، رکف  یلیخ  عوضوم  نیا  هب  دشِکیم . خیرات  هب  ار  نیـسح  هعفد  کی 

دراد و ینازخ  اـهناسنا  اـم  نورد  هک  هنوگناـمه  يراـهب ، هتـشاد و  ینازخ  مه  رـشب  ِخـیرات  هک  تـسا  لـیبق  نـیا  زا  اـیآ  مـینکیم . لاـیخ 
هک نادنچ  دص  تسه  حور  ياهایرد  ِزیت  ياهجوم  [ . 244  ] راهب تسا و  نازخ  وت  رد  مد  هب  مد  رآ  دوخ  اب  مد  کی  لقع  ردارب  يا  ؟ يراـهب

دنیآیم هک  دعب  دـنوشیم ؟ شوماخ  روطچ  دنـشکیم ؟ رب  رـس  هنوگچ  دـننکیم ؟ هچ  اهناسنا  ام  نورد  رد  اهنیا  [ . 245  ] حون نافوط  ُدب 
نازخ رـشب  ِدوخ  تسد  اب  رگا  هک  دهاوخب  ار  نیا  شاهیلاع  ّتیـشم  هغلاب و  تمکح  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسین  دـیعب  دـنهدیم ؟ ییانعم  هچ 

هب دش . درط  رایتخا  اب  یهلا  هاگراب  زا  ناطیـش  : لاثم ناونعهب  دوشیم . یگرزب  هجیتن  هجیتن ، یلو  تسا ، لوؤسم  شدوخ  هچرگا  دیایب ، شیپ 
هب روطهچ  لِگ ، زا  وا  مشتآ و  زا  نم  تفگ : ناطیش  دهدن ! صقان  ملع  یسک  هب  ادخ  درک . یفابهفسلف  هب  عورش  یلو  نک ، هدجس  دنتفگ  وا 

لماکت رد  اما  دـش . هابت  طقاس و  ناطیـش ، مان  هب  دوجوم  نیا  درط ، نیا  اب  نوریب . ورب  تفگ  وا  هب  ادـخ  درک . یفابهفـسلف  و  منک ؟ هدجـس  وا 
زا خیرات  لوط  رد  یلو  دش ، دـیلپ  سجن و  هدام  کی  دـش . هلـضف  دوک و  دـنهدب . لُگ  ياپ  هب  هک  تسا  دوک  هب  هیبش  تسرد  نیا  اهناسنا ،

ردپ مدآ ، ترضح  هب  هدجس  زا  رایتخا  اب  ناطیش  دیـسانشب . رتشیب  ار  ادخ  قلاخلاّلج ! تسا . نیا  یهلا  تمکح  مظن  . دش هدافتـسا  مه  نامه 
ره دـینکیم ، تفلاخم  ناطیـش  اب  امـش  یتقو  دـش . عقاو  دـیفم  خـیرات و  مظن  رد  داتفا  مه  شایهابت  دـش . هابت  راـیتخا  اـب  درک و  عاـنتما  اـم 
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هجیتن دوشیم و  رتيوق  امش  لقعت  نآ ، هلیسوهب  هک  سفن ، اب  تفلاخم  کی  لثم  تسا . لماکت  يارب  یگرزب  مدق  هلیـسو و  امـش ، تفلاخم 
همدقم راهب  يارب  زییاپ  نیا  دوخ  اما  تسا ، لوؤسم  اذل  دروآیم و  دوخ  تسد  اب  ار  زییاپ  مدآ ، دالوا  هک  تسا  روطنیمه  مه  نیا  دـهدیم .

ناربـمغیپ هن  ینعی  تسا ؛ ترتـف  نارود  تسا ، ضحم  طوقـس  یهاـگ  خـیرات  مییوگیم  اـم  هک  یتـقو  منک : ضرع  رگید  راـبکی  . دوشیم
ناشدوخ مدرم  هکلب ] ، ] هدرکن ار  راک  نیا  هک  وا  تسا ، زاینیب  ام  ِیتسه  زا  هک  دنوادخ  تسا . یکیرات  طقف  امکح ، هن  ایـصوا ، هن  دنتـسه ،

، دنتـسه نآ  لوؤسم  نانآ  هک  یناریو  نیمه  دندرک . يرگناریو  خـیرات  رد  هک  نیا  يارب  دـنلوؤسم ، ناشدوخ  لاح  نیع  رد  یلو  دـناهدرک .
نیا سرد  هب  زیزع  ناناوج  ؟ هچ ینعی  راـهب  دـنامهفب  ناـنآ  هب  هک  تسا  نیا  يارب  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  يدـنوادخ  تمکح  رباـنب 
نیط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍران  ْنِم  ینَتْقَلَخ  : تفگ درکن و  هدجس  رایتخا  لامک  اب  ناطیش  میدید ، ناطیـش  دروم  رد  هک  نانچ  دننک . تقد  ًامتح  هسلج 

( ادـخ  ) وت قشاع  طـقف  دـناهدرک ،) هیبشت  تسرد  ار  نیا  هتبلا   ) نم تفگ  ناطیـش  .« يدـیرفآ لِـگ  زا  ار  وا  يدـیرفآ و  شتآ  زا  ارم  [ .» 246]
هنوگنیا دـش ، صقان  هک  تفرعم  تسا . نیا  صقان  ملع  دـییامرفب ! هظحالم  مزروب ؟ قشع  منک و  هدجـس  هراپلِگ  کـی  هب  نم  اـیآ  متـسه .

كاـخ هب  وت  تقیقح ، رد  نک ! هدجـس  كاـخ  نیا  هب  میوگیم  وت  هب  متـسین ؟ وت  قوـشعم  نم  رگم  دـیامرفیم : ناطیـش  هب  ادـخ  دوـشیم .
یم نیا  ناتـسم  زا  مه  ام  ! یتسه نم  قشاع  هک  ییوگیم  غورد  سپ  مهدیم . روتـسد  وت  هب  نم  ینکیم . هدجـس  نم  هب  ینکیمن ، هدـجس 

هک  ) لـگ نیا  هب  لامتـسد ، نیا  هب  میوگیم  وت  هب  تسا ، یقیقح  وت  قشع  هک  ییوگیم  تسار  رگاـمیاهدوب  يو  ِهگرد  ناقـشاع  میاهدوب ز 
شرهاظ فرح  نیا  دنکیم . هراچیب  ار  ناسنا  صقان ، ملع  اریز  دیهاوخب ، لماک  ملع  ادخ  زا  نک . هدجس  دراد ) کیلبمـس  هبنج  تقیقح  رد 

یلع نب  نیسح  كاخ ، نیا  لسن  رد  تسیک ؟ كاخ  نیا  لسن  رد  ینادیمن  وت  رگم  اما  تسا . كاخ  زا  وا  مشتآ و  زا  نم  هلب ، تسا . بوخ 
؟ ینکیم لالدتسا  نم  يارب  ینیبیم و  لِگ  ینیبیم . ار  كاخ  نیمه  طقف  وت  ینادیمن . هک  وت  یمهفیمن ؟ ای  یمهفیم  تسا . مالسلا  هیلع 
هچ ره  نایرج  نیا  تلع  لاحره ، هب  ! وگن جُرْخُأ  ام  هب  ایادخ  هدـم ! رارق  بطاخم  باطخ ، نیا  اب  ار  ام  ایادـخ ، [ 247 «. ] نوریب ورب  ، » جُرْخأَف

نارگلیلحت ناخّروم و  مه  ًاعقاو  هدوب و  نیا  خیرات  لوط  رد  دراد . راهب  نازخ و  دراد ، بیـشن  زارف و  مینادیم  هک  روطنامه  خیرات  دـشاب ،
لوبق ار  نآ  همه  ّالا  و  تسا ؟ هدش  نینچ  ارچ  هدوب و  هچ  يارب  تسا و  يزیچ  هچ  تسا . نآ  ِریـسفت  رد  ثحب  دنرادن . دـیدرت  هلأسم  نیا  رد 

موـق و یبـیجع ! نازخ  هچ  مـه  نآ  دوـشیم . عورـش  مالـسا  خـیرات  رد  یبـیجع  نازخ  میرذـگیم ، هـک  یمک  مالـسا  ردـص  زا  اـم  دـنراد .
اهیتسرپماقم دیایب . شیپ  نیفـص  گنج  هک  دوشیم  ثعاب  اهیتسرپماقم  دوشیم . عورـش  اهیتسرپتورث  اهیتسرپماقم ، اهيزابشیوخ !

یلع نب  نیـسح  ار  اهنیا  همه  دنوشب . راک  هب  تسد  جراوخ  هک  دوشیم  ثعاب  اهیتسرپماقم  دـیایب . شیپ  لمج  گنج  هک  دوشیم  ثعاب 
، دوش لیمکت  ام  ثحب  هکنآ  زا  شیپ  هَّللاءاشنا  . تسا هدید  ار  اهنیا  همه  دینک ، تقد  تسا . هدـید  دوخ  ناشچ  اب  جـیردت  هب  مالـسلا  هیلع 
ام موس  ماما  تسین . دـیدرت  ياج  تسا و  یهلا  ناسنا  کـی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک : تسا  نیا  نآ  میوگب و  دـیاب  امـش  هب  مه  یبلطم 

رکـش و تسا . هدـناسر  شنادـنزرف  شناردـپ و  درم و  نیا  ناماد  هب  ار  ام  تسد  هک  مییادـخ  رازگرکـش  مه  یلیخ  ام  تسا و  هعیـش  َملاـع 
یتقو تعیبط ، نتم  رد  نوچ  درکیم ؟ راک  هچ  تعیبط  نتم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  ثحب  میرادـن . نیا  زا  رتـالاب  یتمعن 

. تسا هدش  تحاران  تسا و  دنمدرد  هک  تسا  مولعم  !« داب فُا  ایند  رب  وت ، زا  دعب  ، » افَْالا َكَدَْعب  اْینُّدلایَلَع  تفگ : دمآ ، ربکایلع  رـس  يالاب 
.« تسکش مرمک   » يرْهَظ َرَـسَک  نِا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  خیراوت  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  تداهـش  رد  ًالثم  ای 

طلـسم ام  اما  دـنا ، طلـسم  مالآ  ذـیاذل و  رب  یهلا  ياهناسنا  نیا  اـهتنم  تسه ، مـالآ  ذـیاذل و  تعیبط ، نتم  رد  يرآ ، دـیآیم . مدرد  ینعی 
رگید هک  يزییاپ  دنکیم ؛ نامزییاپ  دـیآیم  اهدرد  دزاسیم . لتخم  ار  ام  ِتیـصخش  دـیایب ، عورـشمان  دـنت و  ياهتذـل  یتقو  ًالثم  میتسین .

رد لوخد  تردق  دنتفریم ، هژر  دندمآیم و  ذیاذل  اههصغ و  هک  یلاح  رد  دندوب و  فِرـشم  مالـسلا  مهیلعهمئا  یلو  درادن . يراهب  ًالـصا 
. دتفایم امـش  ياپ  يور  يرجآ  ًالثم  دـیوریم و  هار  امـش  هک  نیا  ریظن  تسرد  دـندرکیم . درد  ساسحا  یلو  دنتـشادن ، نانآ  حور  هقطنم 
، دنکیم درد  اپ  دیهدب . ماجنا  یتمظع  اب  رایسب  راک  ات  دیوریم  ای  دینکیم ، سیردت  هاگشناد  رد  ًالثم  دیوریم . هار  هدش و  مخز  امش  ياپ 

زاـب راـک  زا  اـما  دـنکیم ، هـناور  کـشزپ  حارج و  دزن  ًـالثم  ار  امـش  اـپ ، درد  نآ  هـچرگا  دزادـنایمن . اـپ  زا  ار  امـش  اـپ ، نآ  ِدرد  هـچرگا 
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كرچ نوخ و  اب  ارم  بلق  امـش  هک  تفگن  مدرم  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رگم  تسا . درد  نیمه  رد  ام  اب  اهنآ  قرف  دراذگیمن .
هب نیاربانب ، ییاههلان ! هچ  مه  نآ  تسا . هلان  زا  رپ  هغالبلاجهن  تسین . هک  یخوش  تسا ، درد  ریگب ؟! اهنیا  تسد  زا  ارم  ایادخ  دیدرک ، رپ 

رگا دـنوادخ  دـناتعیبط ، ياروام  هب  لـصتم  هک  اـم ، ناـیاوشیپ  ناـگرزب و  نیا  ِتعیبط  قوفاـم  ِتیـصخش ]  ] هب رظن  اـب  . مینک تقد  عوضوم 
هب تفگ  دوش ، جراخ  هنیدـم  زا  تساوخیم  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  روطنامه  دندیـشچیمن . ًاـنیقی  دنـشچن ، درد  تساوخیم 

دندیسرپ ترضح  هَّللالوسر ... ای  تفگ  دید . ار  ربمغیپ  ایؤر  ملاع  رد  اج  نآ  تفر . هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ربق  رس  مورب و  مّدج  ترایز 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  یشکب ؟ تدوخ  فرط  هب  ارم  یناوتیم  ایآ  اّدج ، ای  دومرف  ادهـشلادیس  ترـضح  تسیچ ؟ هدنیآ  تشونرـس  هک 

درادن تافانم  نیا  تسیچ ؟ نایرج  هک  دـینکیم  هجوت  ایآ  . تداهـش اب  رگم  دیـسر ، یهاوخن  ماقم  نآ  هب  هک  تسه  وت  يارب  یماقم  دومرف :
نتم رد  یلو  تسیچ . عاضوا  تسنادیم  مالسلا  هیلع  نیسح  حور  قامعا  ام ، حالطـصا  هب  ینعی  تسا . هدوب  رومأم  راک  نیا  يارب  الاب  زا  هک 

ادهـشلادیس ترـضح  درک . مگ  ار  هار  ناوراـک  دندیـسر ، قارع  ياـهیکیدزن  هـب  یتـقو  ًـالثم  دوـب . ینوناـق  ِتاـکرح  تاـکرح ، تعیبـط ،
دیزی هک  هَّللاو  داب ، دوبان  دیزی  دومرفیم  رگا  میراد ، ام  هک  يداقتعا  ساسا  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش . مامت  الاح  دیوگب  تسناوتیم 

ار هار  نیا  هک  تسه  یسک  اهیقارع  زا  رگا  دومرف  ترضح  دندرک . مگ  ار  هار  اذل ، دوبن . نیا  رب  انب  یلو  هن ؟ ای  تسا  تسرد  دشیم . دوبان 
َو ٍناْیِتف  ِْریَِخبِرْجَْفلا  ِعولُط  َْلبَق  اِنب  یْضماَو  ِرْجَز  ْنِم  يرَغْذَت  یتَقان ال  ای  : دناوخ ار  يراعـشا  ولج و  دمآ  يدع  نب  حامرط  ولج ! دیایب  دسانـشب ،

ِمیرَِکب یّلََجت  یّتَـح  ِْرتَْـبلا  ِفویُّسلاـِب  َنیبِراّـضلاِرْمُّسلا  ِحاـمِّرلِاب  َنینِعاّـطلا  ِرْهَّزلا  ِهوـجُْولا  ِْضیَبـْلا  ِةَداّـسلَاِرْخَْفلا  ِلآ  ِهّللا  ِلوـسَر  ِلآ  ٍْرغَـس  ٍْریَخ 
ِةاغُّطلا یَلَع  ِرْصَّنلِاب  يدِّیَس  اْنیَـسُح  ْدَّیَاِّرَّضلاَو  ًاعَم  ِعْفَّنلا  َِکلام  ای  ِرْهّدلا  َءاَقب  ُهّللا  ُهرَّمَعِْرمَا  ِْریَِخب  ُهّللا  َُهباصَا  ِرْدَّصلا  ِبیحَّرلا  ِّدَْجلا  ِدِجاْملَاِرْحَّنلا 

تحاران هنایزات  تبرـض  زا  نم ، هقان  يا   » ِرْهَْعلا ِْنبا  ِرْهَْعلا  ِداـیِز  ِْنباَوِرْمَْخلا  ُفیلَح  َلاز  ـال  ٍدـیزَی  ِرْخَـص  ِیلیلَـس  ِْنیَنیعَّلا  یَلَعِْرفُْکلا  اـیاَقب  ْنِم 
ادـخ لوسر  ِتمظعاب  نادـناخ  زا  نارفـسمه  نیرتهب  ناناوج و  نیرتهب  هیالط  رد  وت  هک  ناسرب . دـصقم  هب  ار  ام  رجف  هعیلط  زا  لـبق  و  وشم ،
بلق رب  ات  دناهدرک  هدامآ  ار  دوخ  هتخآ  ياهریشمش  هتشارفا و  ياههزین  هک  رظنمرون  وردیپس و  یناراوگرزب  . يراد رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
يّدَـج هک  ار  نیـسح  نیا  ررـض ! عـفن و  کـلام  يا  ایادـخ ! دنـشخب . يزوریپ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناـسب  ياهدازلیـصا  دـننز و  نمـشد 

نآ لباقم  رد  ار  مرورـس  نیا  و  راد ، رادیاپ  ار  شرمع  رهّدلادبا  ات  زاس و  وا  لاح  لماش  ار  دوخ  تایانع  دراد ، خارف  ياهنیـس  نأشلامیظع و 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  .« امرف يرای  هناجرم ) هدازراکانز  دایز  نبا  راوخبارـش و  دیزی   ) نوعلم ود  نآ  رافک و  زا  هدنامیقاب  نایغاط 

شنینزان ردـپ  دـننام  تسرد  تاظحل ، تالاح و  ماـمت  رد  ـالاب  زا  هچرگا  دوب ، ینوناـق  تکرح  تعیبط ، نتم  رد  هرخـالاب  درکیم . تکرح 
هچ مه  نآ  دـش ، عورـش  نازخ  ثحب . لصا  هب  میدرگرب  . تسین دـیدرت  ياـج  نیا  دوب . ظوفحم  لاـصتا  مالـسلا ،) هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  )

فذح هنوگچ  یمالسا . عماوج  زا  اجک ؟ زا  دش . فذح  و  تفر ، رتشا  کلام  هک  دید  دوخ  مشچ  اب  ار  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینازخ !
ار درم  نیا  دوب . مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ندنازرل  شاهجیتن  دوب ؟ هچ  شاهجیتن  هیواعم .]  ] ِتفص یلوایکام  ياهيزادرپهشقن  اب  دش ؟

مشچ هب  وا  دنتـشادن . خیرات  لوط  رد  یناسنا  هقباس  چیه  هک  هیما  لآ  یتسرپماقم  تلع  هب  تلع ؟ هچ  هب  دنیبیم . ار  اهنیا  نیـسح ] . ] دنازرل
، تفر ایند  زا  کلام  دینـش  نینمؤملاریما  هک  یتقو  یتح  تفر . مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسد  زا  رتشا  کـلام  هنوگچ  هک  دـید  دوخ 
. اهناشکهک مامت  ینیگنـس  هب  ناهیک ، مامت  ینعی  هچ ؟ ینعی  هوک  دوب . هوک  نوچ  وا ، لمحت  وا ، تناتم  وا ، راقو  هک  يدرم  نیا  درک . هیرگ 

ِْهیَلَع ُهَّللایَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَِرل  ُْتنُک  امَک  ِیل  َناک  اًِکلام ، ُهَّللاَمِحَر  ٌِکلام ؟ ُْلثِم  اَنل  یَّنَأ  َو  ٌِکلام ، امَو  ٌِکلام ، : دومرف درک و  هیرگ  دیزرل ! یلع ] ]
تبـسن هک  دوب  نانچ  نم ، هب  وا  تبـسن  ار ، کلام  دنک  تمحر  ادـخ  تسین . ام  يارب  یکلام  لثم  رگید  و  یکلام ! هچ  کلام ، .» ٌمَلَـسَو ِِهلآَو 

. شکدوک هب  نابرهم  ردام  کی  لـثم  تسا ! هتفاـی  رولبت  اـج  نیا  رد  هفطاـع  ردـق  هچ  دـینیبب  امـش  .« هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  نم 
شردپ تسد  زا  ار  صخش  نیا  هک  دید  نیسح  ربمایپ . هب  دوب  نم  تبـسن  نم ، هب  وا  تبـسن  ار . کلام  دنک  تمحر  ادخ  یکلام ! هچ  کلام 
تـشاد مه  رتشا ) کلام   ) درم نیا  دندرک و  شروش  مالـسلا  هیلع  یلع  نایرکـشل  هک  یتقو  فیلکت ، ماجنا  رد  هک  یـصخش  نامه  دنتفرگ .

همه دـینیبب . ار  زور  نآ  خـیرات  تشادرب . تسد  گـنج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  روتـسد  یپ  رد  تشادیمرب ، نـیمز  يور  زا  ًالـصا  ار  هیواـعم 
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، دوب هدیچیپ  مهرد  ار  نانمشد  همه  کلام  دزیم و  میسن  مالسلا  هیلع  یلع  مچرپ  ِرود  يزوریپ  نیفـص ، ياهگنج  رد  یتقو  هک  دناهتـشون 
. میگنجیمن ام  دنروایب ، هلیسو  عیفش و  ار  نآرق  دنهاوخیم  سپ  دنتـشادرب ، ار  اهنآرق  نانآ  نوچ  هک  دنتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نایرکـشل 
: تفگ مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ! دـنکیمن هک  اههچ  ینادان  ًاعقاو  نک . ظـفح  تدوخ  ار  عماوج  نیا  اـهنادان ، ياههبرـض  زا  ایادـخ !

نیا کلام  ات  دینک  لمأت  یتخل  دنکیم . هچ  وا  هک  منادیم  نم  دوشیم و  مامت  راتشک  تشک و  تسا . ناتـساد  ندرک  مامت  لاح  رد  کلام 
دنتفگ دندرک . روبجم  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ًاتیاهن  دندومن و  رارـصا  ار  رتشا  کلام  تعجارم  موس ، راب  مود و  راب  يارب  دنک . مامت  ار  هیـضق 

نم دیوگیم  رشب  نیا  ایادخ ، نآرق ؟! هلیسو  هب  يزغم  يوشوتسش  تسا !؟ هداتسیا  نآرق  لباقم  رد  روطهچ  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  بجع !
هک تسا  بلاطیبا  نب  یلع  دـنزرف  نامه  نیا  دوشیم ؟ يزغم  يوشوتسـش  روط  نیا  هاگنآ  و  دـیوگیم ... رـشب  نیا  متاـقولخم ، فرـشا 

تـسا ییاج  نامه  قح  و  تسا ، قح  اب  یلع  تسا و  یلع  اب  قح  » راد ام  ُْثیَح  رُودَـی  ٍِّیلَع  َعَم  ُّقَْحلاَو  ّقَْحلا  َعَم  ٌِّیلَع  : تفگ وا  هرابرد  ربمغیپ 
. درک راک  هچ  کلام  دینک  تقد  دمآ . مه  کلام  ددرگرب . هک  دنداد  ماغیپ  کلام  هب  دنوش . هتـشک  رفن  درایلیم  کی  هچرگا  .« دشاب یلع  هک 

اجنیمه تسا . نیا  وا  فرح  نومـضم  مدـمآ . نم  يدومرف  رما  یلو  دـشیم ، مامت  تشاد  راک  نینمؤملاریما  ای  تفگ : درک و  ضرع  مالس 
رـشب رد  رگید  هک  اریز  دشابن ، مورحم  امظع  تمعن  نیا  زا  رـشب  هک  دنک  ادخ  و  هچ ؟ ینعی  فیلکت  دینیبب  دـینک و  لمأت  رکف و  هقیقد  دـنچ 
ًالـصا مدـمآ . يدرک ، رما  فیلکت و  نم  هب  تفگ : کلام  ناتـسب ! هدـب  طقف  هک  نیا  هن  تسیچ . فیلکت  دـمهفن  رگا  دـید ، میهاوخن  يزیچ 

بآ نیا  تسا  گر  گر  . دـشیم ضوع  راـک  هیواـعم  نتفر  اـب  و  دزیم ، مه  هب  ار  خـیرات  قرو  دوب و  خـیرات  نداد  رییغت  لاـح  رد  کـلام 
تیونعم نیا  تیناحور و  نیا  رگید  کلام ،] فیلکت  ماجنا  مدـع  تروص  رد  [ .] 248  ] روص خـفن  ات  دوریم  قیالخ  رد  روش  بآو  نیریش 

يزیچ رگید  تفریم و  نیب  زا  عیشت  مدرک ؟ ضرع  هچ  دش  مولعم  ایآ  دننامب . یقاب  شتباقر  هب  مه  بهاذم  ریاس  هک  دنامیمن  یعّیشت  دوبن .
؟ دراد رتدایز  زیچ  هچ  ام  زا  زاـیا  ینکیم ؟ تبحم  یلیخ  زاـیا  هب  وت  ارچ  دـنتفگ  دومحم  ناطلـس  هب  . دـنامیمن مالـسا  ياـقب  تباـقر و  يارب 

دومحم ناطلس  فارطا  ارزو ، ارما و  يزور  دش . دایز  یلیخ  فرح  هصالخ ، دیرادن . امـش  هک  دراد  يزیچ  زایا  اریز  دینادیمن ، امـش  تفگ 
کی هنازخ ، زا  اـت  داد  روتـسد  دومحم  ناطلـس  مراد . هقـالع  زاـیا  هب  ارچ  هک  منکیم  تاـبثا  زورما  تفگ  ناـنآ  زا  یکی  هب  دـندوب . هتـسشن 

ار ساـملا )  ) نیا تفگ  داد و  لوا  ریما  تسد  هب  ار  نآ  دـیروایب . مه  یتخـس  رایـسب  گنـس  کـی  تفگ  دـندروآ . اـهبنارگ  یلیخ  ساـملا 
. یمود تسد  هب  دـیهدب  تفگ  دـننادرگرب . هنازخ  هب  ار  نیا  دـیهدب  هزاـجا  تسا ، داـیز  شتمیق  یلیخ  هک  نـیا  رخآ ... تـفگ  ریما  نکـشب .

ایند ياج  چیه  رد  نوچ  دشاب ، رتهب  دـنامب  یلاعبانج  هنازخ  رد  رگا  دـیاش  تسا ، شزرااب  یلیخ  نیا  نابرق ، تفگ  درک و  هاگن  مه  یمود 
نانآ زا  کی  چـیه  مایـس . رفن  هب  دیـسر  تشه -  تفه -  شـش -  جـنپ -  راهچ -  هس -  یموس -  تسد  هب  دـیهدب  تفگ  تسین . شریظن 
زایا نکشب . تفگ  دومحم  ناطلس  منک ؟ هچ  نابرق  تفگ  زایا  دیهدب . زایا  تسد  هب  ار  نآ  تفگ  دننکشب . ار  اهبنارگ  مسج  نیا  دنتساوخن 

تیصخش امش  دیسانشیمن ؟ ار  وا  زاب  ای  دیتخانش ، ار  زایا  ایآ  تفگ  دومحم  ناطلـس  درک . درُخ  ار  نآ  هقیقد  نامه  تفرگ و  ار  گنـس  مه 
زیچ نیا  تسکـشن .] فیلکت  يارجا  رد  ارم  تیـصخش  یلو  تسکـش ، ار  يدـماج  ئـش  زاـیا  اـما  . ] دیتسکـش ارم  رما  نوـچ  دیتسکـش ، ارم 

؟ دورب ههاریب  دهاوخیم  ردقهچ  رـشب  ایادخ ، ؟ منک راک  هچ  نم  ار  تیـصخش  تسکـش  اما  درک ، ادیپ  ار  شریظن  ناوتیم  هک  تسا  يدماج 
نم اب  يزوریپ  هبلغ و  دوب . اـم  تسد  رد  اـیند  ینعی  مدـمآ . يدومرف ، فیلکت  يدرک و  رما  تفگ  کـلام  تسه . اـم  ترطف  رد  قیاـقح  نیا 

کی هن  کلام ، مه  نآ  تفر . کلام  نیا  هک  دوب  هدید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـش . مامت  ینم ، ياوشیپ  وت  متفگ  وت  هب  رابکی  نم  یلو  دوب ،
همه دوب . هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هباحـص  نیرتبوبحم  زا  دوب ؟ یـسک  هچ  رـسای  نب  رامع  تفر . رـسای  نب  رامع  شلابند  یلومعم . مدآ 

وت يراکمتس  هورگ  ، » هَیِغاْبلا ُۀَئِْفلا  َُکُلتْقَت  دومرف : رسای  نب  رامع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دناهتشون : ینس  هچ  هعیـش و  هچ  نایاقآ 
دینک جاجتحا  اهنآ  هب  دیورب و  دومرف : مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دش ، دیهش  داتفا و  نییاپ  هب  بسا  زا  رامع  یتقو  تشک ». دنهاوخ  ار 
زاـب اـیآ  تشک . دـنهاوخ  ار  وا  يراکمتـس  هورگ  هک  دوب  هدوـمرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  ینیبشیپ  مه  نیا  دـیتشک . ار  راـمع  هک 

؟ جاجتحا نیا  زا  نیرتالاب  ایآ  دـندرک . ییانتعایب  تسا . روط  نیا  توهـش  دـیرادرب ؟ تسد  يراکمتـس  نیا  زا  دـیهاوخیمن  دـیمهفیمن و 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


مه رامع  دوب . هتفگ  ار  بلطم  نیا  راّمع  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دناهتـشون  ینـس  هعیـش و  نایاقآ  همه  هیغابلا . ۀـئفلا  کلتقت 
! تسا هتـشک  ار  رامع  بلاطیبا ، نب  یلع  : » دنتفگ نیفـص ) گنج   ) رد اجنآ  دنهدیم )! ماجنا  راک  یلیخ  اهداوساب  هَّللاءاشام   ) یتح تفر .
هک نیا  تهج  هب  تشک ، ربمغیپ  ار  هزمح  دییوگب  اهنآ  هب  : » دومرف زین  نینمؤملاریما  [ . 249 [ ؟» دوب هدروآ  نیفص  هب  گنج  يارب  ار  وا  ارچ 
قح زا  دـهاوخیم  هدـمآ و  شرایتخا  اب  درم  تسا ؟ لیلد  نیا  ایآ  درخبان ! ِناراـکبان  يا  [ . 250 «. ] دروآ ردـب  گنج  هب  ربمغیپ  مه  ار  هزمح 

اهیتشز رد  دهاوخیم  ار  دوخ  هک  یتقو  یمدآ  یتسار  هب  دینک ؟ هیجوت  ار  ناتدوخ  دیهاوخیم  ایآ  دیدرک . دیهش  ار  وا  امش  هک  دنک  عافد 
زا هیغابلا ! ۀئفلا  کلتقت  نکب ! ار  تایباصق  يداّلج و  نییاپ ، زادنیب  ار  ترس  نزن ! فرح  نکن و  هیجوت  ًالقا  دراد ! ياهفایق  هچ  دنک ، هیجوت 

. دزیم ریشمش  و  تشاد ، رتشیب  لاس  داتشه  دیاش  دیتشک . ار  رامع )  ) درمریپ نیا  امش  مه  نالا  تسا و  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ 
ار اهنیا  همه  نوچ  تفر . مه  رامع  هک  دید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  . ناوج حور  اب  دـبلاک  نیرتلاسنهک  دـبلاک ، نیرتریپ  رد  حور  نیرتناوج 

ِتخاـس نیـسح  دـینیبب  دـینک و  تقد  دـندرک . دـیعبت  دوب ، خـیرات  کـی  ییاـهنت  هب  هک  ار  يراـفغ  رذوبا  هک  دوب  هدـید  ار  يزور  دـنیبیم .
هذبر هب  رذوبا  هک  دش  هداد  روتـسد  تسا ؟ هدـش  هچ  درذـگیم و  هچ  وا  لد  رد  دـینیبب  داد ؟ نت  تبیـصم  نیرتدـنت  نیا  هب  ارچ  تساجک و 
یلع تسا : هدمآ  نینچ  خیرات  رد  تساخرب . ترضح  دنربیم . ار  رذوبا  یلع ، ای  دنداد : ربخ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  دوش . دیعبت 
لاح رد  ناورم  دش ، کیدزن  هک  ترضح  دندمآ . رذوبا  رادید  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  رامع ، مالسلا ، هیلع 

وا اب  سک  چـیه  دوب  هتفگ  هفیلخ  نوچ  دـینکن . تبحـص  رذوبا  اـب  منکیم : ضرع  امـش  هب  ار  هفیلخ  روتـسد  نم  تفگ  ناورم  دوب . وا  ِندرب 
! دندوب هتفای  لماکت  اهنآ  همه  یلو  دوب . نتفر  نوریب  لاح  رد  هک  دوب  تبحص  لباقریغ  رذوبا  مان  هب  رفن  کی  زور  نآ  نوچ  دنکن . تبحص 
ار نآ  درک و  دنلب  ار  قالش  ترضح  مدناسر . امش  هب  ار  هفیلخ  روتسد  نم  تفگ  ناورم  درک . تبحـص  دشیمن  وا  اب  هک  دوب  رفن  کی  طقف 

نانآ اـب  اـهنت  رذوبا  . تفر راـنک  ناورم  .« تفر یهاوخ  یهلا  شتآ  هب  لکـش ، نیمه  هب  هک  وش  رود  : » تفگ تفرگ و  شبـسا  شوگ  ود  نیب 
َمْوَْـقلا َّنِإ  َُهل . َْتبِـضَغ  ْنَم  ُجْراَـف  ِهَِّلل ، َْتبِـضَغ  َکَّنِإ  ٍّرَذ ، اـَبَأ  اَـی  : تفگ درک و  تبحـص  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  لوا  درک . تبحص 

ًاعطق رذابا ، يا  [ .» 251 . ] ِْهیَلَع ْمُهَتْفِخ  اَِمب  ْمُهنِم  ْبُرْها  َو  ِْهیَلَع  َكُوفاَخ  اَم  ْمِهیِْدیَأ  ِیف  ْكُْرتاَف  َِکنیِد ، یَلَع  ْمُهَتْفِخ  َو  ْمُهاَْینُد ، یَلَع  َكُوفاَخ 
كانمیب وت  زا  دوخ  يایند  يارب  مدرم  نیا  يدرک . بضغ  وا  يارب  هک  شاب  راودـیما  دـنوادخ  نآ  هب  سپ  يدـش ، نیگمـشخ  ادـخ  يارب  وت 
كانمیب وت  زا  نآ  نتـشاد  يارب  هک  ار  هچنآ  نانآ  يارب  نک  اـهر  رذاـبا ، يا  سپ  يداـتفا . سرت  هب  ناـنآ  زا  دوخ  نید  يارب  وت  و  دنتـشگ ،

هَّللا تاولـص  نکن . تشحو  ییاهنت  زا  ورب و  .« يداتفا تشحو  سرت و  هب  نآ  هرابرد  نانآ  زا  هک  نید  نآ  تهج  هب  نانآ  زا  زیرگب  و  دـندش .
عماوج نآ  همه  زا  رتالاب  دنتخانـش ، ار  وت  هک  ییاهناسنا  یلو  دنتخانـشن ، ار  وت  زور  نآ  ِعماوج  هک  تسا  تسرد  نینمؤملاریما . اـی  کـیلع 

، ردارب يا  تفگ : ولج و  دـمآ  لیقع  دـعب  داد . یّلـست  وا  هب  ترـضح  دـندرک و  تبحـص  مه  اب  . دوب رذوبا  نیمه  اهنآ  زا  یکی  هک  دـندوب ،
يومع يا   » هاّمَع ای  دوب : نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ریبعت  دندمآ و  ولج  نینـسح  دعب  رامع و  تسین . مردارب  بلطم  زا  رتالاب  یبلطم  رگید 

. دوشن ینکـشنوناق  هک  نیا  يارب  تفر . هذبر  هب  رذوبا  دندرک و  زاب  ار  هار  دنداد و  یّلـست  ار  وا  مه  نانآ  یلع . مردـپ  ِردارب  يا  ینعی  نم ».
رد اهنیا  مالّـسلاو . دـینک  راک  دـیاب  دوشیمن . مامت  بلطم  هلجم ، ددـع  هس  ود  اب  ناناوج ، يا  . تسا هدـنام  هتفگان  خـیرات  رد  اـهنیا  زونه 

نیا مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دینیبب  امش  طقف  دیـشورفن . ار  ناتزغم  هلاقم ، ود  اب  هَّللاءاشنا  تسا . هدنام  خیرات  ِکیرات  ياههشوگ 
ار رذوبا  دیـشک . رانک  تسا ، رادمامز  هک  اقآ  نیا  روتـسد  قبط  ًالعف  منکـشیمن . ار  نوناق  نم  هن ! دیوگیم  یلو  دـنیبیم ، ار  هجنکـش  همه 
. تشذگ دهاوخ  تخـس  ردقهچ  رذوبا ، مان  هب  یهلا  گرزب  درم  نیا  هب  هک  تسنادیم  دوریم . اجک  هب  وا  هک  تسنادیم  نیـسح  دـندرب و 
دنتفریم و یلع  هورگ  زا  هک  اهناسنا  نیا  زا  کی  ره  روطنیمه  دنتفرگ . شتسد  زا  مه  ار  رذوبا  هک  تسا  هدید  مه  ار  ناتساد  نیا  نیـسح 
هک هنوگنامه  تشاذـگیم ؟ ياج  رب  يزیچ  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لد  رد  ثداوح  نیا  دـندشیم ، رود  اهناسنا  تیناسنا و  هاگدـید  زا 

اروشاع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا . باسح  کی  تعیبط  نتم  رد  یلو  تسه ، راک  رد  دصرددص  یهلا  تمکح  مدرک ، ضرع 
نتم رد  مدرک ، ضرع  هک  روطنامه  داب »! فُا  ایند  رب  وت ، زا  دـعب   » افالا كدـعب  ایندـلایلع  تفگ : دـمآ ، ربکایلع  هزانج  رـس  يـالاب  یتقو 
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ییاج هب  راک  هیواعم ، نامز  رد  دـننک . تکرح  تعیبط  دـض  رب  دنتـساوخیمن  مالـسلا ) مهیلع  همئا   ) ناـنیا هک  تسا  باـسح  کـی  تعیبط 
هیلع نسح  ماما  دوب . ندرک  طقاس  یلک  هب  ای  لاوما و  تراغ  لتق و  ای  نتشک ، ای  هّیماینب ، شنکاو  دندینشیم ، ار  یلع  مسا  یتقو  هک  دیسر 
عفر هیـضق  زونه  دـنتفریم و  نیب  زا  اـهنیا  اریز  دوش ، راـک  هب  تسد  تسناوـتیمن  تسا ، هتـشون  خـیرات  هک  یلئاـسم  نآ  قـبط  زین  مالـسلا 

. دندرک ینیـشنبقع  اهنآ  درک و  مادقا  راب  ود  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  . دوب اهلد  رد  اههزینرـس » رب  اهنآرق  ندرک  دـنلب   » ینعی فحاصم ،
شرس هعیش  هن  رگید  هیواعم )  ) وا دنتفریم ، نیب  زا  اهنآ  یتقو  نوچ  درک . ظفح  ار  مالـسا  ملاع  حلـص ،] هن  ، ] همـصاخم كرت  اب  ترـضح 

. مالـسلا هیلع  یلع  ندرب  نیب  زا  يارب  هچ ؟ يارب  دریگب . کمک  هک  داد  تسد  هب  تسد  مور  روتارپما  اب  هک  دوب  یـسک  وا  ینـس . هن  دشیم ،
یلیخ یتیـصخش  یلع  دـننک . مورحم  یلع  زا  ار  تیرـشب  هک  نیا  يارب  دنتـشاد ، ییاـهطابترا  مور  روتارپـما  اـب  هک  تسا  هدـمآ  خـیراوت  رد 

نیا نانآ  هیرظن  دوب . هلیـسو  طقف  تیرـشب  نانآ ، مشچ  رد  دنتـسیرگنیم . يرگید  هاگن  اب  تیرـشب  هب  هیواعم و )...  ) اهنیا اـما  دوب ، گرزب 
هب درکیم . ظفح  ار  رهاظ  مادم  تشادن ، دوجو  شدنزرف  رد  هک  یتراهم  اب  هیواعم  یلو  فدـه . طقف  مه  اهنآ  هلیـسو ، همه  تیرـشب  دوب :
نآ اـب  دـناشوپب . ار  قیاـقح  اـت  تسا ، یلواـیکام  تارکفت  زرط  تسین ، هک  هفـسلف  هتبلا  یلواـیکام . هفـسلف  مییوگیم  یـسایس ، هفـسلف  لوق 

ار يرجُه  دیـشر  يدع ، نب  رجُح  تسین ! يزیچ  ینعی : هک  شمارآ  نداد  ناشن  نآ  تسا . خیرات  ِناتفـص  َهبور  ِراک  هک  ییاذـک  ياهشمرن 
ماما مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هباحـص  نیرتگرزب  زا  رفن  نایم 6-7  زا  هیواعم  ددنخب . دنیـشنب  مه  شیادرف  دنک ، نفد  هدنز  هدـنز 
نیا مینیبب  دـییامرفب  دوب . هدـید  مه  ار  اـهنیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک . كاـخ  ریز  هدـنز  هدـنز  ار  رفن  هس  ود  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح 

، تلع هن  هتبلا  رتقیمع ؟ نیا  زا  اهتلع  ایآ  رتقیمع ؟ رتيوق و  نیا  زا  یتلع  ایآ  شلولعم . مه  نآ  و  تلع ، نیا  دنکب ؟ دـیاب  راک  هچ  صخش 
هک یتسیاـشان  و  تلع . اهدـص  ياراد  تسا  تلع  دـنچ  مه  رگا  تسا . يداـیز  يازجا  ياراد  هک  تـسا  تـلع  کـی  رگا  هـچ ؟ ینعی  تـلع 
نم ِردپ  نیا  تفگیم  نیسح  رگا  هک  مینک  تابثا  میناوتیم  مینادیم و  عطق  روط  هب  مه  ام  دندوب ، هتخادنا  هار  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد 
ماما هک  روطناـمه  تسین . یفطاـع  نم  ِردـپ  ثحب  هتبلا  دـهدب .] ماـجنا  تسناوتیم  اـهراک  یلیخ  ، ] تسا مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 

. متسه یلع  رسپ  نم  هک  تسین  نیا  ثحب  متـسه . وا  رـسپ  هک  تسا  نیا  زا  شیب  مراد ، ار  یلع  تیالو  هک  نیا  هب  نم  راختفا  دومرف : قداص 
یلیخ هبترم  رد  یلو  دراد ، دوـجو  هقـالع  نیا  یلب ، شرـسپ . هب  مه  ردـپ  دـشاب و  هتـشاد  هقـالع  شردـپ  هب  دـیاب  مدآ  مدرم ، يا  ًـالثم  ینعی 

دـشیم و رادـیب  اـیند  ِنارکفتم  ِيواـکجنک  سح  اـی  میدـیدیم ، ار  خـیرات  امـش  نم و  ادرف  تسـشنیم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  . نییاـپ
رسپ يا  هَّللادبعابا ، ای  تشادن . یباوج  چیه  تسیچ ؟ شباوج  يدیدیمن ؟ رگم  يدرکیم ، راک  هچ  يدوب  اج  نآ  رگا  نیسح ، ای  دنتفگیم 

هک روطنامه  دـندرکیم ؟ يزاب  تیناسنا  اب  هکلب  مالـسا ، اب  طقف  هن  ًانلع  اهنیا  هک  يدـیدیمن  وت  ایآ  مالـسلا ، هیلع  یلع  رـسپ  يا  همطاـف ،
کته رگا  ًاـصوصخم  روجف ، قسف و  دـنکیم . مه  قمحا  ار  مدآ  روجف ، قـسف و  یتـسار  هب  تشاد . تراـهم  بوـخ  هیواـعم  مدرک ، ضرع 

هرابنیا رد  هک  یسک  نآ  هک  دیسر  ییاج  هب  بلطم  نیا  ِینـشور  دربیم . نیب  زا  مه  ار  لقع  ًانلع  دشاب ، ینکـشرورغ  ای  دوشب ، هَّللا  تامرح 
[ حالطـصا هب  «] دیورف دنومگیز  .« » دریگیم لقع  زا  ار  تقیقح  تلاصا  یـسنج ، هزیرغ  زا  ّتیعبت  :» دیوگیم دنکیم ، رکف  رتیعیبط  همه  زا 

شرت ای  تسا ، نیریـش  ای  تسا  روش  شآ  هک  دـنمهفیمن  ًالـصا  اهناخ  تاقوا ، یـضعب  نوچ  دـیمهف . مه  ناخ  هک  دوب  روش  ردـقنیا  شآ 
منک يروط  نیا  ار  زیارغ  هلأسم  دـیاب  مراد ، نم  هک  تیـساسح  نیا  اب  طقف  هک  هدرک  شفک  کی  رد  ار  دوخ  ياپ  ود  هک  »ي  دـیورف . » تسا

، زیارغ زا  تیعبت  هک  دـیوگیم  وا  لزنت . ندـمآ و  نییاپ  هب  دـنک  عورـش  هعفد  کی  تکرح  لاس  رازه  هد  هک  مناسرب ، اجنیا  هب  ار  رـشب  هک 
، تسا نم  حیـضوت  نیا  هتبلا  تسا . نوناق  فالخ  هک  دـنک  ساسحا  رگا  ًاصوصخم  دروآیم . نییاپ  ار  لـقعت  یـسنج ، هزیرغ  زا  ًاـصوصخم 

یمک تقد و  یمک  دشاب . عمج  ناتساوح  اهناوج  دربیم . نیب  زا  ار  لقعت  زیارغ ، زا  تیعبت  هک  تسا  نیا  تسا ، ناشیا  فرح  هک  نآ  یلو 
هچ ناسنا  رگید  دورب ، تسد  زا  رگا  لقعت  دیـشاب ! بظاوم  دنک . کمک  هار  نیا  رد  ار  امـش  هک  دیهاوخب  ادـخ  زا  رادـقم  کی  دـینک . رکف 

ینعی ناسنا  مالـسا و  هک  دیمهفیمن  دوبن و  هجوتم  ًالـصا  دـیزی )  ) نیا دـینیبیم . هک  روط  نیمه  دوشیم  دورب ، شتـسد  زا  لقع  رگا  دراد ؟
نآ رد  نیسح  هک  دش  مولعم  دندرک و  قیدصت  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  یمالـسا ، عماوج  مامت  یتدم  زا  دعب  هک  تسا  نیا  رگید ، هلأسم  ؟ هچ
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هچ ماش  قارع و  رد  دنتـسنادیمن  هچرگا  درذـگیم . هچ  هک  دـندوبن  ربخاب  هچرگا  تسا ، هدوب  یمالـسا  ِعماوج  ماـمت  ياـیوگ  ناـبز  زور ،
ریخأت هب  هیـضق  نیا  زور  هد  تشه ، تفه ، رگا  دـنداتفا . هار  رفن  رازه  تسیب  هعفد  کی  دـندش ، هجوتم  یتقو  هرـصب  یلاها  اذـل ، درذـگیم .

ًالبق هک  روطنامه  دشیم . هدیچرب  دیزی  ناتساد  دتفیب و  قافتا  ياهیـضق  نینچ  دوب  لاحم  ًالـصا  هک  دهدیم  ناشن  یخیرات  هدعاق  داتفایم ،
هَّللادیبع هب  دنکیم ، تکرح  قارع  فرط  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  دینش  یتقو  هنیدم  رادناتسا  هبتع  نب  دیلو  نآ ، زا  لبق  يدنچ  مدرک ، ضرع 

مدرم دزن  رد  مدرم  نیرتبوبحم  وا  دشاب . عمج  تساوح  دیآیم ، فرط  نآ  هب  نیسح  هک  مدینـش  تشون ، ماقم  ِلقعیال  ِتسم  نآ  دایز  نبا 
هب تتسد  ادابم  دزرون . تبحم  نیـسح  هب  هک  دینک  ادیپ  دیناوتیمن  ار  سک  چیه  امـش  ینعی  تسا . مدرم  يارب  مدرم  نیرتبوبحم  وا  تسا .

رازه و ار  امـش  هنوگنیا ، هک  تسالاب  یلیخ  نایرج  يرآ ، . دیـشخب دـهاوخن  امـش  رب  رـشب  تمایق ، ات  ار  نیا  هک  دوش ، هدولآ  درم  نیا  نوخ 
عیـشت و جاور  دـنیوگیم  هک  یـصاخشا  . تسا هدرک  راک  هچ  خـیرات  رد  نیـسح  دـنادیم  ادـخ  دـشِکیم . دوخ  لاـبند  هب  لاـس  دـصراهچ 

داوس یمک  شاک  يا  منکیم  وزرآ  طقف  میوگیمن . يزیچ  اهنآ  هرابرد  نم  دوب ، فرط  نیا  هب  هیوفص  نامز  زا  نیسح  ناتساد  تیساسح 
تروص رـس و  هب  مدرم  دید  دش و  ماش )  ) هیکاطنا دراو  يرعاش  هک  دـیوگیم  يولوم  شیپ  لاس  دـصتفه  لقادـح  دنتـشاد . عالطا  یمک  و 

؟ تفر اجک  نادجو  سپ  تساروشاع ؟ زور  زورما ، هک  ینادیمن  رگم  دـنتفگ  تسا ؟ ربخ  هچ  تفگ  تسا . يرـشحم  دـننزیم و  ناشدوخ 
لآ هملاید و  يولوم ، زا  لبق  نینچمه  تسام . لباقم  رد  نونکا  زین  وا  باتک  تسا و  شیپ  لاس  دـصتفه  هب  طوبرم  هک  يولوم  ناتـساد  نیا 

زاغآ اهاج  رگید  هفوک و  نیباّوت  ِندز  تروص  رـس و  هک  دوب  هتـشذگن  اروشاع  زا  زور  دنچ  زونه  . دنتـشاد عالطا  اروشاع  هعقاو  زا  هیوب و ...
يرگید هار  چیه  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تشاد و  یمهم  دنت و  یلیخ  تلع  اروشاع ، هعقاو  دینادب  هک  دوب  نیا  يارب  تارکذت  نیا  دش .

[252  ] اوُرَّکَفَتَت َُّمث  يداُرف  َو  یْنثَم  ِهَِّلل  اُوموُقَت  ْنِا  ٍةَدِحاِوب  ْمُکُظِعَا  امَّنِا  ُْلق  . دوشن دوبان  دباوخن و  مالـسا  هکلب  دزیخرب ، هک  نیا  رگم  تشادـن ،
ات ار  وت  ام  هَّللادـبع ! ابا  ای  .« دیـشیدنیب سپـس  دـیزیخاپب ، ادـخ  يارب  ییاهنت  هب  ود و  هب  ود  هک  مهدیم  زردـنا  کی  امـش  هب  طـقف  نم  وگب : .»

ییاهناسنا هچ  اههسلج  نیا  رد  خـیرات ، لوط  رد  دـنادیم  ادـخ  و  میتخانـش . تسام ، ِتیفرظ  هک  ییاج  نآ  ات  میراد ، تردـق  هک  ییاجنآ 
خیراـت لوط  رد  ناـیاقآ  هک ؛ تسا  هدوبن  یـسیونمسا  دـناهدش . بلقنم  ییاـهناسنا  هچ  دناهدینـش ، فرح  ییاـهناسنا  هچ  دـناهدرک . هبوـت 

. دزیم اهنویلیم  هب  رس  مقر  نیا  دشیم ، يریگرامآ  رگا  تسا ؟ هداد  تسد  وا  هب  یحور  بالقنا  نینچ  اجک  رد  یـسک  هچ  مینیبب  دییامرفب 
همه هب  تبـسنو  دشیمن  ناشرـس  يزیچ  هک  ییاهناسنا  میدیدیم ، اهنیا  زا  یلیخ  میدمآیم ، میدوب و  تاسلج  نیا  رد  هک  یکدوک  زا  ام 

نم تفگیم  مردپ )  ) ناشیا اورپیب . یلیخ  دوب  یصخش  زیربت  رد  هک  تفگیم  مردپ  دزرمایب . ار  امش  ناگتـشذگ  ادخ  دندوب . اورپیب  زیچ 
رغـصایلع هحون  اهنآ  دوب و  روبع  لاح  رد  ینیـسح ] نارادازع  زا   ] ياهتـسد دوب و  هداتـسیا  نابایخ  رد  يزور  تفگیم : مدوب . هدـید  ار  وا 

، تفر تفر ، دـعب  درک و  هاـگن  روجنیمه  درم  نیا  دـندناوخیم و  یکرت  هب  ار  هحون  تفگیم  درکیم . هیرگ  مه  درم  نآ  دـندناوخیم و 
یناشاک مشتحم  لثم  ًابیرقت  تسرد  دش . مالسلا  هیلع  نیسح  کیتامارد  يارعش  نیرتهب  زا  یکی  يزورما ، حالطصا  هب  تفرگ و  جوا  تفر ،

هنافـسأتم ینزهنیـس . یناوخهحون و  هتـسد  نآ  هب  هاـگن  کـی  اـب  طـقف  يرذآ . یکرت  رد  مه  نیا  یـسراف ، رد  مشتحم )  ) وا هیلع . هَّللاۀـمحر 
! ایادـخ ؟ دوب هچ  نانآ  دـعب  لبق و  دـندش . هتخاس  تاسلج  نیا  رد  یناسک  هچ  دـندش . ناـسنا  تاـسلج ، نیا  رد  یناـسک  هچ  هک  دناهتـشونن 

دوجو هب  خیرات  رد  اهراهب  زییاپ ، زا  دـعب  هشیمه  هک  یتمکح  نآ  گرزب  زار  هب  تقلخ ، گرزب  زار  هب  میهدیم  دـنگوس  ار  وت  اراگدرورپ !
! ادنوادخ . امرفم مورحم  یحور  بالقنا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! ایادخ ! . امرفب دیؤم  قفوم و  مالسلا  هیلع  نیسح  تخانـش  رد  ار  ام  تسا ، هدمآ 

دنگوس ار  وت  ایادـخ ! . دـننک يرپس  رادفدـه  انعم و  اب  ار  دوخ  ِیگدـنز  هک  ياهدـنیآ  يارب  هدـب  قیفوت  ار  ام  نامـشچ  رون  زیزع و  ناناوج 
یلع هَّللادبعابا و  ای  کیلع  مالسلا  . امرفب دیؤم  قفوم و  هدنیآ ، رد  یگدنز  نینچ  هب  ار  ناناوج  نیا  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ناناوج  هب  میهدیم 
یلع مالـسلا  مکترایزل  یّنم  دهعلا  رخآ  هَّللاهلعج  الو  راهنلاو  لیللا  یقب  تیقب و  ام  ًادـبا  هَّللا  مالـس  یّنم  کیلع  کئانفب  تلح  یتلا  حاورالا 

« نیمآ . » نیسحلا باحصا  یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع  نیسحلا و  نب  یلع  یلع  نیسحلا و 

ینیسح نوناق 
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هراشا

دهاش دوخ ، ِیناگدنز  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادیهـش  رورـس  هک  دش  ضرع  هتـشذگ  ثحب  رد  .( 1372  / 4  / 6 مرحم ، متفه  بـش  )
لدنوخ درم  نیا  هک  دوب  ینایلاس  دید . ار  نایدیزی  دیزی و  درک و  زاب  مشچ  هعفد  کی  طقف  هک  دوبن  روطنیا  دوب و  رایسب  ثداوح  ایاضق و 
باحصا زا  گرزب  فراع  نآ  ینرق ، سیوا  هک  دید  شنامشچ  اب  دنتفرگ . شردپ  زا  ار  رتشا  کلام  هک  دید  دوخ  نامـشچ  اب  وا  دروخیم .

َسَفَن ُّمَشََأل  یِّنإ  : دومرف درک و  هاگن  نمی  فرط  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يزور  دنتخادنا . نوخ  كاخ و  هب  نیفـص  رد  ار  ربمغیپ 
رد ینرق  سیوا  دوـب . ینرق  سیوا  راوـگرزب ، نآ  روـظنم  .« منکیم مامـشتسا  نـمی  فرط  زا  یناـمحر  سفن  ن  [ .» 253  ] نَمَْیلا َنِم  ِنـمْحَّرلا 
اب تسا ، فاعم  گنج ] زا   ] اهبتکم همه  رظن  زا  هک  یلاسنهک  نارود  نآ  رد  رسای  نب  راّمع  دش . دیهـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باکر 
هک دوب  هدید  اهنیا  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داتفا . نوخ  كاخ و  هب  مه  وا  دمآ و  نیفـص  ياهگنج  نادـیم  هب  یتاذ  طاشن  لامک 
هک هَّللاءاـشنا  میاهدـناوخ . اـم  همه  ًـالبق  مدرک ، ضرع  ار  شتـسرهف  نوـنکا  هک  بلاـطم  نیا  دـش . دـیعبت  رذوـبا  یفدـه  هچ  هـب  هنوـگچ و 

کی هب  کی  دنیبیم  یتقو  هک  یناسنا  درذگیم . هچ  تسا ، زاسخـیرات  ياهتیـصخش  لامک  ياراد  هک  ناسنا  کی  لد  رب  هک  میاهدـیمهف 
رهز رـصم  هب  رتشا  کلام  ریـسم  رد  يدرمناوجاـن : هچ  اـب  مه  نآ  دـننکیم ، فذـح  راـگزور  هحفـص  زا  ار  زاسخـیرات  ياهتیـصخش  نیا 

اْینُّدلاَنِم َِکبْرُش  ُرَخآ  َو  هَِیقابْلا  ُۀَئِْفلا  َُکُلتقَت  راّمَع  ای  : دوب هدومرف  ربمغیپ  دتفیب . روط  نآ  راّمع  دورب . ایند  زا  دروخب و  ّمس  اج  نآ  دنتـسرفب ،
دهاوخ ریـش  هلاـیپ  کـی  اـیند ، نیا  زا  وت ،) ِيزور   ) وت ياذـغ  نیرخآ  تشک و  دـنهاوخ  ار  وت  يراکمتـس  هورگ  راّـمع ! يا  » نََبل ْنِم  ٌحاـیض 

هاگن شرس  تشپ  هب  تشگیمرب و  یتقو  دوب . هدنایرگ  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبانبیلع  ناشنتفر  هک  یناسک  تفر . رذوبا  تفر . راّمع  .« دوب
؟ ًءاَیْحَأ َمْوَْیلا  اُونوُکَی  اَّل  َأ  َنیِّفِِـصب -  ْمُهَو  ْمُهُؤاَمِد -  ْتَکِفُـس  َنیِذَّلا  اَـنَناَوْخِإ  َّرَـضاَم  . تفر ناـهیتنبا  تفر . نیتداهـشلاوذ  دـیدیم  درکیم ،

اُوبِکَر َنیِذَّلا  ِیناَوْخِإ  َْنیَأ  ْمِهفْوَخ . َدـَْعب  ِْنمَأـْلا  َراَد  ْمُهَّلَحَأ  َو  ْمُهَروُجُأ ، ْمُهاَّفَوَف  َهَّللا  اوَُقل  ِهَّللاَو -  ْدَـق -  َقـْنَّرلا ! َنُوبَرْـشَیَو  َصَـصُْغلا  َنوُغیُِـسی 
، ِۀَِّینَْملا یَلَع  اوُدَـقاَعَت  َنیِذَّلا  ُمِِهناَوْخِإ  ْنِم  ْمُهُؤاَرَُظن  َْنیَأَو  ِْنیَتَداَـهَّشلا ؟ ُوذ  َْنیَأَو  ِناَـهِّیَّتلا ؟ ُْنبا  َْنیَأَو  ٌراَّمَع ؟ َْنیَأ  ؟ ِّقَْحلا یَلَع  اْوَضَمَو  َقـیرَّطلا ،

اههصغ ات  دنتسین  هدنز  زورما  هک  دندرکن  ررـض  دش ، هتخیر  نیفـص  رد  ناشنوخ  هک  ام  ناردارب  نآ  [ .» 254 ! ] ِةَرَجَْفلا َیلِإ  ْمِهِسوُؤُِرب  َدِْربُأَو 
دنوادخ و  دنتفاتـش ، ادخ  رادید  هب  دوخ ، ِنوخ  رد  هتـشغآ  نازیزع  نآ  ادخ ، هب  دنگوس  دـنماشایب . ار  هودـنا  يازگناج  ِگنرـش  دـنروخب و 

نآ دـنتفر  اجک  داد . ياج  ینادواج  نما  يارـس  رد  تشحو ، سرت و  نارود  ِندرک  يرپس  زا  سپ  ار  نانآ  دومرف و  تیانع  ار  نانآ  شاداـپ 
هتفر اجک  نیتداهشلاوذ  ناهیت ؟ نبا  وک  رامع ؟ تساجک  . دنتـشگ قح  يوک  راپـسهر  دنتفرگ و  شیپ  ار  لامک  ِمیقتـسم  هار  هک  نم  ناردارب 

ِنایتوغاط توغاط و  دزن  ناغمرا  هب  نانآ  ياهرس  دندوب و  هتسب  گرم  ات  يرادافو  نامیپ  هک  ناشناردارب  زا  نانآ  لاثما  دنتفر  اجک  و  تسا ؟
یَلَع ِهِّوَأ  : دومرف دومن و  ینـالوط  هیرگ  دز و  شمیرک  فیرـش و  نساـحم  هب  ار  شتـسد  سپـس  دـیوگیم : یلاـکب  فون  »؟ دـش هدرب  رجاـف 
لمع رد  دندرک و  توالت  ار  نآرق  هک  مناردارب  نآ  رب  سوسفا  هآ ، [ .» 255  ] هُوماَقَأَف َضْرَْفلا  اوُرَّبَدَتَو  ُهوُمَکْحَأَف ، َنآْرُْقلا  اُوََلت  َنیِذَّلا  ِیناَوْخِإ 

هب توعد  دنتخاس . دوبان  ار  تعدب  دندرک و  ایحا  ار  تنـس  دـنداد . ماجنا  ار  اهنآ  دندیـشیدنا و  فیلاکت  رد  دـندیزرو و  تماقتـسا  نآ  هب 
دناوخ و ار  هبطخ  نیا  ترضح  هبنشهس ، .« دندومن يوریپ  وا  زا  دندرک و  ادیپ  نانیمطا  ناشهدنامرف  هب  دندرک و  تباجا  ار  نآ  دندش ، داهج 

ْدَق یِّنِإ  ُساَّنلا ، اَـهُّیَأ  ماَـلَّسلا : ِْهیَلَع  لاـق  مث  : دومرف ددـنبرب ، مشچ  نود  ياـیند  نیا  زا  هک  نیا  زا  شیپ  زور  هس  ینعی ، دروـخ . تبرـض  هعمج 
، اوُمیِقَتْـسَت ْمَلَف  یِطْوَِـسب  ْمُُکْتبَّدَأَو  ْمُهَدـَْعب ، ْنَم  َیلِإ  ُءاَیِـصوَْألا  ِتَّدَأ  اَـم  ْمُْکَیلِإ  ُْتیَّدَأَو  ْمُهَمَمُأ ، اَِـهب  ُءاَِـیْبنَْألا  َظَـعَو  ِیتَّلا  َظِـعاَوَْملا  ُمَُکل  ُْتثََثب 

دوخ ياهتما  هب  ناربمایپ  هک  ار  اههظعوم  نآ  همه  نم  مدرم ، يا  دومرف : ترضح  نآ  سپـس  [ .» 256  ] اوُقِسْوَتْسَت ْمَلَف  ِرِجاَوَّزلِاب  ْمُُکتْوَدَحَو 
ادا امش  يارب  دندوب ، هدناسر  مدرم  هب  ایند  نیا  زا  ایبنا  تلحر  زا  سپ  نانآ  نانیـشناج  هک  ار  هچنآ  مدرک و  غالبا  امـش  يارب  دندوب ، هدومن 
زا ار  امش  هدنرادزاب ، لماوع  حیاصن و  اب  نم  دیدیزرون . نید  هار  رد  تماقتـسا  امـش  یلو  مدومن ، بیدأت  ار  امـش  ماهنایزات  نیا  اب  و  مدرک .
امش هنایزات  نیمه  اب  متشگ . ناتیاهرازاب  اههچوک و  رد  تسد  هب  قشع  هنایزات  .« دیتفریذپن ماظتنا  مظن و  امش  متشادزاب ، تافارحنا  یصاعم و 
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ات دیشاب ، هتـشاد  راظتنا  دیراد ؟ عقوت  نم  زا  ریغ  ییاوشیپ  ایآ  دیتفرگن . تسا  زیزع  امـش  يارب  هک  ار  هچ  نآ  امـش  یلو  مدرکیم ، بیدأت  ار 
دوش و ضوع  نایرج  ات  دیـشاب  رظتنم  دنیایب . نم  زا  دعب  هیواعم  ِنانیـشنهرفس  ات  دیـشاب  رظتنم  دنروایب ! اج  ار  امـش  لاح  دـنیایب و  دـنروایب و 
هب يدوس  رگید  هک ، دیمهفیم  ینامز  تسا . یسک  هچ  امش  نایم  رد  هک  دیمهفیمن  امش  زورما  دتفیب . هار  اهیگماکدوخ  اهیهاوخدوخ و 
هب ار  شتـسد  هک  یلاح  رد  دیوگیم : یلاکب  فون  هک  روط  نامه  دعب  دومرف . ار  بلاطم  نیا  دناوخ و  ار  اهنیا  . تشاد دـهاوخن  امـش  لاح 

اهنیا .« دـنتفر هک  مناردارب  نآ  رب  هآ ، ... » نیذَّلا ِیناَوْخِإ  یَلَع  ِهِّوَأ  تفگ : درکیم ، هاگن  نامـسآ  هب  ور  دربیم و  شکرابم  نساحم )  ) شیر
یلْعَِاب يدانَف  . دننک کمک  نم  هب  تقیقح  قح و  هار  رد  هک  دندوب  هدرک  دهعت  ناج  ياپ  ات  نانیا  يرآ ، دنتشاد . گرم  ِدهعت  نم ، لباقم  رد 

. دـناوخ ار  تیناسنا  ناسنا و  ِناگرزب  نآ  یماسا  کی  هب  کی  نیتداهـشلاوذ . تفر  اجک  ناـهیت ؟ نبا  وک  راّـمع ؟ وک  راّـمَع ؟... َْنیَأ  ِهتْوَص :
ياهعماج دوخ ، يارب  نانآ  زا  کی  ره  هک  یلاح  رد  دناهتفرگ ، یلع  تسد  زا  کی  هب  کی  ار  اهنیا  هک  دوب  هدید  دوخ  نامـشچ  اب  نیـسح 

هیلع نیـسح  هک  دینیبب  دـعب  دـینک ، هاگن  خـیرات  رد  رادـقم  کی  يرافغ . رذوبا  میونـشیم  طقف  ام  ینرق ، سیوا  دیونـشیم  طقف  امـش  دوب .
ار راک  نیا  دنـسرب ، تداهـش  هب  ادـخ  هار  رد  نانآ  مامت  دوب  انب  تشاد و  کمک  درایلیم  دـص  رگا  داـتفا . ناـجیه  هب  ردـق  نیا  ارچ  مالـسلا ،
رد قرغ  هک  یقمحا  درک . شراکـشآ  دـیزی )  ) نیا هتبلا  دوـب . اـهثحب  نیا  زا  رترادهـشیر  هلأـسم  دـیزی ؟ مادـک  دوـبن . نـیا  هیـضق  درکیم .

ِقمحا کی  تسد  اب  دوب ، هتفرگ  ندیزو  مالـسا  رب  هک  ار  يرگناریو  ِزییاپ  نآ  ادخ  تسنادیمن . مه  ار  نآ  ِندرک  یفخم  هار  دوب و  تاوهش 
رصنع نیسح ، ماما  دوخ  کمک  اب  یهلا و  فطل  اب  نونکا  میدرک . تبحص  دروم  نیا  رد  ًالبق  . درک راکشآ  توهـش  دادبتـسا و  رد  روهطوغ 

: مینکیم یسررب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  مود  نکر  ای  مود 

تقیقح قح و  نیناوق و  ندش  لامیاپ 

نیـسح لد  رد  ار  یمایتلا  لباقریغ  مخز  اهنآ ، زا  کـی  ره  ِنتفر  هک  دـندوب ، تقیقح  قح و  ِنارگتیاـمح  هک  دـندوب  ییاهتیـصخش  ناـنآ 
ار نآ  لثم  ًاعطق  خـیرات  هک  مایق  نیا  ِمود  هزیگنا  ای  مود  رـصنع  مود ، نکر  هک  مینک  حرطم  ار  ثحب  نیا  میهاوخیم  الاح  . دوب هدرک  داـجیا 

؟ تسیچ دوب ، هداتسیا  نیسح  زاب  دوب  مه  نیا  ربارب  دص  شایخلت  هجنکش و  رگا  منکیم  نامگ  نم  و  تسا ، هدادن  ناشن 

هعماج مدرم  اب  هلماعم  اهناسنا و  مارتحا  ضقن 

هک هبساحم  نیا  ونانآ  ياههتـساوخ  رظن و  يأر و  هب  ندادن  شزرا  ناگدرب و  اب  هلماعم  دننام  هعماج  مدرم  اب  هلماعم  اهناسنا و  مارتحا  ضقن 
يا هک : دشیم  دـیکأت  هک  یتروص  رد  منکیم ... مناوتیم و  منکب ، دـهاوخب  ملد  يراک  ره  مه  نم  دنتـسه و  يرایتخایب  تاناویح  مدرم ،

هدافتسا اهناسنا  زا  دناهداد . رارق  مدرم  ياهلد  رد  ار  نآ  ياههخاش  هک  تسا  يدنمورب  تخرد  تقیقح ، رمالایف .» مهرواش  و  ، » ام ربمایپ 
ُتَْـسل یِّنِإَف  ٍلْدَِعب ، ٍةَروُشَم  َْوأ  ٍّقَِحب ، ٍَۀلاَقَم  ْنَع  اوُّفُکَت  اَلَف  : دیامرفیم هغالبلاجهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دینک . تروشم  نانآ  اب  دینک ،

راتفگ هئارا  زا  زگره  [ .» 257  ] یِّنِم ِِهب  ُکَْلمَأ  َوُه  اَم  یِـسْفَن  ْنِم  ُهَّللا  َیِفْکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ِیْلِعف ، ْنِم  َکـِلذ  ُنَمآ  اـَلَو  َءیِطْخُأ ، ْنَأ  ِقْوَِفب  یِـسْفَن  ِیف 
مهدیم ماجنا  هک  يراک  رد  منک و  اطخ  هک  متسین  نآ  زا  رتالاب  نم  دینکن . يرادنتـشیوخ  قح  يارجا  يارب  نم  اب  تروشم  ای  نم ، هب  قح 

َو دوب : مالـسا  قـطنم  نیا  .« دـنک متیاـفک  تسا ، نم  هب  نم  زا  رتکـلام  هک  يدـنوادخ  هک  نآ  رگم  مشاـبیمن ، ناـما  رد  اـطخ  باـکترا  زا 
، ناناملسم نیب  رما  [ ، » 259  ] مُهَْنَیب يروش  ْمُهُْرمَا  َو  دنناد ، ناگمه  ار  زیچ  همه  «. نک تروشم  نانآ  اب  اه ] ] راک رد  [ » 258  ] ْرمَْالاِیف ْمُهْرِواش 

ًاعقاو ادخ  ، ) فجن رد  ام  ِدیتاسا  مّلسم  ِداتـسا  هللا ، همحر  ینیئان  نیـسح  دمحم  ازریم  اقآ  موحرم  یمظعلاهَّللاتیآ  «. تسا تروشم  هب  طوبرم 
اهناسنا و اب  ربمغیپ  هک  دنکیم  رکذ  ار  يرایسب  دراوم  ۀّلملا ، هیزنت  ۀّمالا و  هیبنت  رد  دوب ) نشور  ردقهچ  عقوم  نآ  هک  دنک ، داش  ار  وا  حور 
رابتعا و میوگیم ». نم  هک  هچ  ره  طقف  منادیم ! نم  طقف  : » دیوگب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  نیا  هن  درک . تروشم  شدوخ  نیعبات  اب 

مه نم  هلیسو ، اهنیا  دیوگب : دنک و  هاگن  رگید  يوحن  هب  اهناسنا  هب  ناسنا  هک  نیا  نوناق و  نیلوا  نتفرگ ، هدیدان  ًالصا  ار  اهناسنا  شزرا 
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، مینکیم هاگن  نارگید  هب  ام  هاگدید ، نیمه  اب  یهاگ  امرف ). ظفح  درد  نیا  ِررـض  زا  ار  ام  زغم  تدوخ  ایادـخ ! [. ) تسین تسرد  ، ] فدـه
ِرایبشتآ وت  وت و  هکرعم  ِرایب  شتآ  طـقف  نم  اـیآ  دراد . مه  وا  يراد ، ادـخ  شیپ  وت  هک  یـشزرا  ناـمه  نیع  ارچ ؟ دنـشاب ، نم  هلیـسو  هک 

رب هک  یگدنز  يالعا  فده  نامه  تسا -. هدیرفآ  زین  ارم  دـیرفآ ، ار  وت  هک  ییادـخ  نامه  هک -؛ ینکیمن  باسح  ایآ  یـشاب ؟ نم  هکرعم 
هدـیرفآ امهیلع  هَّللامالـس  ام  گرزب  ردام  ردـپ و  نآ ، اب  هک  یکاخ  هدام  ناـمه  دـنزیم -. رپ  مه  نم  رـس  يور  دـنزیم ، رپ  وت  رـس  يـالاب 

اب رگم  يراد ؟ يرترب  هچ  نم  رب  وت  میکیرـش . یناسنا  هیامرـس  دادعتـسا و  رد  ام  همه  میاهدش -. هدـیرفآ  كاخ  نآ  زا  زین  ام  همه  دـناهدش ،
، مراد مـه  هدـنب  ار  یتاذ  تـمارک  تسامـش -». نیرتراـکزیهرپ  ادـخ ، دزن  امــش  نیرتدـنمجرا  [ .» 260  ] مُکیْقتَا ِهَّللاَدـْنِع  ْمُـکَمَرْکَا  َّنِا  ! اوـقت

داژن نالف  اْنمَّرَک  دََـقلَو  ای ؛ برعلا ! اَْنمَّرَک  ْدََـقل  َو  برع ! اْنمَّرَک  ْدََـقلَو  ای ؛ مشاهینب ! اـْنمَّرَک  ْدََـقلَو  دـیجم  نآرق  رد  يراد ! وت  هک  هنوگناـمه 
گرزب دوجوم  نیا  تقلخ ، زاغآ  زا  .« میتشاد یمارگ  ار  مدآ  نادـنزرف  ام  یتسارهب ، [ .» 261  ] مَدآ یَنب  اْنمَّرَک  ْدََقلَو  : دـیامرفیم نآرق  تسین .

همه هن  تسیچ  يزاسان  یتسم و  هدبرع و  همه  نیا  . دنیواسم تهج  نیا  زا  همه  اذل ، تسا . ضرالا  یف  هَّللا  ۀـفیلخ  ناونعهب  نیمز ، يور  رد 
رگا هک  تسین  نینچ  ایآ  ؟ دـندازمه هلفاق و  مه  هرمه و  همه  هن  هک ؛ دـینادیمن  ایآ  ناراـگزور ، ِنایدـیزی  يا  ؟ دـندازمه هلفاـقمه و  هرمه و 
همه هک  تسا  نیا  لثم  دـیدرک ، ایحا  ار  یـسک  رگا  و  دیاهتـشک ، ار  اهناسنا  همه  هک  تسا  نیا  لثم  دیـشکب ، لـیلد  نودـب  ار  ناـسنا  کـی 

يانبم رب  يراد ، يرترب  رگا  اما  دننکیم ؟ تکرح  ّتیـشم  کی  ریز  اهناسنا  همه  هک  دوشیمن  نیا  رب  لیلد  نیا  دیاهدرک ؟ ایحا  ار  اهناسنا 
. تساوقت ِيرترب 

دارفا تاقبط و  نایم  فیلاکت  قوقح و  رد  لدع  يواست و  نوناق  ضقن 

نوناق نوناق ، رگا  میراذگب . مارتحا  نوناق  هب  تسا : نیا  نآ  میریگب و  دای  ياهتکن  میناوخیم ، هک  یـسرد  نیا  زا  رفن ، دنچ  نیمه  ام  دـییایب 
، مدروخ مسق  دندوب . هتشاذگ  اپریز  ار  نوناق  هک  تسا  هیضق  نیمه  نیسح ، ندشهتـشک  ياههزیگنا  زا  یکی  هَّللاو ، میراذگب . مارتحا  تسا ،

اما دوش . ثحب  نوناق  دروم  رد  دیاب  هک  تسا ، یثحب  کی  نآ  هتبلا ] . ] تسا نوناق  ِدوخ  رد  ثحب  رگا  دیهدب . تیمها  نوناق  هلأسم  هب  دییایب 
، نیسح نوخ  هب  ار  امش  دیراذگب . مارتحا  نوناق ] نآ  هب  ، ] نیسح ناج  هب  ار  امش  درک ، یقلت  نوناق  ناونع  هب  ار  یتقیقح  کی  هعماج ، یتقو 

دوب یلعشمدرتسب  تمکح  ُخر  زا  رابغ  هک  طارقس  نیتسخن  زومآتمکح  . دینکن یخوش  ردقنآ  نوناق ، لباقم  رد  دیراذگب و  مارتحا  دییایب 
لگ یلو  گرم  رفس  شدوب  دوزدرب  شنادنز  هب  تافارخ  هک  يزور  نامیکح  ِدازآ  ِورسدرسف  دوسرفب و  دیشخرد و  شوخ  یکیرات  رد  هک 

مرتحم ار  نوناق  اج  همه  دیاب  تفگ  ؟ دـیماشآ تفرگ و  رایتخا  هب  ار  نارکوش  ّمس  هک  دوب  هچ  شفرح  طارقـس ]  ] سپدرمژپ دـناوت  رید  رگم 
تیـصخش نوچ  دهدب . تاجن  نادنز  زا  ار  طارقـس )  ) درمریپ نیا  تسناوتیم  نوطالفا  هک  دناهتـشون ، خیراوت  همهدرمـشب  سدـقم  دـید و 

هتخانـش نتآ  رد  داتـسا  کی  ناونع  هب  نوطالفا  اما  دوب . امام  کی  مه  شردام  زاسهمـسجم و  کی  طارقـس  ردـپ  دوب . يوق  یلیخ  نوطالفا 
دنتفگیم وا  هب  و  دوب ، نانوی  راذگنوناق  نولوس ، شیردام  ِردپ  نوچ  دـنزب . مه  رب  ار  نتآ  تسناوتیم  هک  یتیـصخش  ناونع  هب  دوب ، هدـش 

تاجن مناوتیم  ار  وت  نم  داتـسا ، تفگ  راب  دنچ  نوطالفا  تشاد . ياهداتفا  اج  رایـسب  تیـصخش  کی  ردام ، فرط  زا  ینعی  یهلا . نوطالفا 
رهز نوناق ، نیا  مارتحا  هب  نم  دشاب ، اطخ  هچرگا  تسا ، هتشاد  هگن  هدنز  ارم  نوناق  نیمه  رمع  کی  هک ؛ داد  خساپ  طارقـس )  ) وا اما  مهدب .

، ناشیا لالدتسا  هتبلا  مناوتیمن . نم  تفگ  طارقس ) . ) منکیم تبحـص  اهرتناوج  اب  نم  ًاصوصخم  دیوشیم ؟ هجوتم  ایآ  . دروخ مهاوخ  ار 
یکیسالک و ثحب  کی  هن ، ای  دوب  تسرد  ناشیا  راک  نیا  ایآ  الاح  میوگب . ار  نوناق  مارتحا  مهاوخیم  اما  تسا . ثحب  دروم  ام  يارب  نالا 
، تشاذـگ نوناق  هب  مارتحا  هک  نیا  اما  تسا . يرگید  هلأسم  هک  دـهاوخیم  یخیرات  لیلحت  زین  دـشاب . ناـتبلط  هک  دـهاوخیم  یکیمداـکآ 

هراـبود ینادرگرب و  ارم  یهاوـخیم  اـیآ  منکیم ، تکرح  تیدـبا  يوـس  هب  نم  هک  ینیبیم  وـت  تفگ : نوطـالفا  هب  طارقـس ] . ] تسا مهم 
اههتکن یلیخ  ام  هب  وطـسرا  دناهتـشون ، اهیبرغ  اذل ، مورب . منکب و  ار  متکرح  راذـگب  یناچیپب ؟ نم  ندرگ  هب  ار  تایدام  هدام و  نیا  فالک 

کـیمداکآ و ياـهسالک  رد  لاـسما  زا  اـم  هک  دـنهدیم  لوق  اـم  ِناـگرزب  ناـناوج و  هَّللاءاـشنا  . تخاـس ناـسنا  طارقـس  یلو  تخوـمآ ،
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امـش تسیچ ؟ نآ  تمظع  هچ و  ینعی  نوناق  هک  مینک  رکف  رتشیب  میریگب و  دای  ار  نوناـق ] هب  مارتحا   ] نیا مالـسلا  هیلع  نیـسح  یهاگـشناد 
زا نوناق  تمظع  هدروخ و  مه  هب  نوناق  هک  دوب  نیا  نیسح ، ِندشهتشک  ياههزیگنا  زا  یکی  هک  دیروخب  دنگوس  ادخ  تمظع  هب  دیناوتیم 
وا مشچ  ایآ  درک  یـسررب  دـیاب  دـنکیم . ضقن  ار  نوناق  نیا  یـصخش  تسا و  زمرق  غارچ  ًالثم  نوناق ، هب  مارتحا  اـب  هطبار  رد  . دوب هتفر  نیب 
زغم سپ  تسا ، ملاس  مشچ  رگا  دراد . داریا  مشچ  سپ  تسا ، ملاس  زغم  رگا  تسا ؟ هدـش  لـالتخا  راـچد  شزغم  اـی  تسا ، لـالتخا  ياراد 

هَّللاءاشنا مدرک و  ضرع  هک  دوب  یلاثم  نوناق ، هب  مارتحا  زا  مروظنم  دنک . هعجارم  کشزپ  هب  رتدوز  صخش  نیا  تسا  رتهب  تسا و  بارخ 
. درک یخوش  ناوتیمن  سرد  اب  تسا و  سرد  نیسح  تکرحار  وت  میوشورف  اهیخلت  ات ز  ار  وت  میوگیم  خلت  ِثیدح  ناز  : دیـشخبیم هک 

یکی مه ، رس  تشپ  نیناوق  دوب . هداتفا  هار  ینکشنوناق  نامز ، نآ  رد  میریگب ؟ ارف  میناوتیم  ییاهسرد  هچ  نیسح  زا  مینیبب  میهاوخیم  ام 
دمآ مالـسا  تسا . دیفم  برع  يارب  ردقهچ  بلطم  نیا  دـینیبب  یتسرپداژن ! ياهمهاوخیم  ياپ  ریز  داتفایم  تسکـشیم و  يرگید  زا  سپ 

[262  ] يوَهْلا ِِعبَّتَت  َو ال  ِّقَْحلِاب  ِساّنلاَْنَیب  ْمُکْحاَف  : تفگیم نآرق  هک  یتروص  رد  تشادرب . ار  اهزرم  دمآ  مالـسا  تشادرب . ار  مجع  برع و 
اریز تسا ، شیوخ  نداد  تسکش  قح ، ِنداد  تسکـش  رهاظ ] هب   ] نیا .« ار سفن  شهاوخ )  ) ياوه نکم  يوریپ  و  قح ، هب  نک  مکح  سپ  .»

رد لاحم  ضرف  کی   ) حبـص ادرف  رگا  مینک  ضرف  تسیچ . امـش  همه  باوج  منادیم  مراد و  امـش  زا  یلاؤس  نم  . دَروخیمن تسکـش  قح 
: دنتفگ دندش و  دنلب  نیمز  يور  ِسوفن  مین  درایلیم و  جنپ  هک  دیـسر  ربخ  دشابن ،) ریذپناکما  هچرگا  دـنکیم ، کمک  ام  هب  یملع  لئاسم 

قح فالخ  اریز  دندومرف ؛ هابتشا  رفن  مین  درایلیم و  جنپ  تفگ : میهاوخ  ام  دوشیم . هس  رفص و  دصناپ  ّزیمم  تفه  مقر  ، 2 ردبرض لصاح 2
هب تقیقح  نایماح  دَروخیمن . تسکـش  هک  تقیقح  دـنیوگب . دـیراذگب  هن ؟ اـی  دومن  دـیهاوخ  قیدـصت  اـیآ  تسا .  4=2 ردبرض 2 دنتفگ .

. دننکیم میدقت  ار  ناشندب  ِسفق  ِدبلاک  هداتفا و  تمحز  هب  تقیقح  نایماح  مدرک -  ضرع  ًالبق  دـیاش  هک  هنوگنامه  دـنتفایم -  تمحز 
مهافتءوس نیا  ات  دـشن  نکمم  دوریمن . نیب  زا  قح  دوریم . شدوخ  زکرم  هب  دوشیم و  اهر  نآ  زا  حور  دنکـشیم ، ار  سفق  نآ  ریـشمش 

، یسایس ياهباتک  رد  ار  تارظن  نیا  تسا !؟ زوریپ  قح  رب  تردق ، دنکیم . هبلغ  قح  رب  تردق ، دنیوگیم : میروایب ! نوریب  رشب  زغم  زا  ار 
مدآ مینیبب ، یبدا  باتک  کی  رد  ای  مینیبب  کیتنامر  باتک  کی  رد  رگا  مینیبیم . مه  یسانشهعماج  ياههفسلف  رد  یسایس و  ياههفسلف  رد 

، دینکن یگداتسیا  قح ، لباقم  رد  دیسیونیم ؟ یسانشهعماج  ياههفـسلف  رد  یـسایس و  ياههفـسلف  رد  ار  نیا  ارچ  امـش  اما  دوشیمن . رثأتم 
، ادخ ِیتاذ  ِتافص  نیرتگرزب  زا  یکی  ددرگیم . تردق  ساسا  رب  یتسه  کنیامه ، تسا . گرزب  یتقیقح  قح و  کی  تردق  ِدوخ  اریز 

تردـق هک  تسوا  راـیتخا  رد  اـهقح ، نیرتگرزب  زا  یکی  ینعی  تسوا . تسد  تردـق  تسا و  رداـق  دـنوادخ  تسا . رداـق  هک  تسا  نـیا 
رایتخا رد  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  اهتنم ، تسا . قح  شدوخ  تردـق ، تسا . هداد  رارق  قح  لباقم  رد  ار  تردـق  هک  تسیک  ِتسد  نآ  تسا .

، مینکیم یخیراـت  ثحب  اـی  ینید ، ثحب  یملع ، ثحب  مینیـشنیم و  نآ  ییانـشور  رد  نوـنکا  اـم  هک  هتیـسیرتکلا  نیمه  ؟ دـشاب یـسک  هچ 
اب قح  زیزع ، ناناوج  درادن . نت  هب  نت  ِگنج  لطاب  اب  قح  تقو ، چیه  هک  دینادب  ار  نیا  دوشیم . فرصم  يژرنا  تسا و  نایرج  رد  تردق 

[263  ] لِطاْبلا َقَهَز  َو  ّقَْحلاَءاج  . تسا چوپ  لطاب  اریز  درادن ، ناکما  ًالـصا  دتـسیاب . قح  لباقم  رد  هک  دنکیم  طلغ  لطاب  دزیتسیمن . لطاب 
. تسا نآ  نورد  رد  لطاب ، ِضقانت  نالطب و  تسا . تقیقح  قح و  تردق ، يانعم  تسا . لطاب  هشیمه  لطاب  .« دش زیچان  لطاب  دـمآ و  قح  .»
اب یکیزیف  تردـق  یهاـگ  دـندنبیم . فص  لـطاب  ِنارگتیاـمح  لـباقم  رد  خـیرات  لوط  رد  قـح  ِنارگتیاـمح  تسا : نیا  تسه  هک  هچ  نآ 
هک دندروآ  ههبش  يوحن  هب  اما  تسا .  4=2 ردبرض یلو 2 دننکیم ، یلاخ  اج  رهاظ  رد  قح  نارگتیامح  نآ  دنتسه و  لطاب  اب  هک  تساهنیا 

لباـقم رد  قح  هک  تسین  نیا  دتـسیایمن . ( 7=2 ردبرض 2  ) نآ لـباقم  رد  زگره   4=2 ردبرض یلو 2 دوـشیم ،  7=2 ردبرض دنیوگب 2 مدرم 
رگا دنوشیم . نینچ  نارگتیامح  دوشن ، مهافتءوس  هک  دیشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  نیا  دش . زوریپ  تشاد ، تردق  هک  سک  ره  داتـسیا و  لطاب 
ياقآ يا  تفگ  دـیاب  هک  دـندرک  حرطم  ار  لـئاسم  نیا  یـصاخشا  تسا . زومآشناد  دـنیوگیم  دـنک ، حرطم  ار  بلطم  نیا  يزومآشناد 

، دنراد رظن  رد  ار  هلأسم  نیا  ناشیا ، لاثما  هچین و  دتسیاب ؟ قح  لباقم  رد  دناوتیم  تردق  هنوگچ  مرکفتم ، نم  دییوگیم  هک  امـش  مرتحم ؛
تقیقح اب  ناسنا  دنوشیم و  میلست  ناسنا  لباقم  رد  مه  قیاقح  دشاب ، رون  نورد  رد  رگا  تسین . ینورد  رون  تسا . مهف  مدع  زا  یـشان  هک 
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هدـش ضقن  دارفا ، تاقبط و  نایم  فیلاکت ، قوقح و  رد  لدـع  يواست و  ِنوناق  دـش :] هتفگ  هک  روطناـمه  سپ  .] دریگیم رارق  طاـبترا  رد 
نامز و نآ  توغاط  ِدوس  هب  طقف  طقف و  هک  یناسک  دـندوب . هدـمآ  راـک  رـس  اـهشیوخ  موق و  دوب . هتفر  اـپ  ریز  مه  نوناـق  نیا  ینعی  دوب ؛

یلع نب  نیـسح  دوب . هدنامن  يزیچ  رگید  مالـسا  زا  دندادیم . اهشیوخ ) موق و   ) اهنآ هب  ار  یگدنز  تازایتما  دـندوب و  نامز  نآ  ِنارابج 
ُْمتْمَکَح اذِا  َو  . دوشیم لاـمیاپ  لوـصا  ِدوـخ  هک  دـیدیم  مه  ـالاح  دـنتفر و  یلع ) ناراـی   ) ناـنآ هک  دـید  شکراـبم  مشچ  اـب  مالـسلا  هیلع 

، مکاح یتقو  هک  دراد  تایاور  زا  یـضعب  رد  .« دینک مکح  تلادع  هب  دینکیم ، مکح  مدرم  نیب  رگا  [ .» 264  ] لْدَْعلِاب اوُمُکَْحت  ْنَا  ِساّنلاَْنَیب 
راکهب يزورما  حالطـصا  هب  رگا   ) انبریز ینعی  شرع  دوشیم . لزلزتم  یتسه  ياـنبریز  ینعی  دزرلیم . ادـخ  شرع  دـنکن ، مکح  تلادـع  هب 

مییوگب هک  دوش  انب  رگا  تلادـع ، يا  :» تسا ناگرزب  زا  کی  مادـک  هتفگ  منادیمن  تراـبع  نیا  تسین . هک  یخوش  تسا ، تلادـع  میربب .)
ماما .« يرگداد داد و  يا  ییوت  مییوگیم  دراد ، دوخ  ریز  ار  تمظع  ِیـسرک  یتقیقح  هچ  وا ، تافـص  زا  دعب  يدنوادخ ، ِیلاع  تافـص  رد 

هب قلعتم  اهسرد  نیا  . دـشیم لاـمیاپ  تشاد  مه  تلادـع  لدـع ، دـناهدز و  مههب  زین  ار  تلادـع  يرگداد و  هک  دـید  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
رادیب رـشب  دیراذگب  دـیهدب و  رارق  سرد  ار  نیا  دـینک . ثحب  دـییامرفب و  حرطم  دـیهاوخیم  دراذـگب . سوه  يوه و  رگا  تسا ، تیرـشب 

اب دنوش و  رادیب  اهناسنا  دـیراذگب  ایند ! ناگدـننادرگ  يا  . تساههدـشریدخت زا  رتهب  دیـشاب ، هتـشاد  راکورـس  اهرادـیب  اب  امـش  رگا  دوشب .
رب امـش  دینک . تموکح  اهناسنا  رب  امـش  دوش و  میلـست  امـش  هب  رایـشوه  ناسنا  کی  ِنادجو  ات  دیـشاب ، هتـشاد  راکورـس  رادـیب  ياهناسنا 

. تشاد دیهاوخ  یتمظع  هچ  امش  دوخ  دینیبب  سپس  دینک ، ییاقآ  دناهدیسر  لامک  دح  هب  هک  ییاهناسنا 

یمالسا هعماج  روما  تیریدم  رد  تماقتسا  یگتسیاش و  ضقن 

. دنسرب دوخ  شزرا  هب  اهراک  دنشاب و  یقیقح  ياهشزرا  دوشن . یعونصم  اهشزرا  دبایرد و  ار  دوخ  شزرا  هعماج ، رد  ناسنا  ره  هک  نیا 

. دنـشاب هتـشاد  تیاضر  طقف  هک  نیا  هن  دـننک ، ادـیپ  ار  ناشدوخ  ِراک  یقیقح  شزرا  دـنیایب و  اهناسنا  هک  یتقو  تسا  یتمظع  هچ  ایادـخ ،
زا رگراک  دـیاش  دـشاب . هتـشاد  تیاضر  رگراک  ًالثم  هک  تسا  هدیـسر  اج  نیا  هب  راک ،] شزرا  نوناـق و   ] زا بتاـکم  نیرتهدـننک  تیاـمح 
الَو : تسیچ راک  شزرا  مالسا  رد  دینک  هظحالم  الاح  هچ . ینعی  شراک  دمهفیمن  دراد و  رارطضا  دیاش  ًالـصا  تسین . ربخاب  شراک  تمیق 

بتکم رد  مالـسا و  هدیا  اب  دیهاوخیم  امـش  رگا  .« دیزادنین شزرا  زا  الاک ،] راک و  زا  معا   ] ار مدرم  ءایـشا  [ .» 265  ] مُهَئایْشَا َساَّنلا  اوُسَْخبَت 
، نینچمه . تسا بیجع  ًاعقاو  هک  تسا ، هدش  رکذ  هروس  هس  رد  روکذم ) هیآ   ) هتکن نیا  دیزادنین . شزرا  زا  ار  اهنیا  دینک ، یگدنز  مالسا 
[، دنتـشاد ار  یمالـسا  هعماج  روما  تیریدـم  ِیگتـسیاش  و   ] دـندوب دنمـشناد  ًاعقاو  هک  ییاهناسنا  ِشناد  هیما ) لآ  تموکح   ) ناـمز نآ  رد 

مههب اهشزرا  یتقو  هک  تسا  مولعم  دـندمآیم . راک  رـس  اهلهاج  هّیما ،) لآ  نامز  هیواعم ، رـسپ  نامز   ) نامز نآ  رد  دوب . هدـش  شزرایب 
یلیخ تسه  یتـیاور  دراد . شزرا  یکی  نآ  درادـن و  شزرا  راـک  نـیا  يارب  اـقآ  نـیا  ًـالثم  دـنیبیمن . حالـص  يور  رگید  هعماـج  دروـخ ،
رداص موصعم  زا  نم  دیوگیم  شدوخ  هک  مییوگیم  یتیاور  ِهقف  رد  یهاگ  تسا . یلاع  یلیخ  شنومـضم  هک  ربتعم  مه  یلیخ  فورعم و 

هک یلاح  رد  تفرگ ، هدهع  هب  ار  يراک  ياهعماج  رد  هک  یـسک  :» دیامرفیم مدنتـسم . یهلا  لوسر  هب  نم  هک  دیوگیم  تیاور  دوخ  مدش .
ردـقهچ ًاعقاو  .« دراپـسب دـنادیم  رتهب  هک  نآ  هب  دـنک و  اهر  ار  شراک  دـیاب  دـهدب ، ماجنا  ار  راـک  نآ  دـناوتیم  وا  زا  رتهب  یـسک  دـنادیم 

. دمهفیم رتهب  دهدب و  ماجنا  دناوتیم  رتهب  ار  راک  نیا  صخش  نآ  مدینـش  نم  تسین و  نم  راک  راک ، نیا  دیوگب  هک  یـسک  دراد  تمظع 
زا يرگید  یملع و  رظن  زا  یکی  تسا . هدومرف  میـسقت  ار  تازایتما  مدآ ، لسن  ياقب  يارب  لاعتم  دـنوادخ  دـنناد ؟ ناگمه  ار  زیچ  همه  اـیآ 

. تسین تسرد  اعدا  نیا  مشاب ! عمج  نیا  ریدم  مهاوخیم  هک  میوگیم  متـسین و  دلب  تیریدم  نم  لاثم : ناونعهب  تسا . يوق  تیریدم  رظن 
يزرگنر مُخ  رد  غالک  هدش . نییّلع  ِسوواط  منم  هک ؛ دوشیمن  مه  دیلقت  اب  تسین . نم  راک  رنه  متسین و  دنمرنه  نم  هک  دییامرفب  ضرف  ای 

! يزرگنر اـب  مه  نآ  توـکلم ، ملاـع  سوواـط  هکلب  اـیند ، سوواـط  هن  مه  نآ  هدـش . نییلع  سوواـط  منم  تـفگ : و  دـمآ ، نوریب  تـفر و 
نک اهر  ار  نآ  يرادن ، ار  راک  ییاناوت  هک  یتقو  » ُعیطَتْسَی ْنَم  یِلا  ُهْزِواج  َو  ُهْعَدَف  ًاْرمَا  ْعِطَتْسَت  َْمل  اذِا  : یّبنتم لوق  هب  دندایز . یلیخ  اهسوواط 
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. دَروخیم همدص  هعماج  هب  اریز  دیشابن ، نآ  ِرادهدهع  دیتسین ، دلب  ار  يراک  یتقو  .« دراد ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  هک  راذگب  یـسک  هدهع  هب  و 
دیتـساوخ یتـقو  رگا  هک  تفگیم  یخوـش -  هب  هتبلا  ناتـسود -  زا  یکی  . دـیهدب کـیزیف  سرد  امـش  دـنیوگب : نم  هب  هک  تسا  نـیا  لـثم 

خیـش هک  دـیدید  دـشاب و  زاب  رد  رگا  دـیدشیم ، در  هک  نیباـک  يولج  ناـمه  زا  و  دـیدش ، تج 747  ياـمیپاوه  راوس  دـینک و  ترفاـسم 
يامیپاوه 747 نابلخ  يراصنا  خیـش  تسا ، لاحم  ِضرف  هتبلا  دینکیم ؟ هچ  هظحل  نآ  رد  تسا ، هتـسشن  نابلخ  ياج  هب  هللا  همحر  يراصنا 

ناشیا زا  دعب  نیدهتجم  مامت  مییوگب  ًافاصنا  دیاب  دراد . تمظع  یلیخ  تسا و  موصعم  زا  دعب  هدر  رد  يراصنا  یـضترم  خیـش  ًاعقاو  تسین .
يایتوت ار  ناشیا  ياپ  شفک  ِكاخ  ًالصا  نییاپ . میرپیم  دوز  اما  میـسوبیم ، مه  ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  ام  هلب ، دندرک . يّذغت  وا  هرفـس  زا 

. دتفایم راک  زا  روتوم  هتساوخان  يادخ  هعفد  کی  نوچ  دیرپ . نییاپ  يامیپاوه 747  زا  یلطعم  نودب  دیاب  اما  مینکیم ، ناممشچ 

نآ يداصتقا  عیزوت  رد  تلادع  ضقن 

دوخ راک  همه  نیا  تایآ ، همه  نیا  هک  نیا  اب  دندوب ، لاعف  اهنیچباق  رود  ناجمداب  دوب و  هدـش  عورـش  اهيزابشیوخ  موق و  دوب  یتدـم 
هک دـینکیم  ساسحا  ار  شاهنومن  امـش  اج  نیا  زا  منکیم . ضرع  یتیاور  . دوشیم عیزوت  هنوگچ  هک  دادیم  ناـشن  لاـملاتیب ، رد  ربمغیپ 
زور کـی  . درواـیب دوـجو  هب  خـیرات  رد  ار  يریظنیب  هثداـح  نینچ  اـت  درک  راداو  ار  نیـسح  هک  دیـسر  اـجک  هب  دوـب و  هـچ  مالـسا  ناـیرج 
نیا نینمؤملاریما ! ای  تفگ : دوب و  اج  نآ  رفن  کی  داتسرف . دوب ، قحتسم  هک  یسک  يارب  امرخ  [ 266  ] قَسَو کی  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
امـش زا  صخـش  نآ  ًالوا  دـینیبب ). ار  قطنم  دـینک و  تقد  . ) دوب هتـساوخن  امـش  زا  وا  ًـالوا  دیداتـسرف ، صخـش  نآ  يارب  امـش  هک  ار  اـمرخ 

هچ هب  هداتـسیا و  یـسک  هچ  لـباقم  رد  ناـسنا  نیا  دـینک  روصت  ًـالوا  دراد . مه  ًاـیناث  دـهدیم ! سرد  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  دوب . هتـساوخن 
نیا ًایناث ؛ تفگ : دـعب  امرفب ! اهر  نامیاهینادان  زا  ار  ام  ایادـخ ، ینکیمن ! هک  اهراک  هچ  یناداـن ! يا  لـهج ، يا  دـهدیم . داـی  یتیـصخش 

َنینِمْؤُمْلاِیف هَّللاَرَّثَـک  ـال  : دوـمرف مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  . درکیم تیاـفک  وا  يارب  مه  نیا  زا  رتـمک  تسا و  داـیز  یلیخ  اـمرخ ] رادـقم  ]
نیا شیانعم  »؟ يزرویم لخب  وت  مهدیم ، نم  دنکن . دایز  اهناملـسم  نایم  رد  ار  وت  لاثما  ادـخ  [ .» 267  ] لَْخبَت َْتنَا  َو  اَنَأ  یطْعُأ  کـَبْرَض .

لاملاتیب زا  وا و  ِدوخ  ِقح  هکلب  مهدیمن ، نم  دـنکن . دایز  ار  وت  لاثما  ادـخ  هَّللاءاشنا  هناـبدؤم و ... نینچ  هَّللاءاـشنا .» يریمب  « ؛ هک تسا 
رد قلطم ، روط  هب  مالسا  ِیـسانشهعماج  رد  یمالـسا ، داصتقا  یمالـسا و  هفـسلف  رد  هک  اهنآ  ایآ  دینک  تقد  دراد . هتکن  کی  اجنیا  . تسا

نیا اهكالم  نآ  زا  یکی  تسا ؟ نیرتیو  کی  روکد و  کی  مه  نیا  ای  هن ؟ ای  دنمهفیم  دـننکیم ، رظنراهظا  ماع  يانعم  هب  مالـسا  گنهرف 
لخب وت  مهدیم ، نم  دـنکن . داـیز  یمالـسا  هعماـج  رد  ار  وـت  لاـثما  ادـخ  . » کبرـض نینمؤـملایف  هَّللارثـک  ـال  دوـمرف : ترـضح  تساـج .

( تساوخرد  ) لاؤس ماقم  رد  یسک  دراذگن  مکاح  هک  تسا  نیا  یقیقح ، ِیمالـسا  عیزوت  يانعم  هعماج ، یگدنز  هرادا  يانعم  يزرویم ؟»
دنک ربص  مکاح  رگا  و  : » دینک تقد  ار  يدعب  هلمج  الاح  دنک . هرادا  ار  وا  دیاب  دیآرب ، لاؤس  ماقم  رد  یسک  هک  نیا  زا  شیپ  مکاح  دیآرب .

ار وا  شاعم  ًالثم  درک ، لاؤس  وا  هک  نیا  زا  دعب  مکاح  و  دنک -  لاؤس  دنک و  زاب  تسد  حالطـصا  هب  دیآرب -  لاؤس  ددصرد  ناسنا  کی  ات 
ای کیلع  هَّللاتاولـص  نسحلاابا ، ای  کیلع  هَّللاتاولـص  «. ) تسا ياهلماعم  هکلب  تسا ، هدـشن  ماـجنا  هفیظو  تروص  نیا  رد  دـنک ، نیمـضت 

و شاعم ، يرادـقم  شفرط  کی  هک  تسا  ياهلماعم  دـهدب ، دـهاوخیم  يزیچ  مکاـح  هک  یتقو  تروص  نیا  رد  دـیوگیم  نینمؤملاریما .)
رب ادـخ  لباقم  رد  طقف  ار  دوخ  يور  هک  تسا  رومأم  ممدرم ، نیا  مکاـح  هک  نم  ِدوخ  يور  دـننام  هک  تسا  یناـسنا  يوربآ  رگید ، یفرط 
رد داصتقا  هلأسم  مربب . ار  انمّرک » دـقلو   » يوربآ نم  دـسرب و  ماـقم  نآ  هب  اـت  دـهدب  لوپ  نم  هب  هک  دوشب ؟ میلـست  نم  هب  ارچ  دـهن . كاـخ 

تیریدم دینیبب  لمجم . نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  دعب ، تسا . ربخ  هچ  هک  دینک  هظحالم  امش  اج  نیا  زا  تسا . هنوگنیا  عیزوت 
خاک ياهنوتس  تقیقح ، رد  دنکن ؟ مایق  نیسح  زاب  ایآ  دوب . هدروخ  تسکش  نامز  نآ  رد  هک  مه  نیا  تسیچ . مالسا  رد  هعماج  ِيداصتقا 
نیا منکیم . ضرع  يدـج  ار  نیا  خاک . منک  ضرع  مهاوخیم  دوب . هدـش  ناریو  هدـش و  هتـسکش  يرگید  زا  سپ  یکی  بتکم ، ِتمظعاب 

زا اـی  دوـشیم . لـقتنم  مر  هب  یگنهرف  ناـنوی ، زا  هـک  دـییامرفب  ضرف  تـسا . میقتـسم  سوـسحم و  یهاـگ  عـماوج ، رد  اـهگنهرف  لاـقتنا 
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راهچ و هس و  نرق  رد  یملع ، گنهرف  ًاصوصخم  دنفرتعم . مه  ناشیاهفاصنا ) اب   ) اهنآ دوخ  هک  دش ، لقتنم  برغ  هب  یگنهرف  ناناملسم ،
هک دننیبب  تقو  کی  دننیشنب و  روشک  کی  مدرم  هک  تسین  روط  نیا  ینعی  دوشیم . لقتنم  سوملمان  سوسحمان و  مه  یهاگ  يرجه . جنپ 

ندیزخ ِفرط  نآ  زا  وا  هک  یتقو  میراد . ندیزخ  حالطصا  کی  دزخیم . سوملمان  روطهب  گنهرف  ریخن ، تسا . ندیراب  لاح  رد  یگنهرف 
رد سوملمان  تلادع ، ِگنهرف  نیسح و  يزروتلادع  ناتساد  نیا  . دنکیمن ادیپ  یعنام  رگید  دوشیم و  راکشآ  ینلع و  سپس  دش ، عابشا 

تداهـش دنیوگب  هک  دـنرادن  قیقحتردـق  نیا  مه  مدرم  دزویم . اجک  زا  هک  دوبن  سوسحم  میـسن ، نیا  تسا . هدرک  تکرح  اهروشک  مامت 
هک دیسوبیم ، دوب و  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  دوخ  دنزرف  همیخ ، يولج  رد  هچ ؟ ینعی  تلادع  هک  دوب  يریـسفت  نیرتهب  تلادع ، يارب  نیـسح 

. میاهدینش اهراب  ام  ار  هثداح  هدش و  رارکت  هثداح ، نیا  نایب  کئاضقب . اًضر  ایادخ ! تفگ : مه  وا  درک . دیهـش  ار  هچب  دمآ و  يریت  ناهگان 
قشاع نیسح  لثم  روطنیا  هک  تسیچ  تلادع  نیا  هچ ؟ ینعی  هک  دینک  لیلحت  ار  دروم  نیمه  امش  تسا . هدش  يداع  يرما  ام  زغم  رد  اذل ،

. هطساو اب  اهاج  یضعب  اهتنم  تسا ، هتشاذگ  رثا  اهگنهرف  مامت  رد  سوملمان  ِندیزخ  نیا  دراد ؟

داقتنا قح  یهاوخریخ و  ضقن 

اهتباقر دـشاب . حرطم  نم »  » طقف هکنیا  هن  و  هدنـشک ، ِداـضت  هن  دنـشاب ، هدـنزاس  هشیمه  اـهتباقر  هک  تسا  یمهم  رایـسب  قح  کـی  نیا 
. ضرغ نودب  ضرم و  نودـب  یلو  تسا ، رتهب  میورب  ب »  » هار زا  دـشاب  ب »  » رگا تسا ، نینچ  نایرج  نیا  هک  نیا  نایب  دـشاب . دـیاب  هشیمه 

هفیرـش هیآ  یتـقو  هک  دـیوگب  نایدـیزی  دـیزی و  نیا  هب  تسناوتیمن  مه  یـسک  دوب . هدروخ  تسکـش  مه  داـقتنا ) قح  یهاوخریخ و   ) نیا
ینک و هلمح  هنیدـم  هب  یهاوخیم  ادرف  هک  وت  دـیوگب : دـنک و  ثحب  رفن  کـی  هک  یهدیمن  قح  ارچ  وت  رمـالایف ، مهرواـشو  دـیوگیم :

هتبلا تسا . هدروآ  دوجوهب  دیزی  ار  هثداح  هس  درک . هلمح  دیزی  و  تسا ؟ نید  ياجک  نیا  تسین ، یتسرد  راک  نیا  ینک ، ماع  لتق  ار  هنیدم 
ّالا و  درک ، ار  راک  نیا  هیواعم )  ) شردپ مینکن . هغلابم  نامدالوا  هرابرد  ات  میشاب  بظاوم  دیاب  هللاءاشنا  دیسرپ . شردپ  زا  تسیابیم  ار  نیا 
ایآ دوب ؟ اجک  رد  دیزی  ماگنه  نآ  رد  درم . تردپ  هک  دنتفگ  دیزی  هب  دـش ، كاله  درم و  هیواعم ]  ] یتقو دوب . شـسوه  يوه و  لوغـشم  وا 
هک یتروص  رد  تسا . هدرک  هیهت  ار  يرادمامز  نیا  وت  يارب  تردپ  ًاصوصخم  دـنتفگ  درکیم ؟ سیردـت  هاگـشناد  رد  ای  دوب ؟ دجـسم  رد 

يارب ات  درک  عمج  هنیدـم  رد  ار  نانآ  هیواـعم  یتقو  ؟ تسین سب  اـیآ  دومرف : هیواـعم ] هب   ] سلجم رد  زور  ناـمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
دومرف نیسح  ماما  دنک ، تبحـص  تساوخ  سابع  نبا  یتقو  یتح  دندوب . راصنا  نیرجاهم و  زا  يرایـسب  سابع و  نبا  دریگب ، تعیب  شرـسپ 

دینک ساسحا  اج  نیا  زا  شاب . تکاس  تفگ : سابع  نبا  هب  تسا . هدوب  یسک  هچ  نیسح  دیمهفب  اج  نیا  رد  دیوگب . راذگب  شاب و  تکاس 
تقو نآ  دـنزب . ار  شفرح  راذـگب  نزن ، فرح  نیـشنب و  تفگ  درک . تکاس  ار  ساـبع  نبا  هک  دوب  هچ  نیـسح  تیـصخش  تیبوبحم و  هک 

نـشور ار  شدوخ  تیـصخش  شدوخ  دـیزی  ایآ  يزاسب ؟ نشور  ام  رب  یتساوخیم  ار  کیرات  بلطم  کی  ایآ  : » تفگ تساخرب و  نیـسح 
یمهفیم ینادیم و  وت  طقف  هک  نیا  لثم  ینک ، تبحـص  یهاوخیم  يزیچ  هرابرد  وت  دسانـشن . ار  دیزی  وت  رـسپ  هک  تسیک  تسا ؟ هدرکن 

تسوت و ِیگدـنز  ِرخآ  ياهزور  رگید  هدـش ، رپ  وت  ِکشم  تسا . سب  تسا . هدرک  یفرعم  هعماـج  رد  ار  شدوخ  دـیزی ،)  ) وا تسیچ ؟ هک 
زا ییاعدا  رب  نم  هک  درکیم  اـعدا  شدوخ  هک  سک  نآ  تسا .» شیپ  رد  وت  ِتیلوؤسم  زور  يوریم ، تیلوؤسم  غارـس  هب  تیدـبا و  هب  ور 
 - دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  ِللع  ِمود  ءزج  ای  نکر  هلأسم ، شش  نیا  . دوب شراک  مه  نیا  متسه ، یحو  بتاک  نم  و  متـسه ، نینمؤم 

شـش ره  هک ، نیا  هب  دسر  هچ  دشاب . هتـشاد  نیـسح  لثم  ینابرق  کی  هک  دوب  یفاک  اهنیا  زا  کی  ره  دینکیم -  هظحالم  هک  روطنامه  و 
دوب یفاک  اهنآ  کت  کت  اهنآ و  عومجم  هک  دوب  حرطم  رگید  لئاسم  یلیخ  تسا . تایلک  اـهنیا  تشاد . دوجو  مدرک ، ضرع  هک  دروم 
طقف هللاءاشنا  دینادیم ، امـش  دوخ  هَّللدمحلا ، منک ؟ ضرع  هچ  امـش  هب  نوناق  هرابرد  نم  . اهنآ عومجم  هب  دسر  هچ  دنک ، مایق  نیـسح  هک 

نیا مینک . لمع  نوناق  هب  دیاب  ام  مییوگب : میتسشن ، مه  رود  نامهداوناخ  ای  نامنایفارطا ، اب  یتقو  ام  زا  کی  ره  دوشیم . ماجنا  مینک و  هدارا 
هب ار  اصع  دنک . هدافتـسا  شیوخ  طوقـس  يارب  تردـق  نیا  زا  ًاتیاهن ]  ] دوش و در  نوناق  ریز  زا  دراد ، تردـق  رگا  ناسنا  هک  تسین  تسرد 
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یملع و تردق  هچ  دنک -  هدافتـسا  دهاوخیم  هک  تردق  نآ  زا  ناسنا  مینزب . نامدوخ  رـس  رب  هک  نیا  هن  میورب ، هار  هک  دـناهداد  ام  تسد 
زا ار  شدوخ  هک  نیا  يارب  دنک  هدافتسا  شدوخ  تیعقوم  زا  یـسک  رگا  دنک . هدافتـسا  دناوتیم  لکـش  نارازه  هب  رگید -  ياهتردق  هچ 

[ نوناق زا  رارف   ] نیا دـنک ؟ رارف  نوناق  زا  دـیاب  ایآ  ینک ... نینچ  دـیاب  تسین ، وت  تبون  یتسیاب ! دـیاب  دـنیوگن  وا  هب  ًـالثم  دَربب و  رد  نادـیم 
ام اراگدرورپ ! ایادخ ! . تسا تشز  ًالـصا  تسا . ناسنا  دوخ  اب  داضت  نوناق و  اب  داضت  دراد . ناسنا  دوخ  اب  داضت  تسا ، نوناق  دض  حـیقو و 
هک امرفب  تیانع  ار  تینارون  نآ  ام ، ناناوج  هب  اراگدرورپ ! ایادخ ! . امرفب رادروخرب  تسا ، هداد  ام  هب  نیسح  هک  ياهدنزاس  ياهسرد  زا  ار 

تافاثک هب  هدولآ  هک  رادب  قفوم  ار  نانآ  و  شخب ، موادت  ار  ام  ناناوج  ِترطف  ِیگزیکاپ  افص و  ایادخ ! . دنریگبارف ار  ییاهسرد  نیـسح  زا 
! ادـنوادخ . امرفب دـیؤم  قفوم و  یهلا  ریـسم  نیا  رد  دـناهتفرگ ، هدـهع  هب  ار  ام  ِناگوابون  ِتیبرت  ام ، هعماج  رد  هک  نانآ  اراگدرورپ ! . دـنوشن
! ایادخ دهدیم . ًاعطق  میهاوخیم و  هفحت  تنیـسح  زا  ام  ادنوادخ ! اراگدرورپ ! . امرفم بوسحم  نکـشنوناق  ِصاخـشا  زا  ار  ام  اراگدرورپ !

تیاـنع اـم  رب  ار  ییارگنوناـق  نوناـق و  ِتـمظع  كرد  هاوـخب ، ادــخ  زا  هَّللادــبعابا ! اــی  . اــمرفب شریذــپ  لــباق  اــم  رب  ار  نوناــق  مارتـحا 
نینچ رد  شیپ  اهنرق  زا  دـندرک و  هدامآ  ام  يارب  ار  اهبش  نیا  هک  ار  ام  ناگتـشذگ  نارداـم و  ناردـپ ، ادـنوادخ ! اراـگدرورپ ! . دـیامرفب

« نیمآ . » امرفب تمحر  قیرغ  دنتفرگ ، ارف  ییاهزیچ  دنتسشن و  ییاهبش 

ینیسح ياههبذاج 

رد ثحب  نیا  دـیاش  مینک و  حرطم  میناوتیم  هسلج  نیا  رد  يدـنوادخ  تایانع  اب  هَّللاءاشنا  هک  یثحب  .( 1372  / 4  / 7 مرحم ، متشه  بش  )
کی میناوـتیم  يرکف  دـشر  اـب  اـههیرگ ، اههدـنخ و  اههودـنا ، اـهيداش و  رد  اـم  هک  تـسا  هلأـسم  نـیا  دـسرب ، ییاـج  هـب  هـسلج  نـیمه 

هیلع نیـسح  ماما  هرابرد  یتیب  دنچ  یفوک ، مثعا  مان  هب  برع  ِلضفاب  قوذ و  شوخ  رایـسب  يارعـش  زا  یکی  میـشکب . الاب  ار  نامدوخرادـقم 
ِِّیلَْولا َْنباَی  یفَطْـصُْملا  ِِّیبَّنلا  َْنباَی  : هک تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  شباطخ  تسام . ثحب  دروم  نآ  تیب  کی  طقف  هک  دراد ، مالـسلا 

هیرگ ممشچ  یضترم ، یلع  رسپ  يا  ربمایپ ، رسپ  يا  » هَیِکاب َِکلْجَِال  یْنیَع  امَّنِکل  ٍَۀبُوثَم  ِلْجَِال  یْنیَع ال  َکیْکبَتهَیِکاّزلا  ِلُوتَْبلا  َْنباَی  یـضَتْرُْملا 
. مراد راـک  تدوخ  اـب  . ) مروآ تسد  هب  یباوث  هک  نیا  يارب  هن  شاداـپ و  يارب  هن  اـما  میرگیم ). وت  يارب  منکیم ، هلاـن  وت  يارب   ) دـنکیم
رد ار  وا  تقیقح ، ِدوخ  هک  دـهدیم  ناـشن  ار  ناـسنا  کـی  ِیحور  دـشر  نیا  .« تسوت ِدوخ  يارب  طـقف  هیرگ  تسوت .) ِدوخ  هجوـتم  محور 

یناسنا دشر  ِتمظعاب  رایـسب  ياههلق  زا  ای  یلعا ، هّلق  نامه  نیا  تازاجم . زا  سرت  هن  شاداپ ، هن  َملَا ، تذل و  هن  دـهدب ، رارق  دوخ  تیبذاج 
نب یلع  هک  روطنامه  تدوخ ! يارب  طقف  میوگیم  ربکاهَّللا  هچ . ینعی  یـسانشادخ  يانعم  هک  میمهفیم  میورب ، ـالاب  یمک  رگا  هک  تسا ،

منیبیم و تداـبع  هتـسیاش  ار  وـت  هکلب  منهج ، زا  سرت  يارب  هن  تـشهب ، عـمط  هـب  هـن  مـنکیم ، تداـبع  ار  وـت  نـم  : » تـفگیم بلاـطیبا 
؟ هن ای  تسا  تسرد  تسا ؟ هدرک  بلج  شدوخ  هب  ار  اهناسنا  نوچ  دشکب ، یبوبر  هبذاج  هب  ار  اهناسنا  دناوتیمن  نیسح  ایآ  متـسرپیم .»

تـسرد دراد ، باوث  ردـق  نیا  نیـسحرب  کشا  دـنیوگب  نایبرم  ناملعم ، نارونخـس ، هک  نیا  دـیاهدید . اهاروشاع  ناترمع ، ِنایلاس  رد  امش 
یتقو اروشاع  دنچ  رد  رمع ، نایلاس  نیا  رد  مسرپیم : امـش  زا  نم  اما  دراد . باوث  یلیخ  نیـسح  رب  هیرگ  هک  میراد  رایـسب  تیاور  و  تسا .

رد ًاعقاو  امش  حور  نیسح ، دوخ  هب  دیتفگ  رگا  نیسح ؟ ِدوخ  هب  ای  تشهب  هب  دیدوب ؟ هدش  هجوتم  اجک  هب  دیدوب ، هدش  هجوتم  بلقنم و  هک 
[ نیـسح . ] دوب هتفایلماکت  ِناسنا  کی  اب  امـش  طابترا  هک  نیا  تهج  هب  دوب . هدیـسر  شدوخ  ِجوا  يالعا  هجرد  هب  نیـسح  اب  طاـبترا  لاـح 

اعد دیدرکیم . اعد  ًادعب  هتبلا  دنهدب . نانچ  ییایند  امش  هب  ًالثم  هک  دیشاب  هتـشاد  يراظتنا  عقوت و  امـش  هک  نیا  نودب  دوب ، ادخ  مظعا  ّیلو 
، هیرگ درک . هیرگ  هناخ  يارب  دوشیمن  اما  تسا ، حیحـص  مه  يورخا  ياهراک  يارب  اعد  تسا ، تسرد  بوخ و  مه  يویند  ياهراک  يارب 

نم دیوگب : یسک  هک  دوشیمن  نیا  دیآیمنرب . هچیلاق  نتشاد  يارب  ياهیرگ  نینچ  ساسحا . نیرتقیمع  هب  دنتـسم  حور ، قامعا  زا  مه  نآ 
نیـسح يارب  نایمدآ  ِلد  قامعا  زا  هک  ینازوس  ياههیرگ  هدب ! هچیلاق  نم  هب  ار  نآ  شاداپ  ایادـخ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  يارب  مدرک  هیرگ 

. میدرکیم اـعد  ار  ناـمیاهضیرم  اـی  میدرکیم ، اـعد  بوخ  اـعد  عـقوم  رد  هچرگا  تسا . هدوـب  اـهنیا  همه  زا  رتسدـقم  تسا ، هدـمآرب 
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. دـینک تقد  اـما  تسا ، حیحـص  اـهنیا  مینکیم . اـعد  يویند  ياـهراک  شیاـشگ  يارب  مینکیم و  اـعد  ار  اـهضیرم  هک  تسا  مه  تسرد 
ندـش فرطرب  يارب  ییایند و  ياهراک  يارب  دـش ، مامت  هک  زامن  هتاکرب ، هَّللاۀـمحر و  مکیلع و  مالّـسلا  دـیتفگ  یتقو  هک  نیا  لثم  تسرد 

نآ نتم  دوش . هفاضا  امش  یکناب  تورث  هب  رفص  کی  هک  تسین  یکناب  رفص  [ ، 268  ] میقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدِْها  اما  دینکیم . اعد  تالکشم 
دالوا رگا  .« مییوجیم يرای  وت  زا  اهنت  میتسرپیم و  ار  وت  اـهنت  اـهلاراب ] [ .»] 269  ] نیعَتْـسَن َكاِّیا  َو  ُدـُبْعَن  َكاِّیا  ؛ هک نیا  ای  تسا . نیا  زا  ریغ 

طقف دـنیوگب  وا  هب  رگا  مینکیم .» تدابع  ار  وت  طقف  : » دـنکیمن اهر  ار  نآ  تسا ؛ هتفهن  یموهفم  هچ  كاـّیا ، ِفاـک »  » نیا رد  دـنادب  مدآ 
راـک تسرد  شزغم  رگا  میتـسه ؛» ورهبور  وت  اـب  اـم  : » ییوگب ادـخ )  ) وا هب  یناوتیم  هک  يدـیمهف  وت  هک  میهدیم  شاداـپ  وت  هب  نیا  يارب 

كاـّیا مییوگیم  راـب  دـنچ  يزور  دـنت  دـنت  درادرب . تسد  دـُبعَن  كاـّیا  زا  دـنهدب و  وا  هب  ار  اـهناشکهک  ماـمت  هک  دـنکیمن  لوبق  دـنک ،
نآ بش  تسجیم  ار  واگ  واگ  يوس  روخآ  هب  دـش  ییاتـسورتسشن  شیاج  رب  دروخ و  شواگ  ریـش  تسبب  روخآ  رد  واگ  ییاتـسور  . دـُبعن

نوخلد يدـیردب و  شاهرهز  يدـُب  نوزفا  ینـشور  رَا  تفگ  ریـشریز  هاگ  تشپ و  هاگ  ولهپ  هاگ  ریـش  ياضعا  رب  دـیلامیم  تسدواـکجنک 
! دـنزیم نم  رـس  لای و  هب  تسد  دـنزیم ! نم  يولهپ  هب  تسد  دـنکیم و  يزاب  نم  اب  هناخاتـسگ  روط  هچ  تفگیم ] ریـش  [ .] 270  ] يدش

تسا هدش  هچ  ار  امـش  مدآ ) دالوا  يا  [ .») 271  ] اراوْطَا ْمُکَقَلَخ  ْدَق  َو  ًاراقَو  ِهَِّلل  َنوُجَْرت  ْمَُکل ال  ام  ؛ تسا فرط  یـسک  هچ  اب  دـنادیمن  نوچ 
ورهبور یتسه  اب  هک  نیا  اب  .« تسا هدرک  قلخ  هلحرم  هب  هلحرم  ار  امـش  هک ، نآ  لاح  دیروآیمن ،) ياج  هب   ) دیراد میب  ادـخ  هوکـش  زا  هک 
نایابیز نیرتابیز  فرط  هب  اسر  يادص  کی  اب  ار  امـش  اهییابیز  هک  نیا  اب  دـیتسه ، ور  هبور  ایند  نیا  رد  مظن  ِهوکـش  اب  هک  نیا  اب  دـیتسه ،

كاّیا هّلق  نیرتالاب  هب  دـیناوتیم  ًاعقاو  نیـسح  سرد  نیا  زا  مدرک -  ضرع  هک  روطنامه  لاحره -  هب  ؟ دـینکیم راـکهچ  اـما  دـنناوخیم ،
هچ ام  يارعـش  ۀـبوثم . لجال  ینیع ال  کیکبت  منکیم . هیرگ  وت  يارب  طقف  نیـسح ! دـشچب . دـناوتیم  مدآ  ار  نآ  معط  ینعی  دـیورب ، دـُبعَن 
وت يارب  ممشچ  میرگیم . یلع ، رسپ  همطاف ، رسپ  يا  . » هیکاب کلجال  ینیع  امنکل  ۀبوثم ، لجال  ینیع ال  کیکبت  دناهتفگن ! هک  ار  یقیاقح 

هتـسیاش نم  منیبیم . روطنیا  ار  وت  نم  دـنریگب ، متـسد  زا  ارم  تایح  ماـمت  رگا  تدوخ .» يارب  طـقف  اـما  مزیریم ، کـشا  دـنکیم . هیرگ 
دیوگب هک  دسریم  مه  اج  نیا  هب  رـشب  منک . يراج  مراسخر  هب  ار  اهکشا  نیرتسدـقم  وت ، ِتمظع  لامج و  تفایرد  اب  طقف  هک  منیبیم 

رد نوچ  متسرپیم .» ار  وت  طقف  مراد و  ار  وت  طقف   » دبعن كاّیا  دیوگیم : دورب ، الاب  دریگب و  ار  نیا  رگا  منکیم . هیرگ  مراد  وت  يارب  طقف 
هب نم  . منکیم هیرگ  وـت  يارب  نم  دـییوگب  دـیناوتیم  و  دـیدرک ، هظحـالم  ار  نیـسح  تسرپادـخ  ِحور  نیـسح و  ادـخ ، زا  رتنییاـپ  هلحرم 

طقف تسا ، هتفر  هدمآ و  اهاروشاع  يدامتم ، نایلاس  نآ  رد  هک  ناترمع  لوط  رد  امـش  هک  مراد  نیقی  و  مدرک ، داهـشتسا  ناتدوخ  نادـجو 
ییازج هچ  تمایق  زور  الاح  دـیدرک . هیرگ  تسا ، هدـش  حرطم  امـش  يارب  نیـسح  هک  ینامز  ره  ًالـصا  . دـیاهدرک هیرگ  نیـسح  دوخ  يارب 

. یقیقح دـیحوت  دوشیم  دـییایب ، الاب  یمک  رگا  دـیتشادن . رظن  رد  ار  شاداپ  نیا  امـش  یلو  داد ، دـنهاوخ  ضوع  شاداپ و  هتبلا  دـنهدیم ؟
اب قح  تروص  نآ  رد  دیتشادن ، ار  شدادعتـسا  هنوگچیه  رگا  تسا . کیدزن  یلیخ  تسین ، رود  ادـخ  يوسهب  هار  ردـقنیا  ادـخ ، ناگدـنب 
هک میمهفب  سپس  میوشب . انشآ  دیحوت  گنهرف  اب  ات  میناوخب  تایبدا  نافرع و  هفسلف و  مینیـشنب ، لاس  ياهلاس  دیاب  ام  دیتفگیم  دوب . امش 

ار نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا . مالسلا  هیلع  نیسح  ِسرد  نیا  «. میتسه ورهبور  وت  اب  طقف  میتسرپیم ، ار  وت  طقف  ایادخ   » ینعی دبعن ، كاّیا 
دیاب . منکیم هیرگ  وت  ِدوخ  يارب  طقف  نیـسح ، يا  یْکبَا . كاّیا  مییوگیم  هک  نیا  لثم  دـبعن . كاّیا  تفگ ؛ ناوتیم  یلب ، داد . میلعت  ام  هب 
ِدوخ هبذاج  رد  دـناوتیم  زونه  رـشب  دوشیم . طاـشن  دـیما و  ثعاـب  هک  مینیبیم  اـهناسنا  زا  ییاـبیز  رایـسب  هفاـیق  اـج  نیا  رد  منک : ضرع 

تسا و هدرواینرد  دوخ  ِهاگآان  ياههنادند  لکش  هب  ار  وا  نیـشام  زونه  تسا . هدرکن  شاهراچیب  ردقنیا  زونه  نیـشام  دریگب . رارق  تقیقح 
لد هت  زا  ار  نیـسح  مینیبیم ، هک  روـطنآ  اـم  تسا . تیعقاو  نیا  دـیوگیم . لد  ِهـت  زا  ار  نیـسح  رـشب ، دـنکیم . كرد  ار  تـمظع  ًاـعقاو 

هاـگن بجعت  اـب  امـش  هب  ًاـعطق  دـینکیم ؟ هیرگ  وا  يارب  ارچ  نیـسح ، ییوگیم  هکنیا  رهاوـخ ، اـی  اـقآ  دیـسرپب : رگا  اـجنامه  دـیوگیم .
هیرگ نیسح  رب  دیاب  هک  تسه  نم  لد  قامعا  رد  عوضوم  نیا  مشاب ، هاگآدوخان  مه  ولو  نم ، ینعی  دییوگیم ؟ هچ  هک  نیا  ینعی  دنکیم ،

ار ام  هک  تفرگارف  نیـسح  زا  دوشیم  نیا  زا  رتالاب  یـسرد  ایآ  هک  دـییامرفب  تقد  . هچ ینعی  هیرگ  نیا  هک  داد  مهاوخ  حیـضوت  هتبلا  درک .
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هک تسا  روصت  لباق  یلیخ  نوچ  . هَّللادبع ابا  ای  ءادفلا  کل  نیملاعلا  حاورا  انحاورا و  هَّللادـبعابا . ای  کیلع  هَّللامالـس  ؟ درب اجک  هب  دیـشک و 
هبذاج هکلب  تسین ، یکیزیف  ِرد  روظنم  دنتـسه . ادـخ  هاگراب  ِرد  دنتـسه . هَّللا  باب  باوبا ، اهنیا  دورب . الاب  نیـسح ) ناتـساد   ) نیا زا  ناسنا 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  كاپ  حور  زا  میراودیما و  دهدیم . لیوحت  الاب  هب  دـشکیم و  ناشدوخ  فرط  هب  ار  ام  اهنیا ، تاذ  رد  تقیقح 
یلیخ هلأسم ] نیا  . ] دـیامرفب يراـی  ار  اـم  شدوخ  نتفرگ ، جوا  نیا  رد  ًاـعقاو  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  میهاوخیم ، ینیـسح  ياـهبش  نیا  رد 

نب ای  یضترملا  یلولا  نبای  یفطصملا  یبنلا  نبای  منکیم . انعم  ار  کشا  ثحب  سپس  منک ، ضرع  ار  تیب  نآ  هرابود  . تسا يدج  حرطم و 
. هیکاب کلجال  ینیع  امنکل  شاداپ . باوث و  يارب  هن  یلو  دـنکیم ، هیرگ  وت  يارب  ممـشچ  ۀـبوثم . لجال  ـال  ینیع  کـیکبت  هیکازلا ، لوتبلا 

تـسا یکـشا  ایآ  تسا ؟ هودنا  کشا  قوش و  کشا  ایآ  دنادیمن . مه  ار  شیانعم  میرگیم . وت  يارب  هک  تسیچ  وت  تیبذاج  رد  منادیمن 
ُّلَْطبَت . تخیر کشا  وا  يارب  دیاب  تسا و  نیـسح  نیا  دنادیم  تسه ، هچ  ره  یلو  دـنادیمن . تساهناسنا ؟ قوقح  ندـش  لامیاپ  يارب  هک 

نوخ اب  البرک  رازگیر  » هَیِهامَک ُقارِْعلا  اِذِا  ُقافِّنلا  اُوکََرت  مُهَّنَظَو  ِقارِْعلا  َیِلا  ُْنیِـسُْحلا  َدَرَو  ؟ هَیِراْجلا ِءُومُّدلاِاب  یّنِم  ُّلَْطبَت  الَو  ٍمَِدب  الَبْرَک  ْمُْکنِم 
، دـناهدرک اهر  ار  قافن  اهنیا  درکیم  نامگ  دـش و  قارع  دراو  نیـسح  دوشن ؟ ریزارـس  نیمزرـس  نآ  هب  نم  کشا  یلو  دوش ، نیگنر  امش 

تقد دروـم  هَّللاءاـشنا  مود ، ثحب  نیا  ـالاح  دراد . ینـالوط  لـصفم و  ثحب  هنارعاـش ، ِبلطم  نیا  هتبلا  .« دوـب هـک  دوـب  ناـمه  قارع  اـما ] ]
دون تفگ ، ناوتب  دـیاش  ًابلاغ  دوشیم ؟ عورـش  اجک  زا  کیرحت  تسیچ ؟ ام  هزیگنا  مینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  اـم  تسیچ ؟ هیرگ  نیا  . دـشاب

لباقم رد   ] رفن رازه  لهچ  ؟ هچ ینعی  دوشیم ، تحاران ) ردک و   ) هتفرگ شنورد  ًاعقاو  ناسنا  یتقو  تسا . هودنا  هب  دنتـسم  هودنا و  دـصرد ،
یتح تسا . روهطوغ  توهش  رد  ماش  رد  رفن  کی  هک  نیا  يارب  طقف  دنشاب . هتشاد  یلیلد  نیرتکچوک  هک  نیا  نودب  دنوش ، عمج  نیسح ]

وشن و روک  زابسوه ! يا  شاب . هتشادن  يراک  نیسح  اب  دوب ]: هتفگ  دیزی  هب  هیواعم  . ] دادن رارق  هجوت  دروم  مه  ار  هیواعم )  ) شردپ هیـصوت 
اب تسا . نایرج  رد  نیسح )  ) درم نیا  ياهگر  رد  بلاطیبا  نب  یلع  نوخ  ارم . فرح  ونـشب  وشن ! رَک  نارتوهـش ، يا  دش . یهاوخ  روک 

ِءْیَّشلا ُّبُح  [ . 272  ] تساخنرب دش  ورف  توهـش  رد  هک  ره  تساخـس  اهتذل  اهتوهـش و  ِكَرت  . دونـشیمن دنیبیمن و  دـیزی ) ، ) لاح نیا 
ار مشچ  يویند ، ياهنامرآ  ایند و  تاذل  هب  هقالع  قشع و  دنکیم .» رک  ار  شوگ  روک و  ار  مشچ  يزیچ ، نتـشاد  تسود  ، » ُّمُِصی َو  یمُْعی 

مدرم دزن  رد  مدرم  نیرتبوبحم  نیـسح )  ) درم نیا  : » دوب هتفگ  مه  هیواعم )  ) شتفـص یلوایکام  ِردـپ  ّـالا  و  دـنکیم . رک  ار  شوگ  روک و 
رگید راب  مدرک و  هراشا  ًالبق  نم  زیزع ! ناناوج  يا  . دونشب مدآ  هک  دراذگیم  توهـش  رگم  دنیبب . مدآ  هک  دراذگیم  توهـش  رگم  تسا ».

اهر ار  تیـصخش  ای  دینزب . ریجنز  ناتتیـصخش  هب  دیاب  دینک ، اهر  ار  زیارغ  رگا  دنیوگیم : مه  ناواکناور  یتح  ام و  همه  میوگیم : يدج 
ار تقیقح  ِتلاصا  توهـش ، هک  ماهدید  ار  فلتخم  تارظن  ًاحیرـص  نم  دـنک . راک  دودـحم  ات  دـینزب ، ریجنز  زیارغ  هب  دـینک و  راک  دـینک ،

ِینامیـشپ اههدـیدپ ، نیا  باکترا  ماگنه  رد  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوش . لاـمعا  شاینوناـق  تروص  هب  اـی  راـهم و  هک  نیا  رگم  دـبوکیم ،
کی ام  نورد  رد  یهاگ  یلو  يدـب . زا  هن  میوش و  رثأتم  یکین  زا  هن  هک  تسه  نآ  ناکما  اـم  يارب  .» دـنزیم جوم  ناـسنا  نورد  رد  یبیجع 

یگدوهیب و دضرب  هک  تسا  یحور  ِكانلوه  ضقانت  اجنیا  دراد . ياهمغن  دیآیمرد و  ناجیه  هب  هک  تسا  تکرح  ِدعتسم  ایوگ و  گرُا ،
ریدخت اهیـضعب  اهتنم  دنراد . لوبق  همه  ار  اهتیـصعم  لباقم  رد  ندز  جوم  هک  تسا  يزیچ  نیا  [ . 273 .« ] درادیمرب نایغط  هب  رـس  یتسین 
رایـشه هک  تسا  تکرح  دعتـسم  ایوگ و  گرُا ، کی  لثم  تسین . نآ  رادولج  یـسک  دوش ، نافوت  دـنک و  تکرح  جوم  رگا  هک  دـنوشیم 

تیـصخش ات  درک  اهر  ینوناق  روطهب  دیاب  ار  هزیرغ  تسا . نیا  هزیرغ  ِییاهر  تیـصاخ  ًالـصا  ینعی  دید . هن  دینـش و  هن  دـیزی )  ) نیا دیـشاب .
دیاش لوا -  هزیگنا  ؟ تسیچ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هیرگ  زا  ام  هزیگنا  لاح ، دشاب . هتـشاد  نادـیم  شدوخ  راک  يارب  دـناوتب  هراچیب 

مه روطنیمه  هتبلا  هک  تسا  گرزب  نآ  تیمولظم  ساسحا  رطاخ  هب  دـننکیم ، هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  نانآ  دـصرد  دون 
زا میهاوخیم  میمولظم و  عفادـم  میزیریم ، هک  ییاـهکشا  نیا  اـب  تقیقح ، رد  تسا . مهم  یلیخ  داـعبا  زا  یکی  تفگ  ناوتیم  و  تسه ،

. دنک يرادـفرط  مولظم  زا  دـیاب  دـنادب  هک  یتلم  درادـن ، يدوبان  گرم و  رگید  یتلم  نینچ  ناتلاح ، هب  اشوخ  مینک . تیامح  عافد و  مولظم 
مالـسلا و هیلع  نسح  ماما  هب  دز ، ار  وا  هللا  ۀنعل  مجلم » نبا   » هک نآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ردـپ 
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ِراـی کـمک و  ملاـظ و  ِنمـشد  هشیمه  [ .» 274  ] اـنْوَع ِمُولْظَْمِللَو  ًامْـصَخ ، ِِملاَّظِلل  اـَنوُکَو  دومرف ...: تیـصو  نینچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
یلیخ دوشیم ، هتخیر  مولظم  يارب  مه  کشا  نیا  مینکیم و  يرای  ار  مولظم  ام  دییوگیم  امـش  هک  رادقم  نیمه  هب  الاح  .« دیـشاب نامولظم 

اههیرگ نیا  يارب  تاساسحا و  نیا  يارب  مود -  هزیگنا  . دنک لوبق  امش  همه  زا  ار  مولظم  زا  يرای  نیا  دنوادخ  تسا . یلاع  رایسب  سدقم و 
تلادع و نایدیزی )  ) نانآ هک  دسریم ، بیجع  ناشرظن  هب  هک  تسا  نیا  تسا ، ناگهتفایدشر  نورد  رد  یمک  مه  نآ  هک  تفگ ، ناوتیم 

اهنیا روطهچ  ار  تلادـع  قح و  ایادـخ ، دـنروایب . یلیلد  نیرتکـچوک  هک  نیا  نودـب  دـندرک ، هاـبت  ار ) قـح  نارگتیاـمح  ینعی   ) ار قـح 
( نیسح ماما   ) درم نیا  هچ ؟ ینعی  رخآ ، تسا . رشب  یتخبدب  زا  يدامن  تقیقح ، رد  اهنیا  دندید ! تسپ  ردقهچ  ار  يدازآ  دندید ! کچوک 

رارف امـش  تسد  زا  هک  مه  نم  دـینک . رکف  یمک  دینیـشنب  ات  مهدیم  تلهم  تفگ  یتح  درک . تبحـص  راـب  دـنچ  هعجاـف  عوقو  زا  لـبق  مه 
نوتس نآ  هب  نوتس  نیا  زا  مهاوخیمن  منک . رارف  مهاوخیمن  امـش  لاگنچ  زا  نالا  هک  نم  متـسه . نم  دومرف : اروشاع  زور  یتح  منکیمن .

زا  ] دیاب رگید  زور  دنچ  هرخالاب ، دوشن ، دیهش  مه  اج  نیا  یلع  نب  نیسح  رگا  دیتسه ؟ فرط  یسک  هچ  اب  امـش  هک  دینک  رکف  یلو  منکب ،
ناج و البرک ، نازوس  ِنادـیم  نیا  رد  رگا  زورما  متـسه . ناـسنا  رفن  کـی  مه  نم  دـیتسه و  فرط  اـهشزرا  اـب  امـش  یلو  دورب . اـیند ] نیا 

ياـهبش نیا  زا  یبش  . نآ يور  مه  رگید  لاـس  تشه  مراد و  لاـس   57 دوش . نینچ  هک  دـسریم  ارف  يزور  هرخـالاب  درکن ، عادو  مدـبلاک 
. درکیم ضوع  ار  خـیرات  دـندادیم ، ناما  رتشا  کلام  هب  مدرم  بلاطیبا و  نب  یلع  رگا  تفگ : وجـشناد  نایاقآ  زا  یکی  هک  دوب  ینیـسح 
زا دعب  دـندادیم و  ناما  کلام  هب  مدرم  بلاطیبا و  نب  یلع  دـینک  ضرف  دـنیچرب ؟ ار  هیوعم  ناتـساد  هک  درکن  شیاهر  نینمؤملاریما  ارچ 
مه رگید  حابـص  دـنچ  ءادهـشلادیس  ترـضح  ای  شرایتخا . دوب و  مدآ  دالوا  دـیدوب و  امـش  زاب  اما  دـشیم ، رارقرب  یهلا  تفالخ  يزوریپ ،

لایخ ام  دزاـسیمن . ربج  اـب  يراـفغ  رذوبا  دـشاب . يراـفغ  رذوبا  هک  تسین  روبجم  یـسک  هرخـالاب  دومرفیم . رارقرب  ار  هنـالداع  تموکح 
. دشیم تجح  مامتا  رـشب  رب  هن ! دشیم ؟ هچ  دشیم ، زوریپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ای  دـشیم ، زوریپ  رتشا  کلام  ًالثم  رگا  هک  مینکیم 

مه رتشا  کلام  ای  دوشیمن . رایتخا  نودـب  لامک  نوچ  وا . ِرایتخا  تسا و  ناسنا  زاـب  اـما  دـشیم . رتشیب  تجح  ماـمتا  مه  رگید  زور  دـنچ 
زاب ناتزیارغ . دیتسه و  امش  زاب  اما  دروآیمرد ، زازتها  هب  رتشیب  زور  دنچ  ار  تلادع  مچرپ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دشیم و  زوریپ 

میهاربا ترـضح  هک  مینیبیم  مینکیم و  زاب  ار  نآرق  ام  بوخ ، رایـسب  . دـشاب شدوخ  رکف  هب  دـیاب  وا  شاییوجدوس . ِتلاح  تسا و  ناسنا 
يربمایپ وا  [ » 275  ] اِّیبَن ًاقیِّدِص  َناک  لاحنیا ؛ اب  درذـگیم ؟ لاس  رازه  دـنچ  میهاربا  ترـضح  نامز  زا  تسا . هتفر  ار  هار  نیا  مالـسلا  هیلع 

ردپ دییآرد ! شیامزآ  زا  دیشاب و  هدامآ  دیوشیم . شیامزآ  مدآ ، دالوا  يا  تسا . هدمآرب  شیامزآ  هدهع  زا  میهاربا  دوب .» وگتسار  رایـسب 
ره هب  ؟ دوب ایند  نیا  رد  لاس  دنچ  میهاربا  رگم  دراد . لاکـشا  هچ  دـشاب ، مه  شیپ  لاس  رازه  هس  دـمآرد . شیامزآ  زا  نینچ  مه  میهاربا  وت 

هاگن تُهب  یتفگـش و  لاح  کی  اب  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا . ناگتفایدـشر  ِنآ  زا  و  سدـقم ، رایـسب  ًاـعقاو  هک  دنتـسه  ییاـهکشا  لاـح ،
ِلباقم رد  دناهتـشاد ؟ ياهفایق  هچ  اـهنیا  هک  دـنزیم » وت   » مدرم حالطـصا  هب  ناـسنا ، ینعی  دَروآیم . هیرگ  یتفگـش ، تهب و  نآ  دـنکیم .

، زور نآ  رد  دوشیم  مولعم  تفرگ . ارف  ینامیـشپ  ار  نایدیزی  هک  مه  دـعب  دـندرکیم ؟ رکف  هنوگچ  دوب ، تقیقح  قح و  اپاترـس  هک  يدرم 
ناوتیم هک  تسا  یلئاسم  زا  مه  نیا  ًاعقاو  دندرک . هایسور  ار  رشب  خیرات  زور ، ود  يارب  هک  دوب  هدش  تام  نانچ  اهنآ  يارب  تلادع  گنر 

اب يرادـقم  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  اهنیا  هک  توافت  نیا  اب  دـنکیم . تکرـش  اهناسنا  کشا  رد  دوشیم و  رثؤم  اهیـضعب  رد  تفگ 
. تسا قوش  کشا  تسا -  ییانثتسا  یلیخ  هک  رگید -  یضعب  رد  . دنراد راکورس  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  یناسنا و  ياهتمظع  لوصا و 

عافد يارب  و  یناسنا ، ياهشزرا  زا  عافد  يارب  هک  میرازگیم  ار  وت  ساپس  ایادخ ، هک  ییاهن  قوش  کشا  تسا ، طاشن  کشا  تقیقح ، رد 
نیا مزیریم . هار  نیا  رد  ار  منوخ  نم  تسا ، هتفگ  هدمآ و  نادیم  هب  اورپ  نیرتکچوک  نودب  دـندش . هدامآ  ییاهینابرق  نینچ  مالـسا ، زا 
دراد ینورد  ناجیه  کی  دنَروخیم ، نیمز  هب  دناهدش  هتخاس  الاب  زا  هک  يدارفا  تسد  اب  هرخالاب  خیرات ، ِدرخبان  ِناراکبان  ناراکهبت و  هک 

زا یضعب  و  تفگ -  ناوتیم  اذل ، ینک . راک  هچ  ینادیم  تدوخ  ایادخ ، ُکناطلُس . َمُظَع  قلاخلاّلج  دیآیم . نوریب  کشا  تروص  هب  هک 
رد هک  نیا  ندینش  اب  یمالسا  عماوج  درکن . مایق  زور  نآ  درف  کی  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک -  دنراد  هدیقع  مه  خیرات  نارگلیلحت 
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هک یناسک  رگم  دـندوب ، هتفریذـپ  زور  نآ  ياهناسنا  همه  تقیقح  رد  تسا ، هدرک  مایق  تمظع  نیا  هب  يدرف  راکبان ، ِتوغاـط  نآ  لـباقم 
ار نیـسح  هک  نیا  لثم  دنداد . تیاضر  نیـسح  عضو  هب  لد  هت  زا  همه  اهناسنا ، یلو  دوب . هدز  لوگ  ار  اهنآ  هّیمالآ  گنراگنر  ياههرفس 

فیدر رد  هک  دنـشاب  لاحـشوخ  دـشاب -  ناراکبان  اب  ایند  ِتیرثکا  مه  رگا  اهناسنا -  هک  دراد  طاشن  نیا  . دنتـسناد تیناـسنا  ِّلـک  هدـنیامن 
هورگ رد  میراد ، هدشمگ  دییوگیم  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  يا  دیتسه . هورگ  نیا  رد  امش  رگا  دراد  طاشن  دنراد . ار  یلع  نب  نیسح  لوا ،

يدراوم رد  هتبلا  متـسه -  همطاـف  رـسپ  نم  تفگن  یتح  هک  دوب  نیـسح  شلوا ، ِفیدر  هک  میتسه  یهورگ  نآ  رد  اـم  دـیتسه ؟ یـسک  هچ 
، دراد ضارتعا  یسک  رگا  مّقح و  يانبم  رب  نم  هک : دوب  نیا  بلطم  یلو  تفگ ، تجح  مامتا  يارب  مه  دعب  هب  نیا  زا  دومرفیم -  داهـشتسا 

نیـسح دنکب ؟ یـضارتعا  هچ  دنک . ضارتعا  هک  دشاب  هتـشاد  تجاجل  ردق  نیا  رـشب  ایادخ ، درکن . ضارتعا  سک  چـیه  اما  دـنک ، ضارتعا 
نم هراـبرد  یمکح  ره  سپـس  دـینک ، رکف  یعمجهتـسد  رادـقم  کـی  دیـشیدنیب و  ...، » یف اوُْضقا  َُّمث  ْمُکَْرمَا  اوُعَمْجاَـف  هک : دومرف  داتـسیا و 
دَُوب رگیاهشیر  ناوختـسا و  دوخ  یقبام  ياهشیدـنا  نامه  وت  ردارب  يا  . دیـشیدنیب رخآ  اـما  ماهداتـسیا ، اـجنیا  مه  نم  دـینکب ». دـیهاوخیم 

یئزج و وتیشاب  لبلب  رارقیب ، ِلبلب  رو  یـشاب  لگ  درذگ  لگ  وت  ِلد  رد  رگینخلگ  [ 276  ] همیه وت  يراخ ، دَُوب  رو  ینـشلگ  لگ ، تاهشیدنا 
یلیخ دینکیم ؟ هلجع  ردقنیا  ارچ  دراد . ار  تمظع  نیا  هشیدنا  [ . 277  ] یـشاب لک  ینک  هشیپ  لک  هشیدنا  دنچ  يزور  رگا  تسا  لک  قح 
رکف رد  ًادعب  میهدیم ، ماجنا  ار  راک  هک  دـینیبب  ار  ام  ِیماخ  دـنکیم . رکف  ًادـعب  مدآ  تسا . هشیدـنا  ادـخ  تمعن  نیرتگرزب  دـینک . تقد 

زین هفیرـش  تایآ  منکیم . مادقا  ریخ  راک  نیا  هب  تلع ، نیا  هب  ای  منکیمن . تلع  نیا  هب  وگب : ارچ ، زا  شیپ  دش ؟ روط  نیا  ارچ  هک  میتفایم 
دّبعت طقف  دـنرادن و  طابترا  یلیخ  هشیدـنا  رکفت و  اب  نایدا ، : » دـنیوگیم هک  ییاـهنآ  . تسا هدومرف  رارـصا  رایـسب  لـقعت  رکفت و  هراـبرد 
نیسح اجنیا  تسا . هشیدنا  رکفت و  اپ  ات  رـس  تایآ  دنـشاب ! لاحـشوخ  اههچب  یمک  دنهاوخیم  اهنآ  دننکیم . یخوش  هَّللاءاشنا  تسا ،»

طقف یلو  منک ، رارف  امـش  تسد  زا  مهاوخیمن  نم  متـسه . امـش  رایتخا  رد  نم  هک  مه  ًادـعب  دیـشیدنیب ، : » دـیوگیم اـهنآ  هب  هملک  کـی 
. مینکیمن يراک  ام  :» تفگ هک  دوبن  يدناگ  امتاهم  رگم  دهدن .» رارق  تنعل  رابگر  ریز  ار  امـش  ایند ، مامت  هعفد  کی  اهدعب  هک  دیـشیدنیب ،

مـسا داد . تکرح  ار  رفن  نویلیم  دصناپ  يدناگ  [ . 278 .(« ] نیـسح ینعی   ) تفرگ شیپ  نایعیـش  موس  ِماما  هک  میاهتفرگ  شیپ  ار  یهار  طقف 
هرازه یللملانیب  رانیمـس  رد  هک  یتـقو  اـم  هتبلا  دوب . یمـسر  لـیطعت  دـنه ، روشک  رد  اروشاـع  زور  یناـمز  اـت  و  تسا ، هدرب  مه  ار  نیـسح 

اوُعَمْجاَف يرآ ، . دوب یمومع  لیطعت  يدـناگ ، مالک  نیمه  هب  طقف  هک  اروشاع  مایا  اـب  دوب  فداـصم  میدرک ، تکرـش  ون  یلهد  رد  انیـسنبا 
هک يراـکره  مدآ  دـالوا  هک  تسین  روـط  نیا  تسین . هشیدـنا  ناـکما  هظحل  ره  ناـسنا ، يارب  دیـشیدنیب ». یمک  دـینک . رکف  یمک   » مُـکَْرمَا

میراذگب هک  دشابن  هنوگنیا  ینعی  مینک ، رکف  هدامآ  ار  زغم  نامیاهراک  رد  اما  دشاب . هتشاد  یقطنم  هشیدنا  دنیـشنب و  هظحلره  رد  دنکیم ،
نیا تسیابیمن  ّالا  و  میورب . شیپ  رکف  اب  هشیدنا و  اب  میراد ، تردـق  هک  اجنآ  ات  مینک ، هدامآ  ار  نامدوخ  هک  یتقو  دزاسب . ار  ام  ثداوح 

هـس اهنیا  هب  هک  دشاب ، تسرد  یخیرات  رظن  زا  هلأسم  نیا  رگا  ًاصوصخم  ددنبب . شقن  يرـشب  خیرات  رد  يروآتلجخ  هایـس و  هطقن  نینچ 
مولع ِنارظنبحاص  يا  تسیچ ؟ لمع  نیا  يانعم  ًاعقاو  متـشه . زور  زا  دـنیوگیم  مه  اهیـضعب  دـندادن . بآ  دـعب ) هب  متفه  زور  زا   ) زور

ياهفایق هچ  اج  نآ  رد  و  دـهدب ؟ ناشن  دـهاوخیم  ار  ياهفایق  هچ  اج  نیا  رد  رـشب  دـینک ؟ ثحب  زیچ  هچ  هرابرد  دـیهاوخیم  امـش  یناسنا !
اروشاع بش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میورب ؟ مینک  اهر  ار  وت  ام  ییوگیم  اـیآ  هَّللادـبعابا ، اـی  دـیوگیم  هک  دـهدب  ناـشن  دـهاوخیم 
منکیم شهاوخ  نم  . دورب دریگب و  ار  شدوخ  تیب  لها  ارم و  تیب  لها  زا  یکی  تسد  یـسکره  دـیورب . تسا ، هدـش  کیرات  اوه  تفگ :

نیا تشپ  ام  دوبن ، گرم  ًالـصا  تشاد و  ّتیدـبا  یناگدـنز  رگا  یتح  هَّللادـبعابا ، ای  :» تفگ اهنیا  زا  یکی  دـینک . تقد  ریز ] تاراـبع  رد  ]
ایند نامز و  رب  نانآ  ًاعقاو  .« مینیبیم ار  تقیقح  قح و  میراد  اـم  میورب ؟ اـجک  مینک . اـهر  ار  وت  میناوتیمن  هک  میاهدـید  یهوکـش  اـهمشچ 

حرطم رمع  لاس  دراـیلیم  لاـس و  رازه  وا  يارب  تسا ، طاـبترا  رد  تقیقح  اـب  هک  یـسک  دنتـشاذگ . مدـق  ناـمز  يوسارف  هب  دـندش و  راوس 
ام دیابن  ایآ  دندوب . هدیـسر  لاح  نیا  هب  رادـید  کی  اب  نیـسح ) نارای   ) اهنیا هک  تسا ، َملَا  تذـل و  بش و  زور و  قوفام  تقیقح ، تسین .

نیا رد  هک  یتاساسحا  اههیرگ و  لاحره ، هب  دراد . ار  اههیامرـس  اهدادعتـسا و  نیا  رـشب  هک  مییوگب ، دـیاب  اـم  مینک ؟ ثحب  اـهنیا  هراـبرد 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگشناد داتسا  یکـسفشورطپ  لثم  دوشیم ، هدهاشم  مه  اهیجراخ  ملق  رد  یتح  تسا . نایرج  رد  دیآیم ، دوجو  هب  گرزب  رایـسب  هثداح 
اب ًالصا  دیاش  هک  نیا  اب  اهنیا  لاثما  زرواشک .) میرک  ياقآ  همجرت   ) دراد یباتک  مالسا  خیرات  ای  ناریا و  نیسح و  ماما  هرابرد  هک  دارگنینل 

نیا اب  دنریگیم ، رارق  یبیجع  ِتمظع  لباقم  رد  ینعی  دزرلیم . ناشتسد  هک  تسا  مولعم  دنسریم ، نیسح  هب  یتقو  دنرادن ، راکورـس  نید 
نورد رد  هک  دننادیم  حیرـص  ار  نیا  یلو  دنتـسه ، اهفرح  نیا  زا  رود  یلیخ  ًالـصا  دـنرادن . لوبق  ار  نیـسح ]  ] بهذـم ًالـصا  دـیاش  هک 

هیرگ لاح  رد  نونکا  ملق ، نیا  هک  دـنکیم  ساسحا  یمدآ  تقیقح ، رد  دـیرگیم . نانآ  ملق  زین  ماـگنه  نآ  رد  تسه ، يزیچ  هچ  نیـسح 
مورحم كاپ  تاساسحا  نیا  زا  رمع ، تاظحل  نیرخآ  ات  ار  ام  اراگدرورپ ! ادـنوادخ ! . دـهدیم ماـجنا  ار  شدوخ  ِیملق  راـک  هچرگا  تسا ،

رادروخرب مه  ناسرب و  هجیتن  هب  مه  یلاع ، رایسب  تاساسحا  نیا  زا  ار  ام  تتمظع ، هب  میهدیم  دنگوس  ار  وت  ادنوادخ ! اراگدرورپ ! امرفم .
هک امرفب  قفوم  ار  ام  ایادخ ! هدب . رارق  نامولظم  ِنیعفادم  زا  ار  ام  هشیمه  ادنوادخ ! هدب . رارق  نیسح  ریسم  رد  ار  ام  ناناوج  ادنوادخ ! امرفب .

ِیهار ریـسم ، نیا  زا  هار و  نیا  زا  مینک و  هیرگ  نیـسح  ِدوخرب  امرفب  تیانع  اراگدرورپ ! ادـنوادخ ! مینکن . کـمک  ملاـظ  هب  ياهظحل  چـیه 
بآ مینک و  یهاگن  میشک و  يرس  رای  خر  ِترایز  يارب  راوبابح  مییوگب و  نیعتـسن  كاّیا  دبعن و  كاّیا  هاگنآ  میوش ، وت  ِیبوبر  هاگراب 

لیللایقب تیقب و  ام  ادـبا  هَّللامالـس  ینم  کیلع  کئانفب  ّتلح  یتلا  حاورالایلع  هَّللادـبعابا و  اـی  کـیلع  مالـسلا  . مینیبب ار  راـی  یلو  میوش ،
. نیسحلاباحصا یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع  نیسحلا و  نب  یلع  یلع  نیسحلایلع و  مالّسلا  مکترایزل . ینم  دهعلارخآ  هَّللاهلعج  الو  راهنلاو 

« نیمآ »

ینیسح تداعس 

نیرتساسح رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  اقب ، راد  دیهش  نیا  هک  تسا  تداعـس  هرابرد  ام  ثحب  .( 1372  / 4  / 8 مرحم ، مهن  بش  )
ِیبهذم یقالخا  لئاسم  زین  ام و  یبدا  گنهرف  ًاصوصخم  ام ، گنهرف  دناهدش . رکذتم  خـیرات  هثداح  نیرتتمظعاب  رد  ناشرمع و  تاظحل 

«. دوـب مورحم  تداعـس  زا  صخـش  نآ  «. » دوـب دنمتداعـس  صخـش  نیا  «. » تـسا نـیا  تداعـس  هار  : » تـسا تداعـس  هـملک  زا  رپ  هـمه  اـم ،
هَّللاءاـشنا هک  تساـم  مراـهچ  ِسرد  نیا  هچ . ینعی  تداعـس  هک  میمهفب  مالـسلا ، هـیلع  نیـسح  ماـما  شیاـمرف  حیـضوت  يارب  میهاوـخیم 

رظن رد  ار  لذـتبم  نییاـپ و  موـهفم  کـی  تداعـس  هـملک  زا  مدرم ، قاـفتاهب  بـیرق  رثـکا  . مـیریگبارف نیـسح  ِیلاـع  هسردـم  زا  میهاوـخیم 
نیا هک  تسا  بیجع  ندیدنخ ! ایند  هب  ندروخ و  هطوغ  شیاسآ  هافر و  رد  ندنارذگشوخ و  ینعی  تداعـس  دننکیم  لایخ  و  دـنریگیم ،

، دنکب بوخ  فیـصوت  دهاوخیم  رگید  ناسنا  کی  هرابرد  یلومعم  ناسنا  کی  هک  یتقو  ینعی  تسا . تیرثکا  نهذ  رد  هنافـسأتم  موهفم ،
یبرع هملک  کی  هک  تداعس  يانعم  حیضوت  رد  تسا ، یسراف  هک  مه  ار  تخبشوخ  هملک  و  تسا . دنمتداعس  صخش  نیا  یلب ، دیوگیم :

ناـسنا دارم  هب  اـیند  ینعی  رـصتخم ، یلیخ  روط  هب  یتخبـشوخ  یتخبـشوخ ! ینعی  تداعـس  دـنیوگیم : مدرم  رتـشیب  میربیم . راـک  هب  تسا 
هک اهيراوگان  اهبیـسآ و  هچ  اهناسنا  ام  رـس  هب  تاملک ، رد  يزومآدب  میاهتـشاذگ ، رـس  تشپ  ام  هک  یخیرات  رد  دـینادیم  امـش  . ندوب

دـخرچب و ناملد  دارم  هب  اـیند  هک  ندوب  تخبـشوخ  نآ  ینعی  تداعـس  اـیآ  ندوب !؟ شوخ  ندـیدنخ و  ینعی  تداعـس  اـیآ  تسا ! هدرواـین 
زا دسرن و  شذیاذل  هب  هک  یـسک  رگا  لباقم ، رد  میروآرد ؟ نالوج  هب  یگدنز  ِبوشآ  رپ  نادیم  نیا  رد  لاس  ِنایلاس  ار  دارم  بسا  میناوتب 

تداعس لباقم  رد  تواقش  لاح ،] نیا  رد  [ ؟ تسا روهطوغ  تواقش  رد  صخـش  نیا  دریگ ، هرانک  اهیـشوخ  زا  ای  دنامب  مورحم  اهیـشوخ 
، هداد رارق  تخبدب  تخبشوخ و  هتسد  ود  رد  ار  رشب  هک  يدنبمیسقت  نیا  ؟ تسا هراچیب  اونیب و  یقش )  ) صخـش نآ  ایآ  سپ  دریگیم . رارق 

دوـخ ِیگدـنز  دارم  هب  هک  هچ  نآ  ره  هب  ندیـسر  ینعی  ناـسنا  یتخبـشوخ  هک  دوـشیم  نیا  شاهصـالخ  تسا . هدز  اـم  هب  تراـسخ  یلیخ 
رد هک  یسک  اما  تسا ، دنمتداعس  دسریم ، وا  هب  مه  اههتـساوخ  نآ  دنکیم و  یگدنز  شیاههتـساوخ  يانبم  رب  هک  يرـشب  ای  دهاوخیم .

ار يروص  ییابیز  هک  مینکیم  ّریخم  ار  وت  ًالثم  دهاوخیمن . هکنیا  ای  تساونیب ، هراچیب و  تخبدب ، دسریمن ، شیاههتـساوخ  هب  یناگدنز 
هک تسا ، ییابیز  رد  تداعـس  تفگ  دنهاوخ  ًابلاغ  ًاعطق  ینامب . مورحم  سوسحم ، ِییابیز  زا  هچرگا  دـشاب ؟ وت  اب  تقیقح  ای  میهدـب  وت  هب 
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ییابیز يادـف  ار  تقیقح  نانآ  دـناهدروآ . دوجو  هب  ام  يارب  ار  يراتفرگ  نیا  زین  نهک  ِناراگزور  نارظنبحاص  زا  یـضعب  یتح  هنافـسأتم 
هک مینیبب  میهاوخیم  طقف  هدنزومآ ، ِسرد  نیا  رد  ام  هَّللاءاشنا  . تسین حیحـص  يدنبمیـسقت  نیا  دنتـشاذگ . تداعـس  ار  نآ  مان  دـندرک و 
ایآ تسا . هدرک  انعم  هنوگچ  ار  تداعـس  اهشزرا ، تیرـشب و  لوصا  ِناراگزومآ  ِراـگزومآ  نیا  ناـملعم ، ِملعم  نیا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح 

ای هعماـج ، رد  ندـش  حرطم  ینعی  تداعــس  اـیآ  یعاـمتجا ؟ تیبوـبحم  نتــشاد  ینعی  تداعــس  اـیآ  داـیز ؟ تورث  نتــشاد  ینعی  تداـعس 
رد هک  دشاب  نیا  شفده  هک  يرشب  دیآیمرد ، ونازهب  نیمز  ربارب  رد  رشب  هک  تسا  ياهطقن  نیرخآ  هک  ندیسر ؟ ترهش  هب  یبلطترهش و 
ایآ دینک ؟ یهن  رما و  دیناوتب  رتشیب  هک  تسا  نیا  تداعـس  ایآ  تسا ؟ تداعـس  دییامرفب  دـیهاوخیم  ار  نیا  ایآ  دـنک . ادـیپ  یترهـش  هعماج 
 - داد يور  یقیقح  تداعـس  هک  یتـقو  هچرگا  تسین ، تداعـس  فیرعت  روبزم ، دراوـم  زا  مادـک  چـیه  ؟ تسا سوـسحم  ِییاـبیز  تداـعس ،

يور تاعس  نآ  ینّابر  قیفوت  اب  هَّللا و  نذا  هب  هک  یتقو  دومن . هدافتـسا  ناوتیم  روکذم ] دراوم   ] اهنیا زا  درک -  میهاوخ  فیرعت  هچنانچ 
مدع تهج  هب  هک  یتورث  نامه  دوشیم . تدابع  هداجس  تورث ، ًالصا  دوشیم . یلاع  رایـسب  هلیـسو  کی  تورث  ییابیز و  تقو  نآ  دروآ ،

؟ تسیچ تداعـس  اما  . دوشیم دوجـس  عوکر و  وا  يارب  دَروآیم ، يور  وا  هب  هک  ماـقم  نآ  تسا . هدـش  وا  یتخبدـب  هلیـسو  رـشب ، شزومآ 
. دنکن یقرف  شیارب  دهنب ، شلاب  هب  رس  هنسرگ  مکش  اب  بش  ای  دروایب ، تسد  هب  ار  ایند  مامت  تورث  رگا  شبحاص  هک  یتداعس  نآ  تسیچ 

يرهاظ ییابیز  دـیایب ، دوجو  هب  ناسنا  نورد  رد  یتقو  هک  تسیچ  قلطم ]  ] نآ یلک  روطهب  قلطم ؟ نیا  تسیچ  تسیچ ؟ تداعـس  نیا  دوخ 
ناسنارایب ابیز  تریـس  ردارب  يا  تسین  چیه  رهاظ  يابیز  تروص  : دمهفیم مدآ  تروص  نآ  رد  دریگیم و  رارق  ینطاب  تریـس  تمدخ  رد 

رد هک  زور  نآ  دهن ، ندرگ  ییابیز  هب  دوشن و  داجیا  شنورد  رد  تداعـس  رگا  و  تسین ، شیب  ياهلیـسو  تورث  ییابیز و  نآ  هک  دمهفیم 
دهاوخ رات  هریت و  وا  يارب  یگدنز  هدش ، نایامن  شـشیر  رد  ای  تسا  هدش  ادیپ  شرـس  يور  هک  دنیبیم  ار  دیفـس  يوم  نیلوا  هنییآ  يولج 

قلطم نآ  شنورد  رد  نوچ  دوش ، دیفس  شرـس  ياهوم  مامت  زور  کی  رد  رگا  دروآ ، تسد  هب  ار  تداعـس  نآ  یتقو  هک  یتروص  رد  دش .
نکمم . دوب دهاوخ  ناوج  هشیمه  درک و  دهاوخن  یتوافت  چیه  یکشم  يوم  اب  يرس  ای  دیفـس  يوم  اب  يرـس  وا  يارب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب 

دیوگیم ندـب  میاهدـید . ار  شیاههنومن  ام  هک  دـشاب . هلاس  تسیب  مدآ  کی  لثم  حور  اما  میاـیب . مناوتیمن  رگید  نم  دـیوگب : ندـب  تسا 
، موشیم بوکخیم  مکمک  نم  دنکیم . ینیگنـس  ندـب )  ) نم دوجو  رب  نایلاس  ِتشذـگ  مییاجک ! ام  ییاجک  وت  میایب . مناوتیمن  نم  رگید 

ایند هب  دوب . اههلاس  تسیب  هدنخ  لثم  شاهدنخ  اما  تشاد ، لاس  داتشه  هک  ار  یسک  ماهدید  نم  تسا . حور )  ) وت طاشن  توارط و  ِلوا  یلو 
مه دیاش  هک  دروم  کی  لاثم ؛ ناونع  هب  ماهدید . ار  اهنیا  زا  هنومن  دنچ  نم  تسا . هدمآ  ایند  هب  هزات  هک  یسک  دننام  درکیم ، هاگن  فاص 

یتاسلج راب  کی  هتفه  ود  ای  راب ، کی  ياهتفه  ام  تفر ، ایند  زا  بالقنا  زا  دعب  لاس  هس  ود  هک  [ 279  ] افرع ناگرزب  زا  یکی  دیشاب ، هدینش 
ناشیا رمع  ِرخآ  ياهزور  دش . ناتسرامیب  یهار  تفرگ و  يدیدش  يرامیب  ناشیا  دندروآیم . فیرشت  تاسلج  نآ  هب  مه  ناشیا  میتشاد و 

. متشادن ینفلت  سامت  ناشیا  اب  رگید  هک  دوب ، دایز  ردقهچ  مراک  منادیمن  دوب . هدش  رید  رگید  یلو  منیبب ، ار  ناشیا  مدشن  قفوم  نم  دوب و 
اقآ متفگ  تشادرب . ار  نفلت  یشوگ  شرـسپ  دراذگب . رـس  تشپ  ار  ایند  نیا  تساوخیم  رگید  موش . ایوج  ار  ناشیا  لاوحا  هک  مدرک  نفلت 

مدرک و یسرپلاوحا  ناشیا  اب  نم  داد . ناشیا  هب  ار  نفلت  یـشوگ  هلب . تفگ : مسرپب . ار  ناشلاح  مهاوخیم  نم  تسا ، دعاسم  ناشلاح  رگا 
اما تفریم ، تشاد  زور  نآ  يادرف  ار »؟ جازم  ای  دییامرفیم  ار  لاح  : » تفگ تسا ؟ روطهچ  امـش  لاح  اقآ  متفگ : هک  مراد  رطاخ  هب  ًاقیقد 
نآ دوشب ، ایند  دراو  دهاوخیم  هزات  هک  دوب  نیا  لثم  تسرد  تسا ؟ هدش  ریپ  یصخش  نینچ  ایآ  دوب . هلاس  هدجه  دارفا  ِلاؤس  لثم  شلاؤس 

ار لاح  : » تفگ تعرـس  هب  تسا  دـهاش  ادـخ  ریخن ، دـیایب . روز  هب  يدـعب  سفن  دـشکب و  سفن  کی  هک  نیا  هن  تعرـس . هب  مه  یلیخ  مه 
منادیمن ار  لاح  اـما  متـسه ، شايریزارـس  رخآ  رد  تسا و  هدـش  ماـمت  جازم  تفگ : دـییامرفب . ار  ود  ره  متفگ  ار ؟» جازم  اـی  دـییامرفیم 

یلو موریم ، طاشناب  یلیخ  تسا . هتفرن  نیب  زا  هدـنخ  نیا  لاح  ات  هک  هتـسب  شقن  نم  نورد  رد  ياهدـنخ  هلاس !؟ هدزناش  ای  ماهلاـس  هدزناـپ 
یلاح رد  تسا ، هدشن  عطق  منابل  زا  هدنخ  دیوگیم : صخـش  نیا  نورد  هک  تسیچ  نیا  تفگرـشب  هب  ناوتیمن  ایآ  . تسا هدـش  مامت  جازم 

رد هک  تسین  نیا  رـشب  ِیقیقح  میـسقت  . مدرک ضرع  هنومن  ناونعهب  طقف  ار  دروم  نیا  متـسه ؟ نتفر  لاح  رد  رگید  هدـش و  ماـمت  جازم  هک 
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نآ دنمتداعـس و  مییوگب  وا  هب  دنکیم ، یگدنز  بایماک  ای  راکماک  هک  سک  نآ  و  ماکان ، ای  دنک  یگدـنز  روماک  راکماک ، بایماک ، ایند 
مییوگب وا  هب  میروخب ، ماش  بش  اـم  يراد  ناـموت  جـنپ  اـیآ  دـیوگیم  شقیفر  هب  یتح  دـنارذگیم و  ار  یگدـنز  اهیتخـس  اـب  هک  یـسک 

هب یهاگ  رلپک  دـنیوگیم  دوب . یهت  ایند  لاـم  زا  [ . 280  ] رلپک تسد  دوب : یـصخش  نینچ  دـیدج ، تأیه  فشاک  نیرتگرزب  و  تخبدـب .
هتشذگ نارود  رد  ار  ملع  ياهماگ  نیرتگرزب  زا  یکی  درم  نیا  [ 281 [ ؟ میروخب ماش  بش  ام  دیراد  یکدنا  لوپ  ایآ  تفگیم : شیاقفر 

ار وت  رکـش  میوگیم . ساپـس  ار  وت  ادـنوادخ ، : » تفگ درک و  دـنلب  ار  دوخ  ياهتسد  درک ، فشک  ار  تأیه  نیا  یتقو  وا  تسا . هتـشادرب 
، مدناوخ هک  ار  هچ  نآ  ات  امرفب  تیانع  يرگید  قیفوت  مدناوخ . گرزب  ناهج  نیا  رد  ار  وت  تایآ  زا  یـضعب  يداد و  مقیفوت  هک  مراذگیم 

یسک ِنخـس  تسا . نیا  شفرح  تسا  راک  نتم  رد  هک  یـسک  نایهاگـشناد ، يا  ناناوج ، يا  [ . 282 «. ] مربب راک  هب  وت  ناگدنب  ِتمدـخ  رد 
یسک تبسانم ؟ هچ  هب  نک . شنوگژاو  ییوگیم  ياهداتـسیا و  رانک  وت  تسا . نیا  تسا ، هدناسر  اج  نیا  هب  ار  ملع  راگزور  زا  یتاکن  هک 

اب ملع  دیوگیم  تسا ، هداتـسیا  رانک  هک  یـصخش  اما  ادنوادخ ! دیوگیم : تسا ، يزورما  ِملع  ِردـپ  هک  یـسک  تسوا ، تسد  رد  ملع  هک 
هن دناهدرکن ، ادیپ  دـشر  هک  ییاهزغم  کچوک و  ياهزغم  رد  یـسک ؟ هچ  لباقم  رد  دـییامرفیم ؟ ار  بلطم  نیا  اجک  زا  دراد ! هزرابم  نید 

ار نآ  مضه  تردـق  نانآ  اریز  دراد ، داضت  رگید  هظحل  اب  هظحل  ره  نانآ  یگدـنز  هکلب  دنتـسه ، هزرابم  لاـح  رد  مه  اـب  نید  ملع و  طـقف 
حرطم دـنهاوخیم  هک  ییاـهنآ  یلو  تسین . دروم  دـص  هد و  ود ، کـی ، شاهنومن  تساـههنومن . نیا  دـهاش  خـیرات  لوط  يرآ ، دـنرادن .

زا دـعب  رلپک  منکیم : ضرع  هرابود  ؟ تسیچ تقیقح  الاح  یلو  دـییوگب ! هزات  بلطم  کی  دـییایب  مینک ؟ راـک  هچ  سپ  دنـسرپیم  دـنوش ،
نایناوراک يا  امـش  هب  دنوادخ  هَّللاءاشنا  دـهدیم -  هزم  مه  ردـق  هچ  و  درک -  دـنلب  شیاین  لاح  اب  ار  شیاهتسد  دـیدج ، تأیه  فشک 

ار ادخ  ردق  هچ  هدرپ ، تشپ  قیاقح  ندیمهف  اب  دراد و  يذیاذل  هچ  دینیبب  دـنک . تیانع  فشک  تمعن  نیا  زا  زیزع ، نایوجـشناد  يا  شناد ،
هک دینیبیم  ناهگان  دوریم و  رانک  مه  نم »  » هکلب تامولعم ، دنب  زا  طقف  هن  یتح  دازآ  دـیوشیم ، دازآ  فاص و  هک  یتقو  دـید . دـیهاوخ 

یقیقح میسقت  تسین . حیحص  تخبدب ، ای  تخبـشوخ  هتـسد  ود  هب  مدآ  دالوا  میـسقت  دوشیم . لح  لوهجم  دیآیم و  شیپ  یتینارون  کی 
ّالا و  یقیقح ، تداعـس  همدقم  تسا  نیا  ناکیرات . هورگ  زا  ندش  جراخ  نانـشور و  هورگ  رد  نتفرگ  رارق  ناکیرات . نانـشور و  تسا : نیا 

لماوع طیارـش و  ای  دشاب ، هدشن  مه  ریدخت  دشاب و  رایـشه  هک  دینک  ادیپ  رفن  کی  دیریگب ، رظن  رد  هک  یعقوم  ره  رد  خـیرات  مامت  رد  امش 
تسیب و دیوگب  هکلب  هتفه ، کی  دیوگب  هک  نیا  هن  مدوب . داش  تعاس  نم 24  دیوگب  دشاب و  لدتعم  زین  وا  ِکیژولوکیسپ  کیژولویزیف و 
هچ اـیند  رد  متـسنادیم  هک  نیا  اـب  ینعی  مدوـب ، تخبـشوخ  نآ  نـم  متـشاد . دـییوگیم  امـش  هـک  ار  یتخبـشوخ  نآ  نـم  تعاـس ، راـهچ 

تسد و لهج ، ِناشفنوخ  لاگنچ  رد  ياهدع  مدید  هکنیا  اب  مدیدنخ . زاب  اما  دنزوسیم ، رقف  رد  ياهدع  متـسنادیم  هکنیا  اب  درذـگیم ،
سپ تسا . لاحم  دیوگب ؟ نینچ  هک  دـینک  ادـیپ  ار  رفن  کی  دـیناوتیم  ایآ  مدـید . دوخ  دارم  هب  ار  ایند  مدوب و  لاحـشوخ  نم  دـننزیم ، اپ 

هس ود -  تسا ، تداعـس  هک  دوشیم  حرطم  ام  ِیگدنز  فده  ناونع  هب  هک  هچنآ  دروم  رد  ساسح ، رایـسب  رایـسب  ِتاظحل  نیا  رد  دییایب 
ًاعقاو ایآ  دینیبب  دینک و  تقد  دیدنمتداعـس ! امـش  دشاب . هتـشاد  راک  ام  اب  یناگدنز  رخآ  ات  هملک ، نیا  دـیاش  میـشاب . هتـشاد  رظن  رد  بلطم 

رد هدنیآ ، رد  هَّللاءاشنا  دینک . تیبرت  دـیهد و  میلعت  ار  ياهدـع  ًالثم  دـیهاوخیم  ای  دنـسرپیم . ناسنا  زا  هک  تسا  یهیدـب  دـیدنمتداعس ؟
داتفا و تقیقح  نیا  هب  امش  ِناگوابون  راذگ  دیشاب . داتسا  راگزومآ و  ملعم ، یبرم ، هک  درک  امش  بیصن  ادخ  اههاگشناد ، رد  اهناتسریبد و 

لاثم کی  نم  تفگ ؟ دیهاوخ  هچ  دینک ؟ ریـسفت  دـیهاوخیم  هنوگچ  دـینک . ریـسفت  ام  يارب  ار  تداعـس  زیزع ، داتـسا  یبرم و  يا  دـنتفگ :
ماهدـید و ار  نیا  نم  دـننکن . يراگنالهـس  دوشیم ، حرطم  نارظنبحاـص  اـی  دـیتاسا  يارب  ساـسح  ِقیاـقح  هک  یتـقو  اـت  منکیم  ضرع 
ام لزنم  هب  دوب ، یکشزپناور  داتسا  هک  زوالک  رتکد  مان  هب  ناملآ  زا  رفن  کی  لبق ، اهلاس  [ 283 . ] تساههبحاصم ءزج  ماهدرک . تشاددای 

ادیپ ار  لاؤس  نیا  خساپ  ات  ماهتفر  مه  هنایمرواخ  روشک  دـنچ  هب  تسا . نم  نهذ  رد  ياهدـمع  لاؤس  :» تفگ درک و  ییاهتبحـص  وا  دـمآ .
ادرف نم  هک  تسا ، نیا  شاهدمع  لیلد  متفر ؟ روشک  دنچ  هب  شخـساپ  نتفای  يارب  هک  دراد  تیمها  نم  يارب  ردق  نیا  لاؤس  نیا  ارچ  منک .

. منک سیردت  یکـشزپناور  ياهسالک  رد  مناوتیم  ًانوناق  داد و  دنهاوخ  نم  هب  سیردت  لغـش  ناملآ  رد  ینعی  منک . سیردت  مهاوخیم 
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لیلد يور  زا  ار  نخـس  نیا  درادـن ، اـی  دراد  ترورـض  یمدآ  ِیگدـنز  يارب  نید  هلأـسم  تفگ  مهاوخ  میوجـشناد  هب  هک  ادرف  مهاوـخیم 
نیا هب  نم  رذگ  ًاعطق  تسا . ساسح  هلأسم  نیا  منادیم  درک و  مهاوخ  سیردـت  هب  عورـش  مدرگیمرب و  نم  ادرف  سپ  ادرف  تفگ : .« میوگب

ترورض ناسنا  یگدنز  رد  نید  هلأسم  ایآ  مسیونب : مهاوخیم  یتقو  ای  میوگیم ، منطو  ِناگوابون  هب  یتقو  مهاوخیم  داتفا . دهاوخ  هلأسم 
مییوگب هک  دوبن  مه  ریپ  دوب . هلاس   25 ناوج 26 -  کی  دنادیم ، ادخ  . موش ورهبور  ناناوج  اب  دعب  دشاب و  نشور  مفیلکت  درادـن ؟ ای  دراد 

شدوخ فیلکت  ات  تسا  هدمآ  دسرتیم ، دنیبیم و  ار  تیدبا  الاح  هتشادرب و  فاکش  شایگدنز  راوید  هتـشذگ و  شرمع  راگزور  ایند و 
دندیـسرپ ام  زا  رگا  اذل ، دوب . شترابع  نیع  روکذم ، تالمج  دنکیم . توهبم  ًاعقاو  ار  مدآ  اهنادـجو ، زا  یـضعب  یهاگ  دـنک . نشور  ار 

منیبب ات  منک  هعلاطم  مورب  دیهدب  هزاجا  منادیمن ، مییوگب : میهدـب و  ناشن  دوخ  زا  یتمظع  یگرزب و  هچ  دـیاب  مینادیمن  تسیچ ؟ تداعس 
ار تشونرـس  ًالـصا  هک  ياهملک  نیمه  هرابرد  اجبان  ریوصت  کی  هتـساوخان ، يادـخ  اسب  هچ  تسا . ساسح  هیـضق  نیا  تسیچ . هیـضق  نیا 

ناتـشوخ روکیپا  زا  هتـساوخان  يادخ  تسا  نکمم  تذل . رثکادح  ینعی  تداعـس  دییوگب : امـش  تسا  نکمم  دـیهد . هئارا  دـنکیم ، نییعت 
زا دیدید و  ار  نآ  دیتفر  مه  امـش  تسا ». تذل  زا  ترابع  یگدنز ، همه  زا  فده  : » تفگیم هک  دوب  نانوی  هفـسالف  زا  یکی  روکیپا  . دیایب

تداعـس تذـل  رگا  دراد . يرگید  ياـنعم  تداعـس ، هک  دـیدرک  شوـمارف  دندیـسرپ ، امـش  زا  هـک  یماـگنه  و  دـمآ . ناتـشوخ  وا  تراـبع 
نب جاجح  تسا . هدرب  تذـل  گـنل  رومیت  سپ  دـشاب ، نینچ  رگا  دـندربیم . اهتذـل  اـهناسنا  نوخ  نتخیر  زا  خـیرات  نادـالج  دَروآیم ،

. تشحو یمک  اب  یهاگ  هچرگا  تسا . هدمآ  شـشوخ  دایز  نب  هَّللادـیبع  تسا . هدرب  تذـل  دعـس  نب  رمع  تسا . هدرب  تذـل  یفقث  فسوی 
میلعت مدآ  دالوا  هب  هنوگچ  ام  دندرک ! تفایرد  نآ  رثکادـح  رد  ار  ذـل  اهنیا  بقع . ار  اپ  کی  تشاذـگیم ، ولج  ار  اپ  کی  دعـس  نب  رمع 

زا نارگید  و  دننکیم ، انعم  رگید  يروط  ار  تداعس  ام ، ِیمالسا  عبانم  هک  تفگ  ناوتیم  تسا . هابتشا  تداعـس ، ینعی  تذل  هکنیا  میهد ؛
تیاضر ساسحا  : » هک دننکیم  متخ  اجنیا  رد  ار  هلأسم  ًابیرقت  یلو  دراد ، ناسون  ناشنانخس  دننکیم ، انعم  ار  تداعـس  یتقو  مه ، اهیبرغ 

رگا تساهنآ . زا  یکی  تناک  و  دناهتفگ ، ار  بلطم  نیا  نانآ  زا  يرایسب  تسین .» یقیقح  ِتداعس  و  تسابیرف ، تلیـضف  نودب  یگدنز  رد 
دیتاـسا  ) اـهنیا زا  یکی  اـب  يزور  . دـنراذگیمن هک  سوسفا  دـنراذگب ، رگا  دـسریم . مه  مهاـفت  هب  دـسرب ، تاـکرتشم  هب  رـشب  دـنراذگب 

رد يروط  اما  میدوب ، مه  يورایور  ًاعقاو  بتکم  رد  هک  نیا  اب  و  دوب ، هدرک  لُگ  یلیخ  ام  ثحب  میدوب . هتـسشن  اـم  هناـخباتک  رد  یجراـخ )
متفگ مجرتم  هب  مینک . لح  یعاسم  كارتشا  اب  میناوتیم  ام  ار  لئاسم  نیا  ًاعقاو  هلب ، تفگ : اهنآ  زا  یکی  هک  دـندوب  هدـش  کیرحت  ثحب 

نامدوخ لاح  هب  رگا  میونـشیم ، لگ  مییوگیم و  لگ  اـم  تسا . یگبلط  قاـتا  کـی  هناـخباتک و  اـجنیا  هک  دـییوگب  روسفورپ  باـنج  هب 
، لاح ره  هب  [ . 284 . ] دوشیم یلاع  یلیخ  مینک ، حرطم  يدـج  درذـگیم ، امـش  ام و  نیب  نونکا  هک  ار  ینایرج  میناوتب  ًاعقاو  رگا  میـشاب و 

شدارم هب  ایند  هک  تسا  تخبشوخ  ای  تسین ، شدارم  هب  ایند  نوچ  تسا  تخبدب  ای  تسا : مسق  ود  رب  رشب  هک  تسا  روط  نیا  رـشب  میـسقت 
ِّلِظ ِیف  ِْهَیلِإ  ُکَحْـضَتَو  اَْینُّدلا  َیلِإ  ُکَحْـضَی  َوُه  اَْنیَبَف  : دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  . ددـنخیم وا  هب  مه  ایند  ددـنخیم و  ایند  هب  تسا و 
َناَک اَـم  ٍّمَه  ُّیَِجنَو  ُُهفِْرعَی ، اـَل  ٌَّثب  ُهََطلاَـخَف  ٍبَثَک ، ْنِم  ُفُوتُْحلا  ِْهَیلِإ  ْتَرَظَنَو  ُهاَُوق ، ُماَّیَأـْلا  ِتَضَقَنَو  ُهَکَـسَح  ِِهب  ُرْهَّدـلا  َءیِطَو  ْذِإ  ٍلوُفَغ ، ٍْشیَع 
هئارا رخـسمت  هدـنخ   ) دزیم دـنخبل  وا  هب  مه  ایند  دـیدنخیم و  ایند  هب  زیگناتلفغ  ِباداش  ِشیع  هیاس  رد  هک  ماگنه  نآ  د  [ .» 285  ] ُهُدِجَی

وا هب  کیدزن  زا  گرم  لماوع  تسکـش . مهرد  ار  شیاوق  راگزور ، دربورف و  وا  رد  ار ] دوخ  يازگنرـش   ] راخ هناـمز ، ناـهگان  دومنیم )
هتفاین رد  ار  نآ  تاظحل  نآ  ات  هک  یناهنپ  یهودنا  تخانـشیمن ، ار  نآ  هک  تفرگ  ارف  ار  وا  نورد  یهودـنا  ماگنه  نیا  رد  دـندرک . هراظن 

هَّللاتاولـص دیوگب ؟ یـسک  هچ  سپ  دیوگن ، مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  تسا . نآرق  دـنزرف  یلع ) . ) تسا هنوگزاجعا  تالمج  نیا  ًاعقاو  .« دوب
روط هچ  نینمؤملاریما ، ای  دـیایب . ایند  هب  وت  زا  یناسنا  نینچ  هک  دوب  هتـسیاش  دـیایب . ایند  نیا  هب  نیـسح  دـیاب  وت  زا  نینمؤملاریما ، ای  کـیلع 
سپ تسا ، یـضار  لاحـشوخ و  شدوخ  ِیگدـنز  زا  ایند  نیا  رد  ناسنا  رگا  هک  تسین  نیا  لاح ، ره  هب  یتخانـشیم ؟ ار  ایند  نیا  ناـسنا و 

، دهاوخب ادخ  رگا  میاهبلط و  ام  همه  مینکیم . حرطم  هزیکاپ  ِیملع  لاثم  کی  . تسین دنمتداعس  سپ  تسین ، یضار  رگا  تسا و  دنمتداعس 
ِتداعس نامه  تسا ، هداد  تیاضر  نآ  هب  رـشب  هک  هچ  نآ  دیوگب : یـسک  تسا  نکمم  تفریذپ . میهاوخ  میـشناد و  ناوراک  رد  هَّللاءاشنا 
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هب تسین . یثحب  نیا  رد  هن ؟ ای  تسا ، هدنارذگ  ار  یگدرب  هرود  رـشب  ایآ  . تسا تقیقح  دـض  بلطم ، نیا  هک  دـید  دـیهاوخ  نونکا  تسوا .
نورن نارـسفا  زا  یکی  هدرب  اـیوگ  هک  دـناهتخادنا  مه  ار  ياهدرب  سکع  هنافـسأتم ، تسا . هتـشاد  تیاـضر  دوخ  نارود  رد  مه  یگدرب  نآ 

، یعامتجا يداصتقا ، لئاسم  مامت  دینک ! هاگن  ار  شاهفایق  دشکب . ار  وا  ات  شکلام  تسد  دهدب  هک  دنکیم  زیت  ار  دراک  هکیلاح  رد  تسا ،
. تسا هدوب  لاحشوخ  مه  یلیخ  تسا . هتشاد  تیاضر  یگدرب  نیا  هب  هدرب  و  هدوب ، ضحم  ِیگدرب  عاعشلاتحت  یبهذم ، یقالخا ، یسایس ،
؟ دوش یـضار  هچ  هب  رخآ  تسا . دنمتداعـس  هدـش ، یـضار  دوخ  یگدـنز  هب  هک  یـسک  دـنیوگب : یناسک  هک  نیا  رب  دوشیمن  لیلد  نیا  اما 

شـشوخ دوشیم . یـضار  وا  دینک و  هضرع  یعونـصم  امـش  درادن . يراک  هک  یعونـصم  ياههضرع  نیقلت و  اب  ًابلاغ  رـشب ، ندرک  یـضار 
. مینک ریـسفت  دیاب  ار  تداعـس  يانعم  تسین . دش  نایب  هک  یفیراعت  نآ  تداعـس ، يانعم  سپ  تسیچ ؟ تداعـس  يانعم  مینیبب  لاح  دیآیم .
ار ام  هک  بلاطیبا  نب  یلع  رسپ  نیسح  همطاف ، رسپ  نیسح  همطاف ، نب  نیسح  نامدوخ  ِگرزب  ِیبرم  زا  هملک  دنچ  رد  ار ] تداعـس  يانعم  ]
هب دناهتساوخ و  ار  امش  دیاهدش . هدناوخارف  نالا  امش  همه  دناهدناوخ . سالک  نیا  هب  ار  ام  میریگیمارف . تسا ، هداد  هار  شدوخ  سالک  هب 

مییآیم و اج  نیا  هب  هک  میاهدش  هتـساوخ  ام  منکیم . ضرع  عطق  يور  زا  ار  نیا  نم  دییایب . دـیناوتیمن  ناتدوخ  ياپ  اب  دـیاهدمآ . سالک 
. درک ثحب  شاهراـبرد  دوـشیم  هتبلا  تسا . نینچ  نم  رظن  هب  تداعـس  فـیرعت  میناوـخب . یـسرد  هَّللاءاـشنا  اـت  میوـشیم  عـمج  مـه  رود 

زاب هشیمه  مالسا  رد  يرکف  متـسیس )  ) ِماظن اریز  دوشیم ، مامت  هلأسم  دصرد  دص  تسا و  یعطق  مییوگیم  ام  هک  هچ  نآ  تفگ  ناوتیمن 
زا لجا  کیپ  دشاب و  لاح  نآ  رد  یسک  رگا  ای  دیامن ، ثحب  دنک و  رکف  تداعـس  هرابرد  دهاوخب  یـسک  رگا  هک  تهج  نیدب  تسا . هدوب 

خـساپ هن ؟ ای  دـنکیم  راک  تسرد  تیامنبطق  ایآ  تساـج . نیا  رد  دـیوگب  تساـجک ؟ رد  تدوجو  ِیتشک  دـیوگب : وا  هب  دـسر و  ارف  رد 
لمح يزیچ  هچ  تسا ؟ هنوگچ  تلیاسو  يراد ؟ هارمه  هب  رفاسم  رفن  دنچ  لحاس . هب  ور  ییاجک ؟ هب  ور  دنکیم . راک  امنبطق  یلب ، دـهدب 

هک ياهدامآ  اج  نیا  زا  ایآ  دیوگب : هدننک  لاؤس  سپـس  دـیهدب . باوج  ناتدوجو  یتشک  هرابرد  ار  وا  ياهشـسرپ  مامت  امـش  و  ینکیم ؟
راوس اجک  زا  ار  یتشک  هک  تسه  تیلوؤسم  ینادیم  ایآ  یلب . تسا ؟ تیدبا  ینادیم  ایآ  ماهدامآ . نالا  نیمه  یلب ، يورب ؟ هدومن و  زاورپ 

ار صخـش ]  ] نیا ام  ماهدامآ . نم  دـسر ، ارف  لجا  کیپ  هک  هقیقد  نیمه  منادیم . يرآ ، يوریم ؟ اـجک  و  يدـش ؟ راوس  هچ  يارب  يدـش ؟
تورث درایلیم  درایلیم  هاوخ  دـنک . ساسحا  تعیبط  يارواـم  تعیبط و  زرم  رد  ار  دوخ  ناـسنا ، هشیمه  ینعی  تداعـس  مینادیم . دـنمتداعس 

هدش لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  تیاور  هک  هنوگنامه  دشاب -  هتـشاد  فافک  ردق  هب  یگدنز  کی  طقف  هاوخ  دـشاب ، هتـشاد 
یملع لئاسم  رد  ار  دوخ  لئاسم  لاثم ، اب  ام  نوچ  منکیم . ضرع  لاثم  يارب  دشاب . سوؤرم  ای  لوؤسم  دوخ  راک  رد  دـهاوخیم  ای  تسا - 

ار وت  دوجو  تاهج ، همه  زا  هک  ینادیم  ایآ  ياهدش ، راوس  وت  هک  ياهنیفـس  نیا  دـییوگب  وا  هب  رگا  مینکیم . هارهبور  ایند  روما  مامت  رد  ای 
همه ملاع  لحاس و  یلاعت  قح  نابداب  شناد  بادرگ و  وزرآ  یتشک ، لقع  ؟ تسیچ لحاس  یتسه ؟ نآ  لابند  هک  دناسر  دهاوخ  یلحاس  هب 

هنیفـس تکرح  ینادیم  ایآ  نوُعِجار . ِْهَیِلاَو  ِلحاس  يوس  هب  ور  منادیم ، یلب ، يوریم ؟ اجک  هب  ور  یمهفیم  ایآ  « یکـسردنفریم » یتسایرد
، دـشاب تیاراوگ  تداعـس  هک  يا  دنمتداعـس ؟ يا  تساجک  فدـه  تسا . هَّلل  ّانِا  هک  ام  ِتکرح  أدـبم  زا  یلب ، تسا ؟ هدـش  عورـش  اجک  زا 

دهاوخیم لاـح  تسا . زیمت  رت و  هن ، دزن ؟ گـنز  نادـجو  نیا  درک و  راـک  تسرد  تیاـمنبطق  اـیآ  نوـُعِجار . ِْهَیِلا  َو  تساـجک ؟ دـصقم 
ضرع هک  دوب  تداعـس  زا  یفیرعت  لاح ، ره  هب  . دـشاب یّنقم  رفن  کی  ای  ربهر و  تسدربز ، ِیماظن  کی  ریدـم ، دـهتجم ، رگراـک ، دـنمراک ،

مه برشمنافرع  یمک  دراد و  مه  يداتسا  تمـس  هک  ام  هدرک  لیـصحت  ِناتـسود  زا  یکی  تداعـس ؛ يانعم  هرابرد  لاثم ، ناونع  هب  مدرک .
فرط نآ  فرط و  نیا  مدوب . هنـشت  مه  نم  دوب و  مرگ  اوه  مدوب . هتفر  هاشنامرک  هب  يراک  ماـجنا  يارب  شیپ ، لاـس  نیدـنچ  :» تفگ تسا ،

هچ منیبب  فرط  نیا  مورب  متفگ  دوب . ملباقم  ياهچوک  تسار ، تسد  متفر  مشونب . منک و  ادـیپ  یندروخ  بآ  هک  مدرکیم  هاگن  ار  ناـبایخ 
هتسشن و زودنالاپ  درمریپ  کی  مدید  مدمآ و  میدرکیم . يزاب  اههچوک  نآ  رد  میدوب و  اج  نآ  ام  یکدوک ، ماّیا  رد  ًاقباس  نوچ  دوشیم .
ام مالس  مه  وا  مدادیم . مالس  مدشیم و  در  وا  لباقم  زا  لیصحت ، یناوجون و  نامز  رد  هک  دمآ  منهذ  هب  دعب  تسا . نالاپ  نتخود  لوغشم 

نالاپ اهنآ  اب  دهاوخیم  هک  ییاههچراپ  یبانط و  تسا و  زودلاوج  شتـسد  رد  تسا . شراک  لوغـشم  مدید  مدیـسر و  دادیم . باوج  ار 
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. مدرک ساسحا  روطنیا  مراد . راک  وت  اب  ایب  دنیوگیم : اهمشچ  هک  نیا  لثم  مدید  درک . بوذجم  ارم  درم ، نیا  نامـشچ  ِتیباذج  دزودـب .
، نتسشن زا  دعب  مدرک و  مالس  دوریم . الاب  دنکیم و  ذوفن  دنکیم ، هک  هاگن  دنکیمن . ریگ  تعیبط  هدرپ  نیا  رد  شهاگن )  ) وا مشچ  مدید 

نیلافـس هلایپ  رد  بآ  يرادقم  شاهزوک  زا  تفر  تشاذگ و  نیمز  ار  شزودـلاوج  درمریپ ، تسه ؟ امـش  تمدـخ  ندروخ  بآ  ایآ  متفگ :
؟ تسا بوخ  امـش  راک  بسک و  هَّللاءاشنا  تسا ؟ بوخ  امـش  لاـح  هَّللاءاـشنا  متفگ  مدروخ . اراوگ  یلیخ  ار  بآ  نم  و  دروآ ، تخیر و 

راک مه  تیامنبطق  دوریم و  هار  وت  ِدوجو  هنیفـس  ایآ  ینعی  ( ؟ دـیتسه یـضار  ناتدوخ  راک  زا  ایآ  دـهدب . تکرب  امـش  راـک  هب  دـنوادخ 
، ینیبیم هک  ار  زودـلاوج  نیا  ناجاقآ ، تفگ : خـساپ  رد  يوریم )؟ اجک  هب  ياهدـمآ و  اـجک  زا  ینادیم  يراد ؟ تیاـضر  اـیآ  دـنکیم ؟

مراک زا  ارچ  ادخ ، مان  هب  الاب  زا  یتراظن  کی  ناویح و  کی  ناج  سپس  ناجیب ، روعشیب و  نابزیب و  ياههنهک  اههچراپ و  نیا  نینچمه 
هنایزات میناوخب . میتسناوتیمن  روطنیا  میناوخب ، سرد  لاس  تصش  میتساوخیم  رگا  ام  : » تفگ همادا  رد  زیزع  تسود  نیا  »؟ مشابن یضار 

. تسا دنمهرهب  تداعس  زا  درمریپ ، نآ  .« موریم مراد  مه  زونه  مشاب ، دنت  يریزارس  کی  رد  مُربب و  زمرت  هک  نیا  لثم  هک  دوب  دنت  يردق  هب 
دمآیم یلع  نب  نیسح  دینکیم  لایخ  امش  باسح ، نیا  اب  ایآ  تسا . هدیسر  رمث  هب  وا  ِناج  نوچ  تسا  دنمتداعس  یلو  دزودیم ، نالاپ  وا 

رکفت میوگب  ایادخ ، تسا ؟ يرکفت  هچ  نیا  دربب ؟ تذل  یگدنز  زا  دشاب و  یضار  یحابص  دنچ  ات  دهدب ، تسد  هماکدوخ  ِتوغاط  نآ  اب 
َعَم َةویَْحلا  َالَو  َةَداعَس  ِّالا  َتْوَْملايَرَا  ّینِا ال  َو  ُْهنَع  یهانَُتی  َلِطاْبلا ال  ّنَا  َو  ِِهب  ُلَمُْعی  ّقَْحلا ال  ّنَا  َنْوََرت  الَا  : دومرف اذل ، تسپ ؟ رکفت  ای  هنانونجم 
رد گرم  نم  دـنزرویمن ؟ بانتجا  لطاب  زا  دوشیمن و  عقاو  لمع  دروم  قح  هک  دـینیبیمن  رگم  اهناسنا ،] يا  [ .»] 286  ] امََرب ِّالا  َنیِملاّظلا 
هک یگرم  .« منیبیمن یگنتلد  تلالم و  زج  ار  ناراکمتـس  اـب  یگدـنز  و  تداعـس ، زج  يزیچ  ار  لـطاب  ندرک  نکهشیر  قح و  زا  عاـفد  هار 
يا تسا  تخرد  نوچمه  ناهج  نیا  . تسا گرم  نیا  نم ، یگدنز  تخرد  ِراب  نوچ  تسا ، تداعس  دنکیم  افوکـش  نم  يارب  ار  وا  متایح 
بل نیریـش  تشگ  تخپب و  نوچار  خاگ  دـیاشن  یماخ  رد  هک  ناز  ار  خاش  رم  اهماخ  دریگ  تخـسماخ  مین  ياـههویم  نوچ  وا  رب  اـم  مارک 
يا کی  ره  ِگرم  [ . 287  ] ناهج کُلم  یمدآ  رب  دش  تسس  ناهد  دش  نیریـش  لابقا  نآ  زا  نوچنآ  زا  دعب  ار  اههخاش  دریگ  تسـس  نازگ 

هک نآتـسا  یگنز  مه  هنیآ  یگنز  شیپ  تسا  یگنر  شوـخ  ار  هنییآ  كرت  شیپتـسوا  ِگـنرمه  نیقی  یفاـص  هـنیآ  تـسوا  ِگـنرمه  رـسپ 
تخرد و نوچمه  وت  ِناـج  گرم  راـسخر  ین  تسوت  ِتشز  يوررادشوـه  ناـج  يا  هن  اـسرت  دوـخ  نآ ز  رارف  ردـنا  گرم  یـسرتیم ز 
. تسین لکـشم  ردق  نیا  توم  تایح و  هلأسم  [ . 288  ] ياهتشر دوخ  يرَد  زق  ریرح و  رو  ياهتـشِک  دوخ  ياهتـسخ  يراخ  هب  رگگرب  ْگرم 

دنمورب تخرد  کی  ام  ِیگدنز  یتقو  دوش . انعم  دوخ  هب  دوخ  گرم  ات  تسیچ  ام  ِیگدـنز  دـییامرفب  تسیچ ؟ ام  گرم  دنـسرپیم  یهاگ 
اب ِیگدنز  تسا . هدوب  تداعس  اب  شایگدنز  هک  یسک  يارب  تسا ، تداعس  ندش  افوکش  گرم ، دوشیم . يرپس  توارط  اب  تایح  دشاب ،
اب میسن  نوچ  هگندیرد  ینهاریپ  یمانکین  هب  اج  نآ  گنت و  یلد  اب  هچنغ  نوچ  ناتـسبهب  ندش  مهاوخ  . دوشیم افوکـش  گرم  رد  تداعس ،
مه ام  يارب  تسا ، تداعس  نیسح  هاگدید  زا  هک  یتداعـس  ادنوادخ ! اراگدرورپندینـش ! نالبلب  زا  يزابقشع  ّرـس  هگ  نتفگ  هتفهن  ِزار  لگ 

بوـسحم ینیـسح  ًاـعقاو  ار  اـم  هـک  میهاوـخیم  طـقف  ینیـسح ، سرد  ِهاـگراب  زا  ماـیا  نـیا  رد  اـم  ادـنوادخ ! اراـگدرورپ ! . اـمرفب بیــصن 
زا ار  یتداعس  نینچ  دشاب ، ام  ِتداعس  دض  تقیقح ، رد  یلو  تداعس ، مییوگب  ام  حالطصا  هب  هک  یتداعـس  اراگدرورپ ! ادنوادخ ! . ییامرفب

نیـسحلا نا  . امرفب قفوم  ار  ام  یقیقح ، لحاس  هب  نآ  ندناسر  یتسه و  سونایقا  نیا  رد  دوجو  ِیتشک  ِندنار  رد  اراگدرورپ ! . ریگب ام  تسد 
« نیمآ . » امرفب تاجن  ِیتشک  نیا  نادردق  ار  ام  اراگدرورپ ! میتسه ، یتشک  نیا  ِنانیشنیتشک  ام  ةاجنلا . ۀنیفس  يدهلا و  حابصم 

ینیسح ربص 

براجت . ربص زامن 2 - - 1 تسا : هلأـسم  ود  تقیقح و  ود  هسلج ، نیا  رد  اـم  تبحـص  ثحب و  عوضوم  .( 1372  / 4  / 9 مرحم ، مهد  بش  )
نیرتگرزب زا  یکی  ثداوح ، ناـفوت  لـباقم  رد  شمارآ  ظـفح  لـمحت و  يراـبدرب ، ربـص ، هک  تسا  هداد  ناـشن  یبوـخ  هب  اـهناسنا  ِینیع 

. تسا لوقعلاّریحم  تسا ، هدروآ  دوـجو  هب  رـشب  ِیخیراـت  تشذگرـس  رد  ربـص  هک  ياهجیتـن  تیـصاخ و  تسا . یمدآ  ِناـج  ياـههیامرس 
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دوخ دوز  تسا ! هدرکن  دراو  رشب  رب  هک  ییاههمدص  هچ  ندش ، رذگدوز  ِتاساسحا  ریسا  ندش و  هچاپتسد  بارطـضا ، سکعرب ، نینچمه 
رایـسب یخیرات ، براجت  رظن  زا  رما  نیا  تسا . هتـشاد  ربص  هب  جایتحا  طـقف  لکـشم ، ياهتیعـضو  زا  زیرگ  و  نداد ، تاـجن  تیعقوم  زا  ار 
هتـشاد یجیاتن  هچ  مهدیم ، حیـضوت  هَّللاءاشنا  هک  اهتذل ، لباقم  رد  ربص  ًاصوصخم  هک  میرادن  نیا  رد  يدیدرت  چـیه  ام  تسا و  ناوارف 

هچ دیاهدش ، هچاپتـسد  یتقو  هک  دییامرفب  هظحالم  ناتدوخ  رمع  رد  مه  رادقم  کی  دهاوخیم . ندز  قرو  خیرات  رادـقم  کی  طقف  تسا .
ثداوح راوس  روطهچ  دیاهتـشاد ، شمارآ  ربص و  يرابدرب ، لمحت ، هک  یماگنه  و  تسا ، هدـش  طقاس  امـش  تسد  زا  اـهتمظع  تاریخ و 

برطضم ار  امش  نایرج ، هعقاو و  نآ  دوش و  راوس  امش  رب  هثداح  هک  نیا  ياج  هب  تسا . هدرک  کمک  امش  هب  شدوخ  ثداوح ، دیاهدش و 
رظن زا  مه  ّتیمک و  رظن  زا  مه  ربص ، هرابرد  دـیجم  نآرق  تایآ  . دـیاهدناسر شیاج  هب  ار  نآ  دـیاهدرک و  تیریدـم  هثداـح  رب  امـش  دـنک ،

زیچ داد ، دـهاوخ  شدوـخ  هک  یعطق  هجیتـن  نآ  زا  ریغ  هک  تـسه  ياهلأـسم  ربـص  رد  دـنکیم  ساـسحا  مدآ  تـسا . داـیز  یلیخ  تـیفیک ،
، دنوشیم تیدبا  دراو  اهناسنا  یتقو  تسا . هدرک  انعم  نایابیکـش  رب  يدنوادخ  دورد  مالـس و  طقف  نآرق ، رد  ار  نآ  هک  دراد  مه  يرگید 
[289  ] راّدـلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  : دـننکیم ضرع  هکئالم  دنـسرب ، دوخ  هحلاص  ِلامعا  هجیتن  هب  دـنهاوخیم  هک  یماگنه 

ربص نیا  رد  یناهن  رایسب  زار  .« دیدش ریخ  هب  تبقاع  دیدروآ ،] لمع  هب  هک   ] ییابیکـش ربص و  لباقم  رد  هک  داب ، امـش  رب  يدنوادخ  دورد  .»
رایـسب هسردـم  رد  تاقوا  نیا  رد  هک  ام  دـییایب  دـناهداد . يداـیز  تاـفلت  ثداوح ، لـباقم  رد  تابارطـضا  اـههرهلد و  رد  اـهناسنا  و  تسا .

اب نامیمرگ و  شمشک  کی  اب  ات  میشاب ، رابدرب  دشاب . ربص  هیضق  نیمه  نامیاهسرد  زا  یکی  میزومآیم ، یبلاطم  ینیسح  ِیلاع  هدنزاس و 
نیرتدباع ، » مشاهینب دبعا  هرابرد  هک  یفیصوت  ای  بقل  نیرتتمظعاب  نیرتگرزب و  هک  دیدینـش  زورما  امـش  دنکن . نامیدرـس  هروغ  کی 

تداهش [ .» 290  ] كِْرمَا ْنِم  ٍةَریـَصب  یلَع  َْتیِـضَم  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  : تسا نیا  هدـش ، هـتفگ  مالـسلا  هـیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  ینعی  مشاـهینب »
زا ریغ  میهاوخیمن  ام  .(« يدـناسر تیاـهن  هب  ییاـنیب  اـب  ار  راـک  نیا  . ) يدرک تکرح  دوخ  راـک  رد  ییابیکـش  ییاـنیب و  اـب  وت  هک  مهدیم 

نیسح يارب  ام  یهدب . شاداپ  ام  هب  هک  میتسیرگ  تنیـسح  يارب  مییوگب  میهاوخیمن  ام  ایادخیاهدیزگب ، [ 291  ] یشک يزیت  هدید  ياهدید 
هک درب  میهاوخ  تذـل  یلیخ  هچرگا ] ، ] دوب نامیگدـنب  هفیظو  ام  يدومرف ، تیانع  رگا  وت  میرادـن . يراک  مه  شاداپ  اب  یلو  میاهتـسیرگ ،

ًالبق هک  روطنامه  تسا . نیا  زا  رتالاب  دیوگیم ، ام  نادجو  یمالسا و  عبانم  هک  روطنامه  نیسح ، هلأسم  اما  . میریگب وت  زا  شاداپ  باوث و 
ینیع امنکل  شاداـپ .» يارب  هن  باوث و  يارب  هن  دـنکیم ، هیرگ  وت  رب  ممـشچ  نیـسح ! يا  . » ۀـبوثم لـجال  ـال  ینیع  کـیکبت  مدرک ؛ ضرع 

وت زا  رگا  اراگدرورپ ! ایادخ ، دراد . عقوت  شیادخ  زا  هدنب  میاهدـنب و  ام  لاح ، نیا  اب  اما  میرگیم .» تدوخ  يارب  طقف  اما  . » هیکاب کلجال 
شنیب ربص و  وت  زا  يراد ، اـم  هراـبرد  هک  یتیاـنع  فطل و  اـب  تسه -  هک  ناـنچ  دـشاب -  اـم  لاـح  لـماش  تایبوبر  ِفاـطلا  هک  میهاوخب 

. دروآیم ربص  هک  تسا  تریـصب  تسا . ناسآ  شیارب  ربص  دوریم ، اـجک  دـنادیم  هک  یـسک  دروآیم . ربص  شنیب ، هک  ارچ  میهاوخیم .
تیضم کنا  دهشا  لضفلاوبا ، ای  نیسحلاخا  ای  دیرادن . بارطـضا  هرهلد و  دیتسین و  هدزباتـش  رگید  دیوریم ، اجک  هب  دینادیم  امـش  یتقو 

لاح ات  سپ  تسا . هتفگ  ار  رعش  نیا  هک  هدوب  هلاس  تصش  هاجنپ -  يولوم )  ) وا ًالامتحا  .« يدرک تکرح  ییانیب  اب   » كرما نم  ةریـصب  یلع 
تسا و کیرات  یلیخ  ثداوح  نک ! نامرتانیب  ریخن ! دـیوگیم ] يولوم  [ ؟ تسا هدرک  تکرح  ییانیب  نودـب  ایآ  درکیم ؟ راک  هچ  ناسنا ] ]
ار رحب  دـشوپن  ات  سب  وت  زا  میهاوخ  هدـید  ام  نیا  زا  دـعبیاهدیزگب  یـشک  يزیت  هدـید  ياهدـید  زا  ریغ  میهاوخیمن  ام  . دروآیم بارطـضا 

هکلب میاهدرک ، هیرگ  نیـسح  يارب  هک  نیا  تهج  هب  هن  کنیا ، میهاوخیم . وت  زا  ار  ییاـنیب  نیا  اـم  اراـگدرورپ ، [ . 292  ] سخ كاشاخ و 
اذِا َو  : ياهدومرف تدوخ  مینک . اّنمت  میهاوخب و  وت  زا  هک  میراد  یگدنب  ِّقح  ام  لاح ، نیع  رد  اما  مینک . هیرگ  نیسح  ِدوخ  رب  ات  امرفب  فطل 
ارم نوـچ  مکیدزن ، نم  سپ  دنـسرپ ، ارم  وـت  زا  مناگدـنب  نوـچ  و  [ .» 293  ] ناعَد اذِا  ِعاَّدـلا  َةَوْعَد  ُبیُجا  ٌبیرَق  ّینِاَـف  یّنَع  يداـبِع  َکَـلَئَس 
دُعب کی  امش  ارم ». دیناوخب  [ ، » 294  ] ینوُعُْدا دیامرفیم : دیجم  نآرق  زا  رگید  ییاج  رد  ای  .« ار هدـننکاعد  ِياعد  منکیم  تباجا  دـنناوخب 

تکرح تریـصب  اب  یـسک  رگا  سپ  تسا . نتفگ  ایادخ  ایادخ  اب  تسا ، نتفگ  اهلاراب  اب  تسا ، ندناوخ  اب  طقف  هک  دـیراد  يرادزار  رایـسب 
هک یناسک  بلغا  دنکیم . لمحت  ار ] تالکشم  اهیتخـس و  ، ] دوریم اجک  هب  دنادیم  یـسک ]  ] یتقو تشاد . دهاوخ  مه  ار  شربص  دنک ،
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رظن رد  ار  هدـنیآ  دـعب ، لاـس  کـی  دـعب ، هـقیقد  هد  دـننیبیم . ار  کـنیا  هـظحل و  مد ، دنتـسه . اـههظحل  دـنزرف  دـنراد ، هرهلد  یگدـنز  رد 
مه یهاـگ  درذـگب . هزادـنا  زا  يزغم  ِيژرنا  ِتاـفلت  دـنراذگیمن  دـنوشیم و  مارآ  یلیخ  دوب ، یلاـع  رایـسب  جـیاتن  یتقو  هک  دـنریگیمن ،

يدبا یلزا و  نوناق  تسا . نیا  ایند  تخاس  تسا . نیا  مُکَّنَُوْلبََنل  َو  يانعم  دینک ؛ ربص  دـنزیم . شتآ  ار  امـش  ِيژرنا  ریاخذ  مامت  يربصیب ،
اذِا َنیذَّلا  َنـیِرباَّصلا  ِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُْفنَـْالاَو  ِلاْومَأـْلا  َنـِم  ٍصْقَن  َو  ِعوُْـجلا  َو  ِفْوَْـخلا  َنـِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَوـُْلبََنل  َو  . دراد رییغت  ناوـتیمن  ار 
امش ام  ًاعطق  و  [ .» 295  ] نُودَتْهُْملا ُمُه  َِکئلُوا  َو  ٌۀَمْحَر  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَـص  ْمِْهیَلَع  َِکئلُوا  نوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  اُولاق  ٌۀَبیِـصُم  ْمُْهَتباصَأ 

یتبیصم یتقو  هک  هدب  نارابدرب  هب  تراشب  و  مینکیم . شیامزآ  تالوصحم  سوفن و  لاوما و  صقن  یگنـسرگ و  سرت و  زا  يرادقم  اب  ار 
ناـشراگدرورپ تمحر  دورد و  هک  دنتـسه  ناـنآ  میدرگیمرب . وا  يوس  هب  میتسه و  دـنوادخ  ِنآ  زا  اـم  دـنیوگیم : دروآ ، يور  ناـنآ  هب 

ناشناکت درک ، میهاوخ  شیامزآ  ار  نامدوخ  ناگدنب  نیا  ام  دیامرفیم : دنوادخ  .« دنتـسه ناگتفایتیاده  نانآ  دوشیم و  لزان  نانآ  يارب 
، دـنوریم هک  ییاهناوراک  زا  ات  میناـباوخیم  هداـج  راـنک  میروآیم  میرادیمرب ، ار  ناشندـب  دـنباوخب ، دـنهاوخب  رگا  یتح  داد . میهاوخ 

مّکنولبنل و  درذـگیم . شیامزآ  اب  ام  تاظحل  مامت  درک . میهاوخ  ار  راک  نیا  اـم  دـنباوخن . داـیز  ردـقنیا  دروخب و  ناشـشوگ  هب  ییادـص 
یهاگ اهيرامیب ، یناج و  صقن  یهاگ  لاوما ، صقن  یهاگ  يداصتقا ، رقف  یگنسرگ و  یهاگ  دریگیمارف . ار  امش  ساره ، یهاگ  ءیـشب .

يور نانآ  هب  یتبیصم  یتقو  هک  هدب  نارابدرب  هب  تراشب  و  ، » ۀبیصم مهتباصا  اذا  نیّذلا  نیرباّصلارّشب  َو  ام ، ِزیزع  ربمایپ  يا  . راک جیاتن  ِصقن 
رد ناـسنا  ّـالا  و  تسوا . دوخ  هب  طوبرم  هک  اـج  نآ  هکلب  ربـج ، يور  زا  تسوت  زا  هکنیا  هن  تسوت .» زا  اـهنیا  ایادـخ ، دـنیوگیم  دروآ ،

ياج هب  ای  دورن ، راک  بسک و  یپ  دنیـشنب و  بورغ  ات  حبـص  یـسک  رگا  تسا . لوؤسم  شدوخ  تسا ، يرایتخا  هک  ییاـهصقن  نآ  دروم 
هب ار  نیا  ممهفیمن ؟ نم  ارچ  ایادخ ! دیوگب  دعب  دزادرپب ، شتاوهـش  هب  رکفت ، تقد و  ياج  هب  ای  دنزب ، هسرپ  اهنابایخ  رد  ندـناوخ  سرد 

رذـگدوز هظحل  کـی  يارب  ار  دوخ  ِراـّیط  رایـسب  شوه  غوبن و  هک  یـسک  اـی  تسا . شدوخ  هب  قلعتم  نیا  دـهدب ؟ تبـسن  دـیاب  یـسک  هچ 
هکلب نآ ، دعب  لبق و  تسا ! نیا  تذل  درک . دـهاوخن  ادـیپ  تاجن  َملَا  هیـشاح  زا  زگره  دـش و  دـهاوخن  قلطم  زگره  هک  یتذـل  دـشورفیم ؛

طوبرم وا  دوخ  هب  هک  اجنآ  هتبلا ] . ] منکیم مدوخ  نم  مّکنولبنلو . تسین . قلطم  ِتذـل  هاگیاج  اجنیا  هک  دـنادب  دـیاب  نآ ، ِناـمزمه  یتح 
ًاربص تفگ : دـیهاوخ  دَروخیم ، الاب  هب  لماوع  دـیدید  دـیدومرف و  لیلحت  تسا ، هدـمآ  شیپ  هک  ار  یتخـس  هثداح  یتقو  رگا  ینعی  تسا .
دیاب تسا ، هتخوس  پمال  دـیدید  رگا  ّالا  و  تسا ، روتارنژ  دـّلوم و  هب  طوبرم  تسا ، نشور  ناکم  نیا  رد  هک  پمال  نیا  ًالثم  . کـئالب یلع 

طوبرم یشوماخ  نیا  دیدید  هک  ماگنه  نآ  رد  ای  دینک . فرطرب  ار  یلاصتا  دیاب  تسا ، هدرک  ادیپ  یلاصتا  میس  رگا  ای  دینک . ضوع  ار  نآ 
راب دـنچ  مه  زور  رد  هک  نیا  لثم  بش و  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  . دـینک ریمعت  ار  نآ  دـیاب  تسا ، قرب  دـّلوم  لصا  هب 
ْنِم َلِقَْتنَی  ْنَأ  ُهَرْکَی  ْمُکُّیَاَف  ِۀَِـمئاّدلا ، ِمیعَّنلاَو  ِۀَعِـساْولا  ِنانِْجلا  َیِلا  ِءاّرَّضلاَو  ِسُْؤْبلا  ِنَع  ْمُِکب  ُُربْعَت  ٌةَرَْطنَق  ّاِلا  ُتْوَْملااَمَف  ِمارِْکلاِیَنب ! ًاْربَص  : دومرف

ِتشهب هب  اهررض  اهیتخس و  زا  ار  امش  هک  تسین  یلپ  زج  گرم ، ناگدازگرزب ! يا  دیدنب  ییابیکـش  رب  لد  [ .» 296 [ ...؟ رْصَق یِلا  ٍنْجِس 
هقیقد و دنچ  دینک ! ربص  »؟ دوش لقتنم  رصق  هب  نادنز  زا  هکنیا  زا  دراد  تهارک  امش  زا  کی  مادک  ایآ  دناسریم . نادیواج  تمعن  عیسو و 

بـشما دنادیم  ادخ  دنریگیم ! دیریگیم و  ار  نآ  تارمث  نالا  هک  روطنامه  تفرگ . دیهاوخ  هویم  اهنرق  نآ ، زا  دعب  تسا . هظحل  دـنچ 
ياهاج رد  عیـشت و  ملاع  رد  تاناجیه  نیا  دنادیم  ادـخ  دـیآیم . رابهب  یتارمث  هچ  هدـش ، عورـش  تسا  زور  ود  هک  تاناجیه  همه  نیا  زا 

هچ هب  مارِْکلا  ِیَنب  ًاربص  ياهقیقد ؛ دـنچ  ِربص  هظحل  دـنچ  رطاخ  هب  دـنادیم  ادـخ  تسا . هداد  یتمظعاـب  جـیاتن  هچ  رگید ، تروص  هب  رگید 
هدننک بلقنم  رعـش  کی  دندزیم و  هنیـس  اروشاع  بش  اهبرع  دنک . تمـسق  همه  هب  ار  البرک  ترایز  هَّللاءاشنا  ادخ  دناهدیـسر . یجیاتن 
نیـسح ماما  هک  تسا  نیا  شعرـصم  زا  ترابع  کی  دوب . ذفان  رایـسب  مه  شگنهآ  دـناوخیم و  لاح  اب  یلیخ  مه  هدـنناوخ  دـندناوخیم .

هب هثداح  نیا  اروشاع ، بش  رد  نکن . برطـضم  ار  تدوخ  روط  نیا  نم ، رهاوخ  يا  : » دیوگیم راعـشا  نآ  همادا  رد  و  ربّصلِاب . دـیامرفیم :
هنیس هب  ار  دوخ  تسد  نیـسح  ماما  سپـس  .« شاب مارآ  هدن و  تسد  زا  ار  دوخ  ربص  دوب . دهاوخ  لمحت  لباق  نم  يارب  ربص  اب  یگرزب ، نیا 

يربخ هیرگ  زا  رگید  دناسر . رمث  هب  هجیتن  نیرخآ  ات  ار  هثداح  دش و  عورش  شمارآ  مود . ِنیـسح  دش  بنیز  ًادعب  دیـشک و  بنیز  كرابم 
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زا دـعب  ِبنیز  دـناسرب . هجیتن  هب  ار  ناـیرج  هک  دوب  نیا  شاهفیظو  ـالاح  رگید  دوب . تلاـسر  داـتفا ، شاهدـهع  هب  تلاـسر  یتقو  رگید  دوبن .
. دـیآیم رظن  هب  یعیبط  یمک  اهيراوگان ، لباقم  رد  ربص  رگید . تیـصخش  کی  اروشاع  زا  شیپ  ِبنیز  و  تسا ، تیـصخش  کی  اروشاـع 

ًالثم درک . دـهاوخ  ربص  ًاعطق  بوخ ، دزادـنیب ؟ نییاپ  ماب  تشپ  زا  ار  دوخ  ایآ  دـنک ؟ راک  هچ  دـنکن ، ربص  رگا  دوشیم . رامیب  ناسنا  ًالثم ] ]
اجنیا رد  هتبلا  دیآیمنرب . ناسنا  زا  يراک  نوچ  تسا ، يربج  زیچ  کی  اهنآ  لباقم  رد  لمحت  هک  دیآیم ، شیپ  يراوگان  ِيربج  لماوع 
دیوگب دـنکیم -  ربص  شايرامیب  رب  هدـش و  راـمیب  ًـالثم  يربج -  روط  هب  ناـسنا  هک  لاـح  ناـمه  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تسه . ياهلأـسم 

یتوـکلم یناـحور و  تاـهجوت  نآ  زا  دربـب و  يرجا  تسا ، هدـمآ  شیپ  هک  تیعقوـم  نیا  زا  و  تسوـکین ، دـسر  تسود  زا  هچره  ایادـخ !
هتکن کی  نیمه  ربص ، هرابرد  اـم  سرد  نیرتیـساسا  ؟ دوشیم هچ  دـنکن  ربص  رگا  ّـالا  و  داد . ماـجنا  ناوتیم  ار  راـک  نیا  دریگب . ياهجیتن 

ناـسنا رب  ادـخ  یّلجت  بجوم  تسا و  یناـسنا  يـالاو  ياـضف  رد  زاورپ  يارب  رپ  لاـب و  هک  يربـص  تسا ، زاورپ  يوکـس  هک  يربـص  تسا :
دیدپ ملاع  رد  تسین  هنخر  هچ  رگ  . تسا دـیدش  ناجیه  هدامآ و  تذـل  لماع  هک  ینامز  رد  مه  نآ  تساهتذـل ، لباقم  رد  ربص  دوشیم ،

نآ ربص  دروم ] . ] دش زاب  لفق  دز و  لفق  هب  تسد  ات  دـیود  دـیود و  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  [ . 297  ] دیود دـیابیم  راوفسوی  هریخ 
. درک رارف  دیناود و  شدوخ  لابند  هب  ار  ناسنا  نیا  رهظ  ات  حبص  زا  درک . تیذا  هلاغزب  کی  هک  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ای  تساج .
تشادرب و ار  زب  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  یتقو  دـیود و  شلابند  یـسوم  رهظ  ات  دوب ؟ هدرک  مر  هچ  زا  کناویح  نیا  الاح 

سیـسأت يربمغیپ  هشیر  اج  نآ  نامه  زا  مهدـب . تاجن  اههدـنرد  تسد  زا  ار  وت  هک  مدوب  وت  لاـبند  یتفر ؟ اـجک  ناویح  تفگ : درک . لـغب 
. دهاوخیم هلیـسو  هناهب و  يراک  ره  دیـشخرد . مالـسلا  هیلع  یـسوم  يارب  تّوبن  هقراب  اجنآ ، زا  هتعاس . شـش  جـنپ -  ِربص  نامه  زا  دـش .

یتح هک  دوش  تمظع  نآ  هب  يربـمغیپ  نارمع ، نب  یـسوم  هک  نیا  يارب  طـقف  دـش  هلیـسو  کـی  مه  نیا  دوشیمن . هک  تلعیب  روطنیمه 
. دیآیم راب  هب  ياهجیتن  هچ  هثداح و  هچ  زب ، کی  هرابرد  ربص  زا  هک ] دینک  هظحالم  . ] دشاب هتـشاد  ادخ  اب  ار  میقتـسم  ِتبحـص  ِیگتـسیاش 
، دراد تذل  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  زا  لوپ  تسا . مهم  رایسب  ذیاذل  لباقم  رد  ربص  دروآ . دوملت  حاولا و  تاروت ، نآ ؛ زا  دعب  هک  ياهثداح 
، ربص نیا  دییالاین . لوپ  نآ  هب  تسد  دینک و  ربص  تسین ، عورشم  تسا و  نوناق  فالخ  لوپ  نیا  بسک  دیدرک  ساسحا  هک  یماگنه  یلو 
هچ سپ  دـینکن ، ربص  رگا  اهيراوگان  اهیتخـس و  اهيرامیب ، لثم  رد  اما  تسا . راک  رد  رایتخا  ياپ  اـجنیا  اریز  تسا ، هدـنزاس  هدـنزرا و 

. تسا يرایتخا  ِربص  مارح ) لوپ  بسک  مدع   ) دروم نیا  رد  یلو  تسا  يربج  اهيرامیب و )... اهیتخـس و   ) دراوم نآ  رد  ربص  دـینک ؟ راک 
اج نآ  تسین . نداد  ماجنا  زج  یهار  اجنآ  منکیمن . یلو  مناوتیم ، دییوگیم  هک  دوشیم  افوکش  امـش  تیـصخش  اجنیا ، رد  ًاعقاو  ینعی 

تذل لباقم  رد  ربص  نیمه  يور  یمدآ ، ياهتمظع  هدمع  دینک . ربص  دیاب  دـیرادن و  رگید  ياهراچ  دـیتفیب  باوختخر  هب  هک  نیا  زا  ریغ 
نیمه وت  ایآ  هک  ددنخب ، شدوخ  اب  دناوتب  تسیچ . هک  دروایبرد  رس  شدوخ  زا  یمک  کی  ناسنا  دیاش  يرایتخا ) ربص  رد   ) اجنآ و  تسا .

! ام ِزیزع  ناناوج  تسا . نینچ  ربص  ناتـساد  هک  تسا  دهاش  نیـسح  يادـخ  ؟ متخانـشیمن ار  وت  هک  نم  نورد  رد  یفخم  دوجوم  يا  يدوب 
ردهب ملاس  ناـج  هثداـح  زا  طـقف  هن  دـنکیم ، حیحـصت  امـش  يارب  ار  هثداـح  طـقف  هن  نوچ  تساـنعمرپ . یلیخ  ربص  نیا  هک  دیـشاب  هجوتم 

شاهجیتن کی  اهنت  نیا  هکلب  دنهدیم ؛ تاجن  هاچ  زا  ار  امـش  دنهدیم و  مه  هب  تسد  ربص  ياوق  مامت  مارآ  مارآ  ربص  اب  طقف  هن  دیربیم ،
اههدازناسنا يا  مارکلاینب . ًاربص  دومرف : نیـسح  ماما  دوشیم . يرایبآ  ربص  اـب  تیـصخش  نیا ، زا  ریغ  اـما  تسا . مه  یمهم  هجیتن  تسا و 

، ربص ربص ، یگدـنز ، يالعا  ِفدـه  نادـنزرف  يا  یناسنا ، ِیلاع  ِلوصا  ِنادـنزرف  يا  گرزب ، ياـهناسنا  ِنادـنزرف  يا  دـالوا ،) ینعی  ینب  )
. تسا مک  شرمع  اهيراوگان ، تدش  دینک . یقلت  يدـج  یلیخ  ار  نآ  و  مهدـب ، رکذـت  مه  ار  بلطم  نیا  . تسین رتشیب  تعاس  دـنچ  ربص ؛

اریز دیوشن ، هچاپتـسد  دشکیمن . لوط  دایز  دشاب ، لمحت  لباقریغ  هک  یثداوح  تدش  هدب . ربص  ایادخ ! دـییوگب  دـیوشن و  هچاپتـسد  سپ 
همه نیا  ارچ  هک  درک  دیهاوخ  ساسحا  ربص ، لمحت و  يرادقم  اب  دماجنایمن . لوط  هب  یلیخ  اهتذل ، طسوت  ام  ِتیـصخش  ندـش  هدـیرد 
دوخ ياهشاداپ  ناراـبدرب ، هک  تسین  نیا  زج  [ .» 298  ] باسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجَا  َنوُِرباّصلا  یَّفَُوی  امَّنِا  : تسا ربص  هرابرد  دـیجم  نآرق  رد  تاـیآ 
ِحور نوچ  تسا . تیاهنیب  هکلب  تسین ، حرطم  درایلیم  کی  رازههد -  هلأسم  رگید  ماگنه ، نآ  رد  .« درب دنهاوخ  باتک  باسح و  نودب  ار 
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يدرک و ربص  تذل  نیا  لباقمرد  زور  دنچ  دـش ». دـهاوخ  هداد  باسح  نودـب  ياهشاداپ  نارابدرب ، هب  . » تسا هدیـسر  هجیتن  هب  تیاهنیب 
قوف هک  دوب  ياهظحل  نآ  یلو  دـیدرک ، ربص  هظحل  کی  هکلب  تسین ، حرطم  زور  دـنچ  هلأسم  سپ  شاهجیتن . مه  نیا  یتخاـبن ؟ ار  تدوخ 

زا ثحب  اج  نآ  رگید  تسا ! هدنزرا  ردقهچ  ربص ، هظحل  کی  يرابدرب و  هظحل  کی  ياهداد ؟ رارق  هچ  اهناسنا  داهن  رد  ایادـخ ! . دوب نامز 
سرد نیا  زا  دـعب  هَّللاءاشنا  تسین . اـهلاس  اـههام و  تاـعاس و  قیاـقد و  اـب  ربص  ِباـسح  اـجنآ ، رگید  تسین . هدـنیآ  لاـح و  هتـشذگ و 

هظحالم تفگ ، دیهاوخ  هدننک  هابت  ِذیاذل  ِلباقم  رد  هک  عورشم  ِیفنم  باوج  کی  هن ، دییوگیم  ًالثم  اج  کی  هک  دییامرفب  تقد  ینیسح ،
عورشم ذیاذل  نآ  رگا  هتبلا  داب ، امش  ناج  شون  عورـشم ، ِذیاذل  نآ  دش . دهاوخ  امـش  بیـصن  ربص  نآ  زا  یـساسحا  هچ  هک  دومن  دیهاوخ 

نآ رد  دینکیم ، لرتنک  راهم و  ار  ناتدوخ  مه  عورـشم  ياهتذل  رد  یتقو  یتح  ًالـصا  دراد . يرگید  ياهزاورپ  مه  نآ  دوش ، لرتنک  مه 
هک هن »  » کـی تسا ، عناـم  نودـب  یتـیعقوم  مه ، تیعقوم  نینچمه  تسا ، هدز  جوم  هدـش و  دـیدش  ناـجیه  دـینکیم  ساـسحا  هک  ماـگنه 
هن  » اـجنیا يرآ ، ار .» اـضق  هد  رییغت  يدنـسپیمن  وت  رگ  . » تسا يدـنوادخ  ِشاـب »  » تمظع هب  یتسه ، هاـگراک  يارب  هن »  » نیا دـییوگیم ،

لماع نیا  منک و  هدافتسا  متیـصخش  زا  نم  دینک  ضرف  هک  يراذگب  ار  ریثأت  نیا  نم  رد  یناوتیمن  وت  متـسه و  ناسنا  نم  ینعی  وت ، ِنتفگ »
، تسا هدروخ  یتسه  هب  هک  شاب »  » ای نُک »  » هملک نآ  هک  مینادیم  هچ  ام  تسا . یلب  نآ  ردـق  هب  هَن ، کی  ِتمظع  اـجنیا ، مریگب . ار  تذـل 

يومع رـسپ  دیزی  دنتفگ : ناشیا  هب  دوشیمن . تفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  روط  نامه  دوشیمن . دییوگب  یهاگ  هک  تسا  نیا  يارب  طقف 
یتسین اـب  یتسه  رگم  میتـسه . وجـشناد  هبلط و  اـم  یگمه  دـیراد . تبـسن  رگیدـمه  اـب  هیما و ... مشاـه ، سمـش ، هداوناـخ  رد  تساـمش و 

ام میراد . تسد  یلیخ  تایبدا  رد  هک  مه  ام  هَّللاءاشام  . ) دیورب رانک  يرـصتخم  نیـسح )  ) امـش طقف  دنتفگ  تسا . لاحم  ضقانت  دزاسیم ؟
نیـسح مینک .) حیحـصت  روط  هچ  ار  تیعقوم  مینک و  تسرد  روطهچ  ار  ظافلا  هک  مینادیم  میاهدرب و  هرهب  تاـیبدا  زا  یلیخ  اـهیتایبدایب 

تسا و راومه  هار  ؟ دنک يزاب  ظافلا  اب  دهاوخیم  روطهچ  دنک ؟ راک  هچ  دهاوخیم  دیزی  دنکب !؟ ار  شدوخ  راک  دیزی  راذـگب  رانک و  ورب 
نیریش ظافلا  نیا  زا  ناما  [ . 299  ] تسام رمع  بآ  گیر  نیریـش  ِظفل  تساهماد  نوچ  اهمان  اهظفلاهمان و  نایم  انعم  ِیطحق  اـهماد  شریز 

دنتفگ و وا  هب  . ) تسامـش يومع  رـسپ  مه  نآ  هَّللادبعابا ! ای  یلب ، ! دننکیم دوخ  ِیعقاو  ریغ  ِمیهافم  شوختـسد  ار  ام  ِیتسه  دـنیآیم و  هک 
دیزی ياههتساوخ  هب  دیقم  نیسح ، نتـساوخ  هچ  ره  هک  دنتـسنادیمن  یلو  درک . دهاوخ  یهاوخب ، امـش  هچ  ره  هک  دنتفگ ). مه  دایز  یلیخ 

، یلومعم رشب  کی  رظن  زا  یتسه ؟ يدازآ  نتساوخ ، نیا  رد  وت  رگم  یهاوخیم ؟ ار  زیچ  هچ  مهاوخیم . ار  نیسح  نم  تفگ  دیزی ] . ] تسا
ار هعماج  تیریدم  رجاف ، ناسنا  کی  هک  دهاوخیمن  وا  دهاوخب و  دیاب  نیـسح )  ) وا تسا . رگید  ياجهب  طوبرم  نالا  دـیزی )  ) وت ِنتـساوخ 
: ابدا زا  یـضعب  حالطـصا  هب  درک . ربص  نیـسح ] ماما  . ] دنالامک تیبذاج  هب  ور  لوقعم و  تایح  ِریـسم  هب  ور  اهناسنا  نیا  دریگب . هدهع  هب 

تبقاـع نکیلو  دـمآ  خـلت  ربص  ؟» تسیچ تسیک و  نیا  هک  دـمآرد  بجعت  هب  راـبدرب  نیا  زا  زین  ربص  ِدوخ  ، » ینَّنَا ُْربَّصلا  َمَْلعَی  یّتَح  ُِربْصَاَـس 
درکیم و ار  راک  نیا  هنارایشه  عیشت ، ملاع  شاک  يا  مدرک ، ضرع  هک  روطنامه  ياهویم ! هچ  مه  نآ  [ . 300  ] تعفنمرپ دهد  نیریش  هویم 
رد هک  امـش  لاثما ]  ] زا هدـش ، هتخاس  هچره  هَّللاو  دـناهدش . هتخاس  ینیـسح ) هسردـم   ) هسردـم نیا  رد  ییاهناسنا  هچ  هک  تفرگیم  راـمآ 
وت  » یـسانشناور رظن  زا  مدرم ، لوق  هب  تسا . هدش  هتخاس  دـینزیم ،» وت   » هصالخ دینیـشنیم و  شیب  مک و  یتعاس  هس  یتعاس ، ود  لاسره 

دینکیم هظحالم  دیشاب . هدرک  تکرش  زور  هس  ود -  نیا  رد  تعاس  هد  تدم  هب  مینکیم ، ضرف  ًالثم  یتح  تسیچ ؟ ناتساد  هک  دینزیم »
تسا و هداد  يور  هچ  خیرات  رد  هک  دـیوشیم ، نیرب  تاساسحا  دراو  دـیوشیم و  در  رذـگدوز  تاساسحا  نآ  زا  ياهظحل  دـنچ  کی  هک 

يدـج ياـههرهچ  هچ  اـب  نازوـس و  باـتفآ  نیا  ریز  هک  درک  دـیهاوخ  هظحـالم  مه  ادرف  دـیدومرف و  هظحـالم  زورما  تـسیچ . هیـضق  نـیا 
، دشابن يدج  رگا  تکرح  دوب . يدج  یلیخ  تکرح  نوچ  تسا ، يدج  اههرهچ  تسین . رادربیخوش  چیه  دـنهدیم . شوگ  دننیـشنیم و 

مدآ دـنیوگیم ، نیـسح  لد  هت  زا  مدرم  نیا  هک  یهاـگ  مسق ، ادـخ  هب  دزادـنایمن . هار  يدـج  روـط  هب  دوـخ  لاـبند  هب  ار  یناوراـک  نینچ 
نیا رد  ار  شتیانع  تبحم و  دنوادخ  دنکن . بلس  امش  زا  ار  شفطل  دنوادخ  دهدب . ناترجا  ادخ  دننیبیم . ار  نیـسح  هک  نیا  لثم  دزرلیم .

. تسا مک  شرمع  یگدنز ، ِخلت  ِتاعاس  نیرتدیدش  . دوبن رتشیب  مه  تعاس  دـنچ  دوب و  ربص  نیا  درادـن . غیرد  امـش  زا  مطالت ، رپ  ِراگزور 
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. دیشابن برطضم  رگید  دیسرب . يدبا  تداعس  هب  امـش  هک  هدنامن  يزیچ  تسین ، يزیچ  رگید  تسا ، یتعاس  دنچ  دیامرفیم : ترـضح  اذل ،
مه اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  رفن  ود  اروشاـع ) بش   ) بش نآ  یتح  دنتـشاد . یـشمارآ  هچ  مه  اـهنآ  هک  دـیدومرف  هظحـالم  و 

نالا هک  امـش  تفگ ]: ریرب  هب  نمحرلادـبع  . ] دوب نیملـسم  ياـفرع  ناـیاسراپ و  داّـهُز و  زا  ریُِرب ، ماـن  هب  ناـنآ  زا  یکی  دـندرکیم . یخوش 
. درک حرطم  یبوخ  لاؤس  تخانشیمن ، ار  ریرب  نوچ  شدوخ  باسح  يور  مه  وا  هتبلا  تسین . لطاب  تعاس  تعاس ، نیا  دینکیم ، یخوش 

نینچ رد  مه  نآ  دوشیم ، هدید  زرم  نیا  طقف  راب  کی  هک  توم  تایح و  ياهزرم  رد  : » تفگ مییاجک ؟ نالا  ام  تعاس  نیا  تفگ : ریرب ] ]
. دـینیبب ار  اعدا  ًاعقاو  تسا .» هدـیدن  لطاب  رد  ارم  نم ، موق  زگره  : » تفگ داد . یباوج  هچ  هک  دـینیبب  ار  ریرب ]  ] نیا امـش  یـساسح .» ناـیرج 

مامت رد  هک  یلاح  رد  دنتخانش ، ار  وت  نانآ  دندوب ؟ یصاخشا  هچ  وت  فارطا  رد  نیـسح ! يا  . دیاهدشن یـصاخشا  نینچ  وریپ  تهجیب  امش 
نایانـشآ نیا  يادـف  ام ، ناردام  ناردـپ و  ام و  دوخ  حاورا  یتشاد . انـشآ  رفن  دـنچ  طـقف  و  دوب ، خـلت  وت  ِتبرغ  هچرگا  يدوب . بیرغ  اـیند 

ام ِیگدنز  راوید  هک  منیبیمن  نیا  زا  رتروآطاشن  ياهظحل  یلو  تسا . هدیدن  لطاب  رد  ارم  نم ، موق  : » تفگ دـندوب . مک  هک  نیا  ولو  دـشاب ،
هچ تاسلج  نیا  زا  هک  تفرگیم  رامآ  عیـشت  ناهج  رگا  ؟» مشاب تحاران  ارچ  مینیبیم . ار  تیدـبا  غورف  دوشیم و  رتشیب  شفاکـش  مکمک 

يریگرامآ هنافـسأتم  هچ . ینعی  امـش  ِنیـسح  نیا  هک  دیدیمهفیم  تقو  نآ  دندرک ، تکرح  دنداتفا و  هار  هب  یحور  بالقنا  اب  ییاهناسنا 
رانک ار  تافاثک و ... داسف و  یلک  هب  دـندش و  بلقنم  ًاعقاو  هک  مراد  غارـس  ار  ياهدـع  مدوخ  نم  میدـید . اـم  ار  ياهدـع  هتبلا  تسا . هدـشن 

یحور بـالقنا  ياـههسلج  تاـسلج ، نیا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  اذـل ، [ 301 . ] دـنتفر یحور  بـالقنا  کـی  اـب  دـنداتفا و  هار  دنتـشاذگ و 
دینادیم امش  همه  . مینک تبحص  زامن  هب  عجار  مه  هملک  دنچ  تسا . زامن  مه  رگید  عوضوم  دوب و  ربص  ام  سرد  عوضوم  کی  سپ  . تسا

نانآ زا  ياهدـع  هک  دیـسر ، اـجنآ  هب  نورد  ِییاـنیبان  تساوخ ، تلهم  ایقـشا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یتقو  اروشاـع ، زا  لـبق  زور  هک 
، ردارب :» دومرف لضفلاوبا  ترضح  هب  ءادهشلادیس  ترضح  دندادیمن . تلهم  همطاف  رسپ  هب  مه  بش  کی  یتح  هک  دنتـشاد  هلجع  يردقهب 

هاگراب رد  زور  بش و  ره  نیـسح  هک  یتروص  رد  .« مراد تسود  یلیخ  ار  تدابع  زامن و  نم  دـنهدب . تلهم  ام  هب  بشما  وگب  اهنآ  هب  ورب 
يرگید يانعم  روضح ، نیا  ًاملسم  تسا . یگدنز  ِبش  نیرخآ  بشما  یلو  دوب ، ادخ  اب  هشیمه  نیسح  دوبن . رود  ادخ  زا  نیـسح  دوب . ادخ 

: دـنتفگیم ياهدـع  داتفا . فالتخا  نانآ  نایم  رد  راک  نیا  رطاخ  هب  و  دـنتفریذپ ، روز  راشف و  اب  ار  تلهم  بش  کی  ایقـشا  تشاد . دـهاوخ 
نیا دوب و  هتـسشن  هک  دندید  بش  نآ  مینک ؟ هچ  هک  دیریگب . تلهم  ار  بشما  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاح ، ره  هب  . دـیهدن تلهم 
َیِلا ُْرمَْالا  اَمَّنِا  َِولیدَْبلِاب  ُعَنْقَی  ُرْهَّدلاَو ال  ِلیتَق  ٍبِحاص  َو  ٍِبلاط  ْنِِملیصَْالاَو  ِقارْـشِْالِاب  ََکل  ْمَک  ِلیلَخ  ْنِم  ََکل  ٍُّفا  ُرْهَد  ای  : دناوخیم ار  راعـشا 
زاغآ ردـقهچ  یتسه . يراـی  نینچ  هک  وت  رب  فا  راـگزور ! يا  - » 1 [ . 302  ] لیحَّرلا َنِم  ُدـْعَْولا  َبَْرقَأ  امیلیبَس  ٌِکلاس  ٍّیَح  ُّلُـک  َو  ِلـیلَْجلا 

ره و  - » 3 .« دوشیمن عناق  ینیـشناج  هب  زگره  راگزور  و  یتشک . ار  قح )  ) بحاـص بلاـط و  ردـق  هچ  - » 2 .« يراد بش )  ) ماجنا و  حبـص ) )
هب  ) ترجه هدـعو  تسا  کـیدزن  هچ  و  - » 4 .« دوشیم متخ  لیلج  دـنوادخ  هب  روما  ماـمت  و  درم ) دـهاوخ   ) دومیپ دـهاوخ  ارم  هار  ياهدـنز 
رد تیاهنیب ، ِتاذ  کی  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  دناهتـشون ، بش  کی  رد  شیاین  لاح  رد  اهنیا  زا  خـیراوت  هک  هچ  نآ  دـعب ، .(« قح يوس 
هچ هب  امـش  نیدروجـال ، رهپـس  ِغورفرپ  ِناگراتـس  يا  ياهدـید ! اـهزیچ  هچ  نـیمز ، يور  يا  يرآ ، دوـب . رفن  نیا 72  ياه  « نم  » اـب طاـبترا 

دنتفگ ربکا  هّللا  هَّللا و  الا  هلا  هک ال  ییاهنآ  دوب ، یبش  هچ  بش  نآ  هک  دیراد ، دای  هب  ًاعطق  دیراد ؟ دای  هب  زونه  ایآ  دیاهدیبات !؟ ییاهناسنا 
دیاب هرخالاب  تسا ، هتسباو  يدوجوم  هک  نیا  ناونع  هب  رشب  منک ، ضرع  مهاوخیم  یلک  روط  هب  تسا . هتـشاد  ییانعم  هچ  ناشنخـس  نیا  و 

اهیخوش نیا  زا  يرادیب  لاح  رد  رـشب  مدازآ !؟ ًاقلطم  نم  دنک . هرخـسم  دناوتیمن  ار  شدوخ  نوچ  دروخب . نیمز  هب  ییاج  رد  شایناشیپ 
ناوت نآ  زاس  رب  یهآ  هک  نزب  یهار  . تفرگ دنهاوخ  هدجس  امش  زا  هرخالاب  دنکب . ادخ )  ) وا يارب  ار  هدجس  نیا  هک  رتهب  هچ  تسا ، هدیدن 

رگا « ظفاح » دز ناوت  نامسآ  رب  يدنلب  رـس  گنابلگ  نداهن  ناوت  رـس  رگ  ناناج  ناتـسآ  ربدز  ناوت  نارگ  یلطر  وا  رب  هک  ناوخب  يرعـش  دز 
ادخ هب  هدجـس  رگا  اما  هن ؟ ای  تسا  تسرد  ایآ  دروخ . دهاوخ  رـس  نیا  يور  مه  يدگل  کی  دروخب ، نیمز  هب  ادـخ  ریغ  يارب  یناشیپ  نیا 

. دیناوخب ار  زامن  داد ؟ دای  ام  هب  نیسح  هک  نیا  زا  رتالاب  یسرد  هچ  دیهدب . تیمها  زامن  هب  زیزع ، ناناوج  يا  دوشیم . دنلبرس  ناسنا  دشاب ،
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، دشاب يرهاظ  ياهییابیز  دشاب ، لوپ  دشاب ، تب  هاوخ  دـمآ . دـهاوخ  دورف  رـس  نیا  هرخالاب  تسا : ییابیز  ریبعت  هچ  دـینکن . كرت  ار  زامن 
هدجس ناتدوخ  ِتب  لباقم  رد  لقادح  امش  هرخالاب  دشاب ، یهاوخدوخ  دشاب ، اهیتسرپترهش  دشاب ، هچب  نز و  دشاب ، ترهـش  دشاب ، ماقم 

دـنزیم و ناترـس  هب  مکحم  دـگل  کـی  امـش  ِیناوـیح » ِدوـخ   » نآ دـیتشاذگ ، نیمز  رب  ار  یناـشیپ  هک  یماـگنه  تـسرد  و  درک ، دـیهاوخ 
زامن هرابرد  نم  تسا . نیا  زامن  میراذگب . نیمز  رب  ادخ  يارب  ار  یناشیپ  دییایب  سپ  درک . هدجس  نم  هب  هک  یناشیپ  نیا  داب  وحم  دیوگیم :

افرع و یهاگ  ًاعقاو  نداهن ...! ناوت  رس  رگ  ناناج  ناتـسآ  رب  مینکن . هحماسم  یلبنت و  ندناوخ  زامن  رد  هَّللاءاشنا  مرادن . ینخـس  نیا  زا  ریغ 
نیا ياجهب  تسا . هتفر  توکلم  فرط  هب  رس  يراذگب ، هدجس  رب  رس  زامن ] ماگنه  هب   ] رگا دننکیم ! اغوغ  ردق  هچ  دننکیم ! هچ  ام  يارعش 

هدجس ياج  اجنیا ، ایآ  تاذیب ، يا  نمیب ، يا  فاصنایب ، يا  يدرک ، هدجـس  ییاج  دب  هک  دیوگب  دنزب و  امـش  رـس  تشپ  رب  يدگل  هک 
میریگب ادخ  زا  ینیسح  هدرتسگ  ِناوخ  نیا  زا  يرگید  هفحت  دییایب  اذل ، ؟ تسا هدجس  ياج  ماقم  لوپ و  نورد ، ِتب  یتسرپدوخ ، ایآ  تسا ؟

اندـها ِنتفگ ؛ راب  دـنچ  . دـهدیم ّتیوه  ناـسنا  هب  زاـمن  تسا . زاـمن  هب  نداد  تیمها  نآ  و  داد ، دـهاوخ  اـم  هب  ار  هفحت  نیا  ادـخ  میربب . و 
يارگتوکلم ِنارای  نیا  بش ، نآ  دورب . رده  هب  یمدآ  ِیگدنز  دراذـگیمن  امرف ،» تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ام  [ » 303  ] میقتسملا طارصلا 

طارصلا اندها  دزیم . قرب  فرط  نآ  مه  ریشمش  رازه  لهچ  هک ] یلاح  رد  . ] میقتـسملا طارـصلا  اندها  دندرک ؛ رارکت  هعفد  دنچ  ینیـسح ،
، ادهش ایلوا ، ایبنا ، دنتسه ؟ یناسک  هچ  مهیلع  تمعنا  يداد ،» تمعن  نانآ  هب  هک  یناسک  هار  [ » 304  ] مهیلع تمعنا  نیذلا  طارص  میقتسملا ،
ار وت  اهنت  اـهلاراب ] [ »] 305  ] نیعتـسن كاّیا  دبعن و  كاّیا  دـنتفگ ؛ هنوگچ  نانآ  بشما  اراگدرورپ ، ادـنوادخ ، دنتـسه . احلـص  نیقیدـص و 

دنگوس ار  وت  ادـنوادخ ! اراگدرورپ ! ؟ دـندید هنوگچ  ار  وت  دندیـسر !؟ وت  روضح  هب  روط  هچ  و  مییوجیم ». يراـی  وت  زا  اـهنت  میتسرپیم و 
. اـمرفب زوریپ  زاـمن  ربـص و  عوضوم  نیا  رد  ار  اـم  تسا ، نیـسح  شماـن  هک  تدوخ  بوبحم  نیا  تمظع  هب  نیـسح و  تمظع  هب  میهدیم 
ار مدرم  نیا  ادنوادخ ! امرفب . قفوم  ار  ام  یـسانشنیسح  رد  ایادـخ ! امرفم . ورهبور  تسکـش  اب  امظع  ِتقیقح  ود  نیا  هرابرد  ار  ام  ایادـخ !

یلام یناج و  تامحز  لمحتم  ًاعقاو  و  دـنزرویم ، صالخا  نیـسح  وت  بوبحم  هب  صالخا  نیا  اب  هک  دـینیبیم  مینیبیم و  میدـید و  ام  هک 
ار ام  امرفم . شوماخ  تکلمم  نیا  زا  ار  نیسح  يادص  نیا  اراگدرورپ ! ایادخ ! امرفب . ناشرادروخرب  نیسح  ِتریـصب  شنیب و  زا  دنوشیم ،
، یلام ظاحل  زا  هچ  نایرج  نیا  رد  هک  یناسک  رب  ادـنوادخ ! امرفم . مورحم  شتعافـش  زا  ترخآ ، رد  راوگرزب و  نآ  ترایز  زا  ایند  نیا  رد 

« نیمآ .» امرفب تیانع  لیزج  رجا  دنرادیمرب ، مدق  كاپ  ِتاساسحا  کیرحت  نایب و  قطن و  یناج ،

يوما ربج 

هلیـسو هب  خـیرات ، لوط  رد  قیمع ، عونتم و  رایـسب  ِتاهج  داعبا و  ياراد  هداعلاقوف و  ِثداوح  رگا  .( 1372  / 4  / 10 مرحم ، مهدزای  بش  )
لماوع زا  دوـب . یلاـع  رایـسب  تیناـسنا  ناـسنا و  دربـشیپ  رد  شرثا  دـشیم ، ریـسفت  تسرد  ینارود  ترتـف و  ره  ههُرب و  ره  ِنارظنبحاـص 

هداس یلیخ  مهم  هداعلاقوف  ِثداوح  يولج  زا  ام  هک  تسا  نیا  خـیرات ، كرحم  لماع  تخانـش  رد  یناسنا و  مولع  رد  اهناسنا  ام  تسکش 
نیا هک  یتروص  رد  دـناهدرک ، ریـسفت  ار  ثداوح  ینّیعم  کنیع  کی  اب  ام  هتـشذگ  نارظنبحاص  مییارگناسآ و  اهناسنا  اـم  میرذـگیم .
ینب هّیما و  لآ  نارود  رد  هک  میراد  دروم  نیا  رد  يرـصتخم  ثحب  . تسا هتـشاد  قیمع  تالّمأت  تاقیقحت و  هب  مربم  زاین  جاـیتحا و  ثداوح 

، نافوسلیف نامّلکتم و  زا  یضعب  تسوا . زا  تسه  هچ  ره  زیچ و  همه  هک  موهفم  نیا  هب  ربج  دوب . هدرک  ادیپ  جاور  یلیخ  ییارگربج  ساّبع ،
رد نارود و  نآ  رد  میمهفب . ار  نآ  تلع  دـیاب  درک . ادـیپ  عویـش  ردـقنیا  نارود  نآ  رد  ییارگربـج  ارچ  هک  دـناهدرکن  هجوت  هتکن  نیا  هب 
هک دوب  هرعاشا  اب  تیرثکا  یلو  دوب ، يدج  رایسب  مه  نانآ  عافد  دندرکیم و  عافد  رایتخا  زا  هلزتعم  هیماما و  طقف  ییارگربج ، عویش  لباقم 

نامز رد  تسیچ ؟ نایرج  مینیبب  ات  مینک  راک  نآ  يور  ام  هک  تسین  یتایح  هداعلاقوف  هلأسم  کـی  نیا  اـیآ  دـندرکیم . عاـفد  داـیز  ربج  زا 
هیلع بلاـطیبا  نب  یلع  تموکح  نارود  هباحـص و  رفن  هس  نآ  ناـمز  رد  زین  دوبن ، يربـخ  ییارگربـج  نیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  یتقو  هک  نیا  دننام  درکیم ، روطخ  ناشنهذ  هب  یتالاؤس  ییاهناسنا  هتخیرگ  هتسج  طقف  دوبن . حرطم  مه  مالسلا 
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رد میتفر و  ام  هک  نیا  نینمؤملاریما ، ای  تفگ  دش و  دنلب  يدرمریپ  اج  نآ  رد  دندش ، زوریپ  لمج  گنج  رد  ای  دنتشگرب ، نیفـص  گنج  زا 
ردـق اضق و  دوب . راک  رد  ام  رایتخا  دومرف : ترـضح  دوب ؟ راک  رد  ام  رایتخا  ای  دوب ، يدـنوادخ  ردـق  اضق و  اب  ایآ  میدـش ، زوریپ  داهج  نیا 

یمالـسا و ِعماوج  مامت  رد  ار  نآ  هک  تسین  بتکم  اما  دوشیم ، هدید  هتخیـسگ  روطهب  تالاؤس  روط  نیا  . دوشیمن ربج  ثعاب  يدـنوادخ 
نآ زا  اهلالدتـسا  نیا  هک  مینیبیم  ار  ییاهلالدتـسا  یهاـگ  تساـجک . زا  هلأـسم  نیا  ًاـبلاغ  مینیبـب  مـینک و  یـسررب  یملع  ياـههزوح  رد 
نیا زورما  هتبلا  دنکیم -  ربج  هب  مکح  ّتیلع  نوناق  و  میراد ، ّتیلع  نوناق  ًالثم  ام  هک  تسین  نیا  هب  دنتـسم  طقف  و  تسین . گرزب  ياهزغم 

تروص يراک  نینچ  هک  تسا  هتـساوخ  يدـنوادخ  هدارا  ای : میدرکیم -  تبحـص  رادـقم  کی  دوب  رگا  ّالا  و  تسین ، ثحب  دروم  ناـنخس 
ایآ دوش . مکاح  زور  نآ  عماوج  رب  هک  یبتکم  دـیآیمن ! دوجو  هب  بتکم  ساسایب ، ياهلالدتـسا  نیا  زا  ابیز . راک  ای  تشز  راـک  دریگب ،

؟ دیدز نیمز  هب  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ای  دیتشک ، ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  يدنوادخ  هدارا  مییوگب  هک  تسا  تسرد 
هدارا نوچ  یلب ، دیدرب ؟ نیب  زا  ار  وا  ًاعقاو  ایآ  دوبن . يزوسلد  ناسنا  نینچ  ریظن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  تیرـشب  يارب  هک  نیا  اب 

هب درک  هراـشا  تسیک ؟ نیا  تفگ : درک ، دانتـسا  ربـج  هب  داـیزنبا  راـب  هس  تسا ؟ یلالدتـسا  هچ  نیا  هدارا ؟ مادـک  دوـب ! نینچ  يدـنوادخ 
داجـس ترـضح  تشکن ؟ ادخ  ار  نیـسحلا  نب  یلع  رگم  تفگ : دایزنبا  تسا . نیـسحلا  نب  یلع  وا  دنتفگ  مالـسلا . هیلع  داجـس  ترـضح 

مالسا و گنهرف  رد  دینیبب  هچ ؟ ینعی  هَّللا  هلتق  ساّنلا .) ُهَلَتَق   ) دنتشک ار  وا  مدرم  ربکایلع ،)  ) نیسحلا نب  یلع  شمان  متشاد  يردارب  دومرف :
فوسلیف و اقآ  دوشیم . هدید  لالدتـسا  نیا  هناجرم ،) دنزرف   ) ثیبخ درم  نیا  تاملک  رد  راب  هس  تسا ؟ هتـشذگ  هچ  تیرـشب ، گنهرف  رد 

هفایق هچ  دنک ، هیجوت  ار  دوخ  حیقو  ِتیعقوم  دهاوخیم  هک  عقوم  نآ  رد  یمدآ  اراگدرورپ ، دـنک . هیجوت  دـهاوخیم  تسا و  هدـش  داوساب 
ارچ یگداتسیا ؟ ردقنآ  ارچ  سپ  دنکیم ، لح  ار  هلأسم  هک  مدرک ، طلغ  هملک  کی  درک . هیجوت  دیابن  تسا ، هدش  هک  يراک  دراد . یتشز 

کی هیـضق  لصا  هتبلا  هزادـنا ؟ نیا  هب  طوقـس  ایآ  دـننکیم ؟ هیجوت  ار  نیـسح  هیـضق  دـنریگیم و  بناج  هب  قح  هفایق  ردـق  نیا  مدآ  دالوا 
یپ رد  دـنک ، هیجوت  ار  شدوخ  عضو  هک  نیا  يارب  مه  رگید  یکی  تسا . یناـیرج  دراد و  لـیلحت  دـهاوخیم و  میلعت  شدوـخ  هک  فرط ،

همدص یناسنا  ياهشزرا  مامت  هب  وت  لتاق ، يراکتیانج و  وت  تسین . یندشتسرد  ياهیـضق  نینچ  اما  دنک ، تسرد  ار  هیـضق  هک  تسا  نآ 
رـشب دز . یناـسنا  ياـهشزرا  نارگتیاـمح  هب  همدـص  هکلب  دزن ، یناـسنا  ياـهشزرا  هب  همدـص  منکیم ،] حیحـصت  ار  تراـبع  نـیا  . ] يدز

نآ لدـع  ؟ ینکـشب ار  تلادـع  یناوتیم  وت  ایآ  تسا . تلادـع  تلادـع ، دـسرب . یناسنا  ياهشزرا  هب  شتـسد  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک 
لّدـبم دـشماودرب  رارقرب و  یناعم  نیا  مامُه  يا  تفر  اهنرق  رب  اهنرقمَُما  نرق و  نآ  دـش  لدبتـسم  کیل  مه  لضف  نآ  لضف  تسا و  لدـع 

هب اج  نآ  رد  دـنک ، طـقاس  ار  شزرا  دـناوتیم  هک  دـنک  رکف  یتقو  رـشب  [ . 306  ] رارقرب رتـخا  سکع  هاـم و  سکع  راـب  دـنچ  وج  نیا  بآ 
: دـیوگب هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  ناسنا  تسا . هدـمآرد  وناز  هب  دوخ ، ياهسوه  يوه و  تالیخت و  لباقم  رد  هدیـسر و  ییاـهن  طوقس 
، تسا تاـیح  رهوـج  رد  يراـب ] دـنبیب و  هن   ] هنـالوؤسم ِيدازآ  ریخن ، منادـب ». حالـص  نم  هک  تسا  نیا  هـب  طورـشم  رـشب ، يارب  يدازآ  »

نودب یمدآ  تایح  و  تساهناسنا ، ناج  رد  هنالوؤسم  يدازآ  . مدرک ضرع  رادفده  ًادمعت و  ار  هنالوؤسم  هملک  نیا  يدنـسپن . ای  يدنـسپب 
رادراب مدرک ، ضرع  هک  ار  هنالوؤسم  يدازآ  هتبلا  میوگب . مه  ار  هنـالوقعم  يدازآ  دـیهد  هزاـجا  درادـن . شزرا ]  ] لوقعم ِيدازآ  ِساـسحا 

امـش . تسا هنالوؤسم  يدازآ  درک ، حرطم  ناوتیم  هعماج  رد  هک  هچنآ  تسا و  رتشیب  هنـالوقعم ، يدازآ  ِیفـسلف  هبنج  یلو  تسا ، یقوقح 
؟ تسا هدرک  ادخ  ار  يزیچ  هچ  تسا . هدرک  ادخ  هک  نیا  هب  منکشب  مناوتیم  نم  ار  ییابیز  دییوگب  دیهاوخیم  دینک ؟ راکهچ  دیهاوخیم 

اروشاع زور  رد  ار  نیـسح  دـنزرف  ادـخ  رگم  ، » نیـسحلا نب  یلع  هَّللا  هلتق  تفگ : دایز ] نب  ا  [ ؟ دـینکیم نییعت  هفیظو  ادـخ  يارب  امـش  اـیآ 
هلتق لب  .) دنتـشک مدرم  ار  وا  نیـسحلا . نب  یلع  مان  هب  متـشاد  يردارب  یلب ، تفگ : تأرج  لامک  اب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  تشکن »؟

یقرت دـیوگیم  هدیـسر و  اج  نیا  هب  کنیا  هتـشاذگ و  يدژارت  شرـس  تشپ  هک  يرـشب  میناوخب . هک  تسا  بوخ  ار  ترابع  دـنچ  (. سانلا
ایآ تسا . هدرک  رارکت  ار  نخـس  نیا  دایز ] نب  ا   ] ًاددـجم مود ، دروم  رد  تسا ؟ هدرک  راک  هچ  قطنم  نیا  اب  دـینک .) هجوت  ار  قطنم  . ) مدرک

ناشدوخ هتفگ  هب  ناشدوخ  ًاعقاو  ایآ  تسا ؟ هتـشاد  ار  دوخ  هتفگ  ِندـنارواب  دـصق  اـیآ  تسا ؟ هتـشاد  ار  دوخ  ندرک  هرخـسم  دـصق  ًاـعقاو 
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هک متشاد  يردارب  نم  دومرف : داجس  ترضح  تشکن ؟ ار  نیـسحلا  نب  یلع  ادخ  رگم  دیـسرپ : داجـس  ترـضح  دوخ  زا  دنتـشاد ؟ نانیمطا 
نامگ میوش ، هزوفر  نیـسح  سالک  رد  ام  رگا  هک  تسا  نیا  ماهدـیقع  نم  دـناوخ . سرد  عقوم  هب  دـیاب  . دنتـشک ار  وا  دوب ، ربکایلع  شمان 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  لاسنهک  هباحص  زا  یکی   ) مقرا نب  دیز  . مینک رکف  قیمع  یمک  کی  دشاب . هتـشاد  ساسا  ًاعقاو  ام  ِمالـسا  نیا  منکیمن 
ربتعم یلیخ  نآ  خیرات  هتبلا  دـنزیم -  بوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهنادـند  اهبل و  هب  دایز ) نبا   ) ثیبخ نیا  دـید  هک  یتقو  هلآو )

ادـخ تفگ : دایز  نبا  تسا . هدیـسوب  ار  اهنادـند  اهبل و  نیا  ربماـیپ ، هک  ماهدـید  ناوارف  نم  نزن ! بوچ  تفگ : دـش و  تحاراـن  تسا - 
لآ نارود  هفسلف  هیما و  لآ  نارود  هفسلف  تسا  نیا  ؟ ینکیم هیرگ  تسا  هداد  ام  هب  ادخ  هک  يزوریپ  نآ  يارب  ایآ  دنایرگب ، ار  تیاهمشچ 
نیا هچ ؟ ینعی  تشک  ادخ  تشک ، ادخ  ار  يزیچ  هچ  مینیبب ، نک  ربص  دنیوگب : هک  دـنرادن  ار  ینهذ  تردـق  نآ  هک  مه  مدرم  همه  سابع .
دمح » مُکَتَثوُدُْـحا َبَذْـکَا  َو  ْمُکَلَتَق  َو  ْمُکَحَـضَف  يذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  : تفگ درک و  ربمایپ  تیب  لـها  ناریـسا  هب  ور  داـیز  نبا  ؟ تسا یقطنم  هچ 

مالسلا اهیلعبنیز  ترضح  .« درک بیذکت  دیدوب ، هدروآ  شیپ  هک  ار  هثداح  نیا  تشک و  ار  امـش  درک و  تسپ  ار  امـش  هک  تسار  يادخ 
دومرف و میرکت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  شربمایپ  هلیـسو  هب  ار  ام  هک  تسا  ییادخ  ِصاخ  دمح ، :» دومرف هلـصافالب  تعاجـش و  لامک  اب 

نیا زج  [ .» 307  ] اریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدـیُری  اّمنِا  : هفیرـش هیآ  هب  هراشا  .« دومرف ریهطت  اهيدـیلپ  زا  ار  ام 
یتسپ و هک  تسین  نیا  زج  .« یندـینادرگ كاپ  ار  امـش  دـنادرگ  كاپ  و  ار ، يدـب  تیب ) لها   ) امـش زا  دربب  هک  دـهاوخیم  ادـخ  هک  تسین 
: تفگ دایز  نبا  . میتسین صاخـشا  نآ  ام  تسا و  رجاف  صاخـشا  راک  ییوگغورد  میتسین . مدرم  نآ  ام  تسا و  قساـف  مدرم  ِنآ  زا  ییاوسر 
؟ دندشیم مه  عناق  دـندزیم ، هک  ییاهفرح  نیا  هب  اهنیا  ایآ  ًاعقاو  ایادـخ  ادـخ ! راک  دـیدید »؟ هنوگچ  ناتنادـناخ  هرابرد  ار  ادـخ  راک  »
ار ییانـشور  نیا  ام  تسا . کیرات  دیوگیم  دنیبیمن و  ار  باتفآ  هک ] يروط  . ] دـنکیم روک  ار  مدآ  یتسرپماقم ، یگماکدوخ و  توهش ،

ادخ دیوگب  و  تسا ؟ هدرک  یـسک  هچ  ار  راک  دیوگب  هک  دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  هشیدـنا و  لقع و  ناسنا ، ردـق  نیا  ینعی  مینیبیم .
؟ يدادن دعس  نب  رمع  هب  ار  نامیپ  نآ  دعب ، ارچ  تسا ؟ هتفر  اجک  هب  تساوح  دوهش و  تسا ؟ هتفر  اجک  تلقع  نادجو و  سپ  تسا ! هدرک 
اب متفر  امـش  رما  هب  نم  هک  دـیهدب  ار  ناـمیپ  نآ  نم  هب  امـش  تفگ : داـیز ] نبا  هب  ، ] تشگرب دعـس  نب  رمع  یتـقو  هک  تسا  فورعم  نوچ 

رمع نم و  هلیـسو  هب  هک  هدب  سیونب و  ار  بلطم  نیا  مهدب ؟ ار  نامیپ  نآ  نم  ایآ  تفگ : دایز ] نب  ا  . ] متـشک ار  وا  مدـش و  زیوالگ  نیـسح 
نم ار  نیسح  ییوگب  مدرم  دزن  رد  ات  مهدب  همان  وت  هب  ایآ  تفگ : دادن . ياهتشون ] مه  دعـس  نب  رمع  هک  . ] تشک ادخ  ار  نیـسح  دعـس ، نب 

زا مه  نم  دهعت  هتبلا  مدرک و  دهعت  نم  وگب : سیونب و  يراد ، روعش  ردقنیا  ییارگربج و  روط  نیا  وت  رگا  مدوب ؟ نم  نآ  ببـس  متـشک و 
؟ یـسیونیمن ارچ  سیونب ، بوخ  هدرک ، ار  راک  نیا  ادـخ  هَّللا . ینعی  مه  اه  « نم  » يانعم مدرک . نم  مداد . ار  هدـعو  نآ  وا  هب  نم  دوب . ادـخ 

نانآ يارب  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  دـیدید ؟ هنوگچ  ناتنادـناخ  هراـبرد  ار  ادـخ  راـک  تفگ : رگید  راـب  داـیز ] نبا  ]
ناکم کی  رد  ییاهن  ِيرواد  يارب  نانآ  اب  ار  وت  يدوز ، هب  دـنوادخ  دنتفاتـش و  دوخ  ِيدـبا  ياههاگباوخ  هب  نانآ  دومرف . ررقم  ار  تداهش 

؟ یتسیک وت  تفگ  درک و  ور  داجـس  ماما  هب  داـیز  نبا  . تسا هتـشک  ار  اـهنآ  یـسک  هچ  هک  دـیمهف  دـیهاوخ  عقوم  نآ  درک . دـهاوخ  عمج 
نب یلع  ادـخ  رگم  تفگ : سپـس  و  مدرک . ضرع  لوا  هک  درک  حرطم  ار  لاؤس  نآ  داـیز  نبا  متـسه . نیـسح  نب  یلع  نم  دومرف  ترـضح 

وا ادخ  ریخن ، تفگ  دایز  نبا  دنتشک . ار  وا  مدرم  دوب و  ربکایلع  وا  مان  هک  متشاد  يردارب  نم  دومرف : داجس  ترضح  تشکن ؟ ار  نیـسحلا 
تسا حور  نآ  رظان  ادخ  دوش ، هتفرگ  مسج  زا  حور  هک  یعقوم  اما  تسا . رایتخا  رهاظ  دشاب ، هچره  تارّدقم  : » دومرف ترـضح  تشک . ار 

، يرآ .« دناتسیم یمامت  هب  ناشگرم  ماگنه  هب  ار  مدرم  حور  ادخ  [ .» 308  ] اِهتْوَم َنیح  َسُْفنَْالا  یَّفَوَتَی  ُهَّللَا  .« دورب وا  فرط  هب  دهاوخیم  هک 
، ماـگنه نآ  رد  دوش ، هتفاکـش  ندـب  بلاـق  سفق و  رگا  یلب ، تسیک ؟ تسا  هتفاکـش  ار  دـبلاک  سفق  هک  نآ  اـما  تسادـخ . حور  هدـنریگ 

يرادقم یمالسا  گنهرف  رد  هک  دیدومرف  هجوت  ایآ  تسا ؟ هدرک  ار  راک  نیا  یسک  هچ  اما  لیئارزع . هلیسو  هب  تسادخ  طقف  حور  هدنریگ 
طوبرم دنکن ، ندوب  یهلا  ياعدا  لقادح  ای  دـشاب  هتـشادن  یهلا  هبنج  رگا  هک  هنوگنامه  تسا ؟ هدوب  اجک  زا  ییارگربج  ربج و  هلأسم  نیا 

مه ادخ  میرادن و  یفرح  چیه  مه  ام  یشاب ، نانچ  وت  هک  تسا  هّمات  تلع  ثعاب  اهنیا  رگا  دوشیم . ایفارغج  نژ و  طیحم ، ّتیلع ، نوناق  هب 
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دشاب هتشادن  ار  نیا  ییاناوت  وت  ِتیصخش  هک  دزاسب  نانچ  ًاربج  ار  وت  دهدب و  مههب  تسد  لماوع  للع و  نیا  رگا  ینعی  درادن . یفرح  وت  اب 
ياج میاهدش ، هرصاحم  روط  نیا  ام  رگا  تسا ، نم  لامک  ریخ و  هب  فلا »  » نوچ مریگیم ، ار  فلا »  » نم ب ،»  » و فلا » : » نیب زا  دیوگب  هک 

هلأسم نیا  رد  يدایز  صاخـشا  دنک ؟ هیجوت  ار  یمدآ  رمع  هیامرـس  ِیهابت  دناوتیم  اهلالدتـسا  نیا  ایآ  تسا ؟ نینچ  ایآ  اما  تسین . ثحب 
يارب هاگـشناد  دص  تمایق ، ات  الاح  زا  تسا . زاب  زونه  نآ  یملع  هدنورپ  دننکیمن . مامت  ار  هیـضق  نیا  ِیملع  هدنورپ  هدومن و  ریخأت  یلیخ 
رادقم هچ  دراد ، ربج  رادقم  هچ  رایتخا و  رادـقم  هچ  مدآ ، دالوا  هک  دـینک  رکف  ًالـصا  درادـن . لاکـشا  دـینک ، سیـسأت  رایتخا  ربج و  ثحب 

راک و نآ ، لماوع  لیلحت و  يارب  تسا . طیحم  هب  طوبرم  رادقم  هچ  تسادخ و  زا  رادقم  هچ  تسا ، شدوخ  راک  رادقم  هچ  دراد . رارطضا 
نیا هرابرد  دـهدب . بیرف  ار  دوخ  دـیابن  یمدآ  لمع . رد  اما  دـشخردیم ، باتفآ  هک  ینامز  ات  هکلب  لاس ، ود  لاـس  کـی  هن  دـینک . قیقحت 

، یـشزرا ِلوصا  ِیگزیگنا  رد  نتفرگ  رارق  هک  دـینادن  مدآ  دالوا  امـش  رگا  درک : لیمکت  ار  نآ  دـیاب  روط  نیا  منکیم  ناـمگ  نم  هدـنورپ ،
ام تروص  نیا  رد  دریگب ، رارق  سوه  يوه و  توهـش و  یگماکدوخ ، یهاوخدوخ ، ياهشزیگنا  ریثأت  تحت  ناـسنا  هک  تسا  نیا  زا  رتهب 

ياهشزیگنا تحت  نتفرگ  رارق  هک  دیدش  هجوتم  ار  نیا  رگا  اما  دیورب . دـیهاوخیم  هک  اجک  ره  دـییامرفب  میرادـن ، امـش  اب  ینخـس  چـیه 
دیدرک ساسحا  ًانادجو  رگا  یملع ، تفرعم و  نینچ  بسک  زا  دـعب  لاح ، تساهیهاوخدوخ ، ریثأت  تحت  رد  نتفرگ  رارق  زا  رتهب  یـشزرا ،

ياهشزیگنا ریز  دیورب و  رگید  مدق  کی  هک  دیراد  ار  نآ  تردق  هدمآ ، شیپ  امش  يارب  هک  دییوگیم ] امش  هک  يربج   ] ِتیعقوم نیا  هک 
زا ام  رگم  میـشابیم ؟ رایتخا  هملک  قشاع  ام  رگم  دیراذگب . ربج  زین  ار  نآ  مان  دینک و  راک  امـش  درادن ، یلاکـشا  چیه  دینک ، راک  یـشزرا 

اههزیگنا ماـمت  هک  تسا  هداد  تسد  تفرعم  نیا  امـش  يارب  اـیآ  هک  تسا  ثحب  نیا  هکلب  تسین ، هملک  ثحب  دـیآیم ؟ نامدـب  ربج  هملک 
تحت ناـسنا  هک  تسا  هدـش  تاـبثا  رما  نیا  رگا  دـشاب ؟ یتسرپتیبوبحم  یتسرپترهـش و  یتسرپماـقم ، تورث ، لوپ ، یهاوخدوخ ، دـیابن 

ار یمدق  هک  میراد  نامدوخ  رد  ار  ییاناوت  نیا  ام  ایآ  مینیبب  ات  مینک  عوجر  نامدوخ  هب  دهدب ، ماجنا  ار  راک  دـناوتیم  يرتالاو  ياههزیگنا 
؟ میراذگب دشاب ، اهشزرا  اهتمظع و  ِشزیگنا  تحت  هک  یتیعقوم  هب  میرادرب و  هدروآ ، شیپ  ربج  دییوگیم  امش  هک  یتیعقوم  نیا  زا  هک 

ییاناوت رگا  دیراذگب . ربج  ار  نآ  مان  دیرادرب و  ار  مدـق  اما  متـشادیمنرب ، مدـق  نم  دوبن  هزیگنا  نآ  رگا  و  تسا ، ربج  شمان  دـییوگب  امش 
رد یلو  دیهدب . ماجنا  دوشیم ، لیمحت  امش  رب  هک  یتکرح  ره  درادن ،] یلاکشا  ، ] دینکیمن ساسحا  ییاناوت  مه  رگا  ای  دینکیم ، ساسحا 

؟ تسا هدرک  ادخ  ار  راک  نیا  دـنیوگب ، تمظع  نیا  هب  ياهثداح  دروم  رد  ایآ  تسین . قداص  رما  نیا  وا ] لاثما  دایز و  نبا  هرابرد   ] تقیقح
دوخ هک  تسه  خـیراوت  زا  یـضعب  رد  یتح  دـش ؟ هچ  اهتمادـن  همه  نآ  اـهلمعلاسکع و  همه  نآ  هچ ؟ ینعی  اهینامیـشپ  همه  نآ  سپ 
يا تفگ  دمآ ، میـسن  هک  یتقو  دوب . میـسن  نآ  ضرعم  رد  یتاظحل  تسـشنورف ، شایهاوخدوخ  ِرگنایغط  ياهجوم  هک  نآ  زا  دـعب  دـیزی ،

تعانق مه  رتمک  نیا  زا  نم  دنک ، هایس  ار  دایز  نبا  يور  ادخ  ، » دایز نب  هَّللادیبع  َهْجَو  هَّللا  َدَّوَس  مدرکیمن . راتفر  روط  نیا  نیـسح  اب  شاک 
هچ هب  ارچ و  هناـجرم ، نبا  هجو  هَّللادوـس  ارچ  داـیز ، نب  هَّللادـیبع  هجو  هَّللادّوـس  ارچ  دـش ؟ هدز  شزغم  هـب  یکمیـسن  کـی  ارچ  مدرکیم .»

ار دوخ  ِیهاوخدوخ  دهاوخب  رگا  مه  شعقوم  رد  اذل ، دیدنام ؟ بقع  ربج  بتکم  زا  امـش  هک  دش  روطهچ  هیواعم ! نب  دـیزی  بانج  تلع ؟
تالیامت تسا ، تام  اهنآ  يارب  تیدـبا  گنر  دنـسانشیمن و  ار  تیـصخش  هک  یـصاخشا  ًاـبلاغ  . دوشیم کّـسمتم  ربج  هب  دـنک ، عابـشا 

یباتزاب : دوشیم میسقت  عون  شش  رب  راک  دینادیم ،] هک  روطنامه  . ] تسا يرایتخا  اهراک  همه  مییوگب  میهاوخیمن  ام  هتبلا  دنراد . يربج 
ماــــجنا هدوــــمن و  تداــــع  يراــــک  هــــب  ًارمتـــــسم  هــــک  ینارگراـــــک  لـــــثم  يداـــــع ، [ . 309 ( ] سکلفر  ) یلاــــــــــــعفنا و 

یعقوم مه  نآ  درک . یخوش  نآ  اب  دـیابن  تسا و  یمدآ  دوجو  ِرهوج  يرایتخا ، ياهراک  . يراـیتخا . يراـبجا . يرارطـضا . یهارکا . دـنهدیم
ار يدعب  مدق  هک  دینکیم  ساسحا  امـش  و  تسین ، ولج  رد  یعیبط  عناوم  و  هدش ، كرد  دراد ، دوجو  تردق  تسا ، هدامآ  لیاسو  هک  تسا 
اهتیلوؤسم و ریخ  هب  اریز  ار ، فلا »  » فرط دـینکیم  رایتخا  دـیکأت و  دـیوشیم و  کیرحت  امـش  ًـالثم  دـیرادنرب . اـی  دـیرادرب  دـیناوتیم 

يرـشب سوماـق  زا  ار  ینامیـشپ  نیا  رگا  : » دـنتفگ نیمز  برغم  ياـهزوسناسنا  نیا  زا  یـضعب  هک  دوـبن  تهجیب  اذـل ، تسا . اهتیـصخش 
ماجنا ار  یتیـصعم  یتقو  هک  تسا  نیا  ناسنا ، ِرایتخا  لیلد  نیرتالاب  دوریم .» نیب  زا  نآ  لابند  هب  زین  اوقت  تلیـضف و  هلأـسم  مینک ، فذـح 
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[310  ] منص يا  تسا  رایتخا  ِلیلد  نیا  منک  نآ  ای  منک  نیا  ادرف  هکنیا  . دوشیم نامیشپ  دعب  درک ، یتیانج  ای  و  دش ، بکترم  یفالخ  داد و 
ود رهـشاج  ینابنج ز  وت  ار  یتسد  هک  ناو  شاعترا  زا  دَُوب  نازرل  ناک  تسدرایتخا  زا  ار  ربج  ینادـب  اـت  راـیب  یقرف  ِیپ  لد  يا  لاـثم  کـی  .

، دنکـشب ار  نآ  دروخب و  یتمیق  يـالاک  کـی  هب  شعترم  ِتسد  رگا  [ . 311  ] سایق نآ  اب  نیا  درک  ناوتن  کـیل  سانـشقح  هدـیرفآ  شبنج 
یطلغ هچ  تفگ : دهاوخ  دش ، هدیرب  شتسد  ای  تسکش ، ار  یتمیق  رپ  يالاک  کی  دز و  هشیش  هب  تشم  اب  ًادمع  رگا  اما  دوشیمن ، نامیشپ 

اهیتخبدـب و يارب  مـینکن . تـسم  ار  وا  نـیا  زا  شیب  تـسا ، تـسم  شدوـخ  رــشب  دــیریگن . رــشب  سوماـق  زا  ار  ینامیــشپ ] نـیا  ! ] مدرک
رد ارچ  هک  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ناتـساد  رد  رـصتخم  لیلحت  کی  دـیدومرف ؟ هجوت  ایآ  . میهدـن شتـسد  هب  لیلد  شیاهيراکتیانج 

شیپ تالاؤس  نیا  ًاعطق  هک  دوب  نیا  تهج  هب  يربج -  فوسلیف  مه  نآ  دـندوب -  هدـش  فوسلیف  همه  نایاقآ  ساـبع ، لآ  هیما و  لآ  ناـمز 
دنزرف هک  مینک  لاؤس  میهاوخیم  دـش ؟ هچ  بلاطیبا  نب  یلع  دـیدز ؟ رانک  شراک  زا  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ارچ  هک  دـمآیم 

نآ رد  اراگدرورپ ! ایادـخ ! ...! تسنادیم ادـخ  تساوخ !... ادـخ  هک  نوچ  تساوخ !... ادـخ  یلب ، دـنیوگیم : دـش ؟ هچ  بلاطیبا  نب  یلع 
ار نامدوخ  ات  هدـب  قیفوت  میوریم ، یهابت  هب  ور  هک  میدرک  ساسحا  یتقو  امرفب . هاگآ  ار  ام  میوریم ، یهابت  هب  ور  اـم  هک  ییاـهتیعقوم 
دناهتـشاذگ و اپریز  ار  اهشزرا  مامت  دـناهدروآ ، دوجو  هب  ار  نیـسح  ناتـساد  امرفب . ورهبور  فاص  بان و  ِتایعقاو  اب  ار  اـم  مینکن . هیجوت 
رد میتشاد . صلاخ  ِیملع  هسلج  کی  ام  هک  دوب  شیپ  لاس  تسیب  ًابیرقت  لاثم ؛ . دننک هیجوت  ار  نآ  اذـک و  اذـک و  هک  دـنیوگب  دـنهاوخیم 

، هرهچ نیا  هصالخ ، تسین . ام  زا  صخـش  نیا  میدـید  میدرک و  هاگن  اـم  دوب . هدـمآ  هزاـجایب  یقاـچاق و  یـصخش  تاـسلج ، نیا  زا  یکی 
يدژارت دوش ، هتـشک  رفن  کی  رگا  دوشیم و  یقلت  رامآ  دوشب ، هتـشک  ناشیا  روتـسد  اـب  ناـسنا  نویلیم  کـی  رگا  ًـالثم  هک  تسا  ياهرهچ 

. دش روطنیا  رفن  رازه  داتفه  دصناپ و  دیریگب : رامآ  ارچ ، اما  دشیمن . هدید  صخش  نیا  نامشچ  رد  هچ ، ینعی  دش  هتشک  ناسنا  اما  تسا .
هب هچ  ار  وت  سابع ! ترضح  ای  دش . ثحب  دراو  روبزم  صخـش  شايدژارت . تسا و  ناج  کی  هک  نیا  هن  دنریگیم . رامآ  رازه ... تسیود 

رتکد موحرم  هلمج  زا  ناتـسود ، درکیم . هاگن  نم  هب  مه  وا  مدرکیم و  هاگن  وا  هب  نم  میهدـب . ماجنا  ار  نامراک  ام  راذـگب  ناجاقآ . ثحب 
: دیسرپ نم  زا  صخش  نآ  لاحره ، هب  میدرکیم . هاگن  رگیدکی  هب  مادم  دنتشاد و  فیرـشت  مه  هیلع -  یلاعت  هَّللا  ۀمحر  یباسح -  دومحم 
، هلب متفگ : میراد . رایتخا  مییوگب  هک  میدرک  طلغ  ام  امش ، لاثما  رظن  زا  هتبلا  متفگ ، ملد  رد  . دنراد رایتخا  ای  دنروبجم  اهناسنا  امـش  رظن  هب 

یساسحا کی  تفگ : منکیم . ضرع  ار  هسلج  نایرج  نیع  ناشیا و  ترابع  نیع  نم  تسا . یساسحا  تفگ : باوج  رد  دراد . رایتخا  رـشب 
لاح یگبلط و  ِلاح  یمک  اب  هک  دوب  ادـخ  فطل  نیا  دـناهدرکن . یفرعم  اـم  هب  ار  وا  یلو  میاهدـش ، یفرعم  اـم  هک  تسا  بوخ  ـالاح  تسا .

دناوتیمن ار  رـشب  خیرات  تالایخ ، متفگ : هلب ! تفگ : تالایخ ؟ ینعی  ساسحا  زا  امـش  روظنم  ایآ  متفگ : میوشب . نادـیم  دراو  یملع  ِموجه 
مامت ياهناسنا  اـما  تسا . رفن  هد  رفن ، کـی  لـیخت  عوضوم ، کـی  هراـبرد  لـیخت  دوشیم . زور  ود  زور -  کـی  لاـیخ  دـنک . رپ  روط  نیا 

ازونیپسا و لـثم  دـنايربج ، یبرغ و  نارکفتم  زا  هک  درک  رکذ  ار  رفن   5 مان 6 -  وا  متفگ ، نم  هک  ار  نیا  . دـننکیم رایتخا  ساسحا  خـیرات ،
هک ار  یصاخشا  زا  رفن   20 مان 30 -  سپـس  مینک . عورـش  مه  ام  دیهدب  هزاجا  دینک ، تابثا  رونام  اب  دیهاوخیم  رگا  امـش  متفگ  وا . ریاظن 
هک منکیم  ضرع  امش  هب  نم  متفگ : دوشیمن . یملع  ثحب  هک  نیا  دوشیمن . مامت  هلأسم  هک  رونام  اب  مدرک . رکذ  دنتسه ، رایتخا  هب  لیاق 
هک میراد  یملع  ياهثحب  یملع و  هزیگنا  اـم  هک  متفگ  ًاـقیقد  دـندرکیم . شوگ  مه  ناتـسود  دوشیم . یـشان  اـجک  زا  قلطم  ِییارگربج 
هک دنتـسه  رگید  ياهدع  :» متفگ خـساپ  همادا  رد  سپـس  . میراد ینافوت  ياهثحب  ربج  هرابرد  تیلع . ثحب  ًاصوصخم  تسین ، دـیدرت  ياج 

تیدبا تشادرب و  فاکش  یگدنز  راوید  دیسرارف و  يریپ  نارود  هک  مارآ  مارآ  دنوشیم . تیـصعم  تنایخ و  تیانج ، لوغـشم  رمع  کی 
رتهب هچ  سپ  دنک ؟ هچ  ار  اطخ  تیصعم و  همه  نآ  تشذگرس و  دهاوخیم  تقو  نآ  متسه ، تفگ  یگدنز ]  ] راوید نیا  هنزور  زا  مکمک 

سانلاقح و رگا  ددرگرب  هک  نیا  ياج  هب  دـنک ، ناربج  ار  شیاهاطخ  ددرگرب و  هک  نیا  ياج  هب  تسا . رتهب  اریز  دوش ، فوسلیف  دـیایب  هک 
نم تسام ... یناث  تیلهاج  هرود  نالا  مدیـشکیم . راگیـس  نم  هک  دوب  یلوا ) تیلهاج   ) ام تیلهاـج  ناـمز ، نآ  .« دـنک هبوت  تسا ، هَّللاقح 

شتسد درک . نشور  دیشک و  ار  تیربک  وا  منک . نشور  ار  راگیس  متساوخیم  دوب ، هدیـسر  اج  نیا  هب  ثحب  رگید  نوچ  متفرگ . ار  راگیس 
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مدرک لاـیخ  نم  هک  تسا  دـهاش  ادـخ  دوـب . هدـش  هریخ  نـیمز  هـب  ناـشیا  مدرک . نـشور  ار  راگیـس  نـم  تـفرگ و  ار  تیربـک  دـیزرلیم .
هدزناپ رد  ار  یلتق  رگا  هک  منکیم  ساـسحا  منورد  زا  نم  ًـالثم ؛ . دروخ هبرـض  یلیخ  دـنک . خاروس  ار  شرف  دوخ ، نامـشچ  اـب  دـهاوخیم 

ارم نابیرگ  هک  لاس  دون  زا  دـعب  مدرک ، رارف  يرورپداد  يرتسگداد و  داد و  تلادـع و  تسد  زا  لاـس  دون  مشاـب و  هدـش  بکترم  یگلاـس 
تکرح و ثحب  هتبلا  منم . صخـش  نیا  لـتاق  میوگیم  مدوخ  هب  نم  دوخ  هک  ناـنچ  مزرلیم ، دوخ  هب  لـتاق ! يا  دـنیوگیم : دـنریگیم و 

يارب هلمج  نیا  ماهدشن .» دراو  هناخدور  کی  هب  راب  ود  نم  تسامرفمکح . یتسه  مامت  رد  تکرح  : » دیوگیم تیلکاره  . میراد مه  لوحت 
تاهمکاحم ّالا  و  دینک ؟ عافد  نآ  زا  هک  دیراد  يرذع  ایآ  یلتاق ! وت  دنیوگیم  تقیقح . يارب  هن  تسا ، بوخ  هرتسبآ )  ) دیرجت ياههفسلف 

نیا زا  رادقم  هچ  دننادیم  ام  نیصصختم  یکشزپ ، رظنزا  مینک  ضرف  مه  راب  دون  هتشذگ ، لاس  دون  هک  تسا  نیمه  مه  ام  ثحب  مینکیم .
هک نیا  ياج  هب  ام  هک  رتهب  هچ  دنکیم . لمح  ار  ّتیلتاق  ِتفـص  نآ  هک  تسه  وت  رد  تباث  تقیقح  کی  یلو  تسا ، هدش  ضوع  اهلولس 

ار البرک  ناتساد  . امرفب تیانع  یقیقح  ِییانیب  کی  ام  هب  اراگدرورپ ! ایادخ ! مینک . ناربج  ار  نآ  میروایب ، دوجو  هب  یهیجوت  نامدوخ  يارب 
دعب نیا . ندرگ  هب  وا  وا و  ندرگ  هب  نیا  دنزادنیب ، دوخ  شود  زا  ار  راب  نیا  دنتـساوخ  دـعب  دـندروآ و  دوجو  هب  راوگان  رایـسب  ِعضو  نآ  اب 

[312 ... ] ةَّرَذ َلاْقثِم  ُِملْظَی  ـال  َهَّللا  َّنِا  ؟ دـنکیم ملظ  دـنوادخ  اـیآ  درک ! ار  راـک  نیا  ادـخ  دـنیوگب : دـنکیمن ، لوبق  یـسک  دـندید  رگا  مه 
نب نیـسح  ِخیرات  لیلحت  رد  و  دیـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  مه  ار  بلطم  نیا  لاحره ، هب  .« درادیمن اور  متـس  مه  ياهرذ  ینیگنـس  هب  دـنوادخ  .»

لیالد اریز  دندوب ، مدقم  نّویرایتخا  هشیمه  هتبلا  تسا . هتشاذگ  خیرات  رد  ًادعب  یجیاتن  هچ  نایرج  نیا  هک  دوشن  شومارف  مالسلا  هیلع  یلع 
َو ءاشَی  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضیَف  . دروایب یتوکـس  لقادـح  تسناوتیم  یلو  دـنک ، مامت  ار  خـیرات  راک  تسناوتن  ناـیارگربج  لـیالد  دوب . يوق  اـهنآ 

ریـسفت هیآ  نیا  هک  یتروص  رد  .« دنکیم تیادـه  دـهاوخب  ار  هک  ره  دـنکیم و  هارمگ  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  [ .» 313 . ] ءاشَی ْنَم  يدـْهَی 
يارب ًاصوصخم   ] لاثم کی  . تسا هتساوخ  ار  راک  نیا  دنوادخ  ّتیشم  ماهتـساوخ ، نم  هک  يراک  هنیمز  رد  اما  تسادخ ، ِّتیـشم  یلب ، دراد .

نیا مه  تعیبط  نوناق  تخوس ، دهاوخ  تسا  کشخ  یلاق  نوچ  مزادـنیب ، یلاق  يور  رب  ازشتآ  ياهدام  رگا  نم  منکیم . نایب  اهرتناوج ]
تـسرد ایآ  تسا ، یهلا  نوناق  نیا  دزوسب . درک ، دروخرب  کشخ  ياج  کی  هب  شتآ  رگا  هک  تسا  نیا  یتسه  رد  دنوادخ  ّتیـشم  تسا .

نیا ادخ  ّتیـشم  دـنازوسیم . تیربک  متـسنادیم ، هک  یلاح  رد  مزادـنیب ؟ یلاق  يور  ار  تیربک  هک  تسا  هتفگ  یـسک  هچ  اما  هن ؟ ای  تسا 
روط هچ  اهیـضعب  ًاعقاو ] . ] دزوسب یلاق  دروخب ، یلاـق  هب  تیربک  رگا  هک  تسا  نیا  ادـخ  ّتیـشم  میزادـنیب . تیربک  یلاـق  يور  هک  تسین 

ییاهناسنا هچ  ِقشع  نیا  هک  تساهنرق  تسا . هدرک  اهراک  هچ  قشع  ًاعقاو ] . ] ادخ يا  قشع  زا  میراد  اهرکش  اراگدرورپ ، . دننکیم هابتشا 
، درک تباث  ام  رب  ار  نآ  تمظع  یلع  نب  نیسح  همطاف ، نب  نیسح  هک  یقشع  تسوا . همـسجم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یقـشع  تسا ،
: دومرف نیسحماماام  ماود  ملاع  هدیرج  رد  تسا  تبث  قشع  هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره  . تسین یندشانف  زگره  هک  تسا  یقـشع 

تاظحل قیاقد و  درک . دـیهاوخ  خوسر  اـهناسنا  ياـهلد  رد  امـش  راـصعا ، نورق و  یط  رد  سپـس  دیـشاب . لـمحتم  دـینک ، ربص  یتاـعاس 
ینب مارکلا ، اهّیا  .« دینک ربص  يرادـقم  گرزب ، ياهناسنا  نادـنزرف  يا  اههداز ، ناسنا  يا  » مارکلا ینب  ًاربص  : دومرف نیـسح  ماما  درذـگیم .

دنمورب ِتخرد  نیا  دـیراذگب  درذـگیم .» تاظحل  نیا  دـینک ، ربص  رادـقم  کـی  گرزب ، ياـهناسنا  ِنادـنزرف  يا  ، » مارکلا ءاـنبا  مارکلا ،
يریگرامآ شاک  يا  هک  ماهدرک  ضرع  اهراب  نم  . دهدب اههویم  اهرمث و  مینک ، يرایبآ  نوخ  نیا  اب  ار  نآ  میهاوخیم  زورما  ام  هک  مالـسا 

هتخاس ناسنا  ردـق  هچ  تاسلج  نیا  هک  میدـیمهفیم  دـشیم ، يریگرامآ  اهنآ  زا  شیپ  یتح  نیّیمطاـف و  هملاـید ، نارود  زا  رگا  دـشیم .
هچ دندیسر . تینارون  هب  تاسلج  نیا  رد  هک  ییاهناسنا  هچ  دندرک . هبوت  دندمآ و  نیسح ) تاسلج   ) اج نیا  رد  هک  ییاهناسنا  هچ  تسا .

. درک هناور  يدنوادخ  هاگراب  هب  ار  دارفا  نیا  حور  نیـسح ، هک  تهج  نیدب  مه  نآ  دـندش ، نامیـشپ  ًاعقاو  تاسلج  نیا  رد  هک  ییاهناسنا 
یلو دنکیمن ، هجوت  اهنیا  هب  یسک  دش ؟ هچ  هک  دریگیمن  رامآ  یسک  اما  مینکیم ، تکرش  ینیسح  ياهبش  تاسلج و  نیا  رد  ام  ًاعقاو 

رادروـخرب ینیــسح  تاـسلج  نـیا  زا  تـسا ، هتــشذگ  ناـشرمع  زا  يداـیز  ناـیلاس  یتـح  هـک  اـهنآ  هـچ  اـهناوج و  هـچ  دـنادیم  ادــخ 
رد ار  هجیتن  یلو  میهدب ، حیضوت  میناوتب  ام  هک  تسا  نآ  زا  رتخلت  هثداح  هرخالاب ، دیـسر . ارف  بش  ِیکیرات  اراگدرورپ ، ادنوادخ ، . دناهدش
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زین اههقرف  ریاس  هدمآرد و  تکرح  هب  نیسح  ِعیشت  تسد  اب  مالـسا ، ضبن  هک  دیوگب  یـسک  رگا  و  دش ! یگرزب  هجیتن  هچ  هک  دیریگب  رظن 
یلع ناماد  زا  ار  ام  تسد  ایادخ ! . درک تابثا  انعم و  ار  نآ  ناوتیم  هکلب  تسین ، هغلابم  نیا  تسا . هتفگن  فازگ  دـناهدرک ، هدافتـسا  نآ  زا 
کی زور ، هس  ود -  نیا  رد  رگا  اراـگدرورپ ! هدـم . رارق  ناراکمتـس  هورگ  رد  ار  اـم  ایادـخ ! . اـمرفم هاـتوک  نیـسح  ناـماد  زا  یلع و  لآ  و 

نیا یناحور و  تالاح  نیا  ایادـخ ! امرفب . رادـیاپ  ار  تلاـح  نیا  تدوخ  تسا ، هداد  تسد  اـم  هب  یتوکلم  تلاـح  کـی  یحور و  بـالقنا 
« نیمآ .» امرفم مورحم  مالسلا  مهیلعتیب  لآ  تبحم  تمعن  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! ناسرب . رمث  هب  تدوخ  ار  ینافرع  تالاح 

ینیسح بش 

، تسا قیمع  دایز و  رایسب  داعبا  ياراد  هک  یثداوح  ًاصوصخم  خیرات ، ِگرزب  ثداوح  ِتخانـش  يارب  .( 1373  / 3  / 25 مرحم ، مشش  بش  )
یتح جـیاتن ، اهلولعم و  اهتلع ، اههزیگنا ، رظن  زا  هثداح  نآ  هرابرد  یفاـک  مزـال و  عـالطا  - 1 [ . 314 : ] میراد یساسا  یلیخ  طرـش  ود  ام 

تاعالطا نیا  دوب ؟ هعقاو  نآ  نوماریپ  رد  یتاـنایرج  هچ  ینعی ] . ] تسویپیم عوقو  هب  هثداـح  هک  یعقوم  رد  هثداـح ، نآ  ِناـمزمه  ِثداوح 
دوخ مشچ  هب  یـصاخ  کنیع  خیرات ، تایعقاو  نایب  رد  هنافـسأتم  اذل ، دنتـسین . دـجاو  ناخروم  همه  ار  طرـش  نیا  و  تسا ، مهم  هداعلاقوف 

زا دوب و  هچ  هعقاو  نیا  دـننیبب  ات  دـننک  حرطم  تسرد  ار  هیـضق  دـنیآیمن  دراد و  عویـش  اما  گرزب ، تسا  يرطخ  نیا  هک  نیا  اب  دـناهدز و 
، ناخّروم ًابلاغ  ؟ ارچ دشیم و  هدومیپ  فلا »  » هار نیا  طقف  تسیابیم  طقف  ایآ  تشادـن ؟ ای  تشاد  يرگید  هار  ایآ  تفرگ ؟ همـشچرس  اجک 
زا مه  ام  هک  دنهدب  ناشن  ناگدنیآ  هب  هک  نیا  يارب  ای  دنهدیم . تیمها  نآ  هب  رتشیب  هک  دنریگیم  رظن  رد  ار  خیرات  رصانع  زا  تمسق  نآ 
مه اهنآ  هک  نیا  نایب  يارب  طقف  ًالثم ؛ ای  دشاب . مک  دراوم  نیا  دادـعت  میراودـیما  میتشاذـگ . امـش  رایتخا  رد  میتشاد و  یعالطا  هیـضق  نیا 
راک رد  ّتین  نیا  هک  هَّللاءاشنا  دوب . هنوگنیا  نیـسح  ناتـساد  دـنیوگب  هک  دـناهدوب ، خـیرات  عیاقو  ثداوح و  ِيروآعمج  راک  ردـنا  تسد 

ياهلسن هب  ای  دهد ، حیـضوت  دنک و  لیلحت  ار  هثداح  دهاوخیم  هک  یـسک  ًاصوصخم  ناسنا ، رگا  هک  تسا  نیا  طرـش  نیلوا  سپ  دـشابن .
هتـشاد تاعالطا  ًاعقاو  دـیاب  یـصخش  نینچ  دـنک . نایب  تسا ، يرادروخرب  لباق  هثداح  نیا  رد  هک  ار  یگنهرف  دـیاب  دزاسب ، لـقتنم  هدـنیآ 

دنک ادیپ  عالطا  ًاقیقد  تسا ، هدرک  راک  يرایتخا  يرایتخا و  ریغ  ياهتسد  هچ  هثداح  نآ  رد  هک  نیا  هثداح و  ِتیهام  دوخ  زا  دیاب  دـشاب .
: دیوگب دهاوخیم  هک  یخّروم  يارب  دنتـسه . تیلقا  رد  یلیخ  یناراگن  خـیرات  نینچ  هتبلا  تسا . هدوب  هنوگچ  هثداح  هک  دـیوگب  دـناوتب  ات 
لخد و شدوخ ، فرط  زا  هک  کلف  تمظع  هب  ینادـجو  تسا . مزـال  نادـجو  تسا ،» هدوب  ياهثداـح  نینچ  وت  تشذگرـس  رد  رـشب ، يا  »

تردق یسک  رگا  ینعی  تسا . يرورـض  هکلب  ، تسا زیاج  طقفهن  دشابشلها ، رگا  هک  یخیرات . لیلحت  ریـسفت و  يارب  رگم  دنکن ، یفرـصت 
یتقو هک  تسا  مزال  هتفرگن ، رارق  يریگفدـه  ياهتیدودـحم  تحت  راک و  رازبا  ياهتیدودـحم  تحت  دراد و  ار  خـیرات  کـی  ِلـیلحت 

يرادتناما نیا  تسا .» نینچ  نم  هاگدـید  زا  هتبلا ، دـص  هتبلا و  : » دـیوگب دـنک و  نایب  زین  ار  شللع  درک ، ریـسفت  دومن و  نایب  ار  ياهثداح 
يور زا  ًاتقیقح  تسد ، هب  ملق  ِناسنا  هک  دشاب  نیا  رگنایب  ًاعقاو  مه  دـشابن و  ناکد  مه  هک  مدرک .» ساسحا  روطنیا  نم  : » دـیوگب ای  تسا .

، تسا هداد  تسد  هب  هک  یجیاتن  هدوب و  نیا  هثداح  ياههشیر  نم » رظن   » هب متـشاد و  عالطا  هثداح  زا  رادقم  نیا  نم  هک  دیوگیم  نادـجو 
رد يرظنبحاـص  ياـعدا  تسا و  رظنبحاـص  هک  دـنکن  مه  اـعدا  هچرگا  تسا ، نیا  یهاـگ  مه  نم » رظن  هب   » ياـنعم تـسا . هدوـب  نـینچ 

رایـسب تسا ، نینچ  مرظن »  » هک نیا  ياعدا  تسا . هدـش  حرطم  هثداح  فلتخم  ياههاگدـید  اـب  تسا ، هتـشذگ  نآ  زا  اـهنرق  هک  ياهثداـح 
لقن ارچ  دوب ، فیعـض  هک  دروم  نیا  دیوگب  دسرب و  ملق  بحاص  نآ  ِداد  هب  هک  ادـخ ، تسا و  نادـجو  طقف  اج  نیا  تسا . یگرزب  ياعدا 

ار هیضق  نیا  نم  یتقو  هک  دشاب ، هتشاد  اهتبحص  شدوخ  نورد  اب  دیاب ] خّروم  [ ؟ یتفگ عقاو  ِفالخ  ارچ  تشادن ، دنـس  هک  نیا  يدرک ؟
هوک کـی  خـیرات ، نـالف  رد  ًـالثم  هک  تسا  یثـحب  هیـضق  هعفد ، کـی  مشاـب . هتـشاد  هجوـت  مه  مدوـخ  نادـجو  هب  منک ، ناـیب  مهاوـخیم 

تسا نیا  هلأسم  تقو ، کی  . شایضرالاتفرعم ياهتلع  دینک  ضرف  لیالد و  راثآ و  مه  نیا  بوخ ، رایسب  درک . یناشفـشتآ  ناشفـشتآ ،
نم یتقو  میهاوخن . هچ  میهاوخب و  هچ  تشاذگ ، دـهاوخ  ریثأت  اهناسنا  یگدـنز  رب  یهاوخن  یهاوخ  و  تساهناسنا ، هب  طوبرم  هثداح  هک 
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دیاب نینچ  ناـسنا   » و تسا » نینچ  ناـسنا   » هک نیا  ِورملق  ماـمت  رب  اـجنیا  زا  نم ، هلمج  جاوما  درک ، ار  راـک  نیا  یلع  نب  نیـسح  میوگیم 
خیرات هک  دهاوخیم  کلف  يانهپ  هب  ینادجو  تفگن ؟ ای  تفگ  ایآ  تفگ . نینچ  بش  نآ  نیـسح  درک . نینچ  نیـسح  دش . شخپ  دـشاب ،»

هثداح نیا  یـسررب  رد  میوگب  مهاوخیمن  هتبلا  تسا . ضرغیب  علطم و  ِنارگلیلحت  هدهع  رب  رما  نیا  و  دوش ، حرطم  تسه » هکنانچ  نآ  »
هک هنوگنامه  یلو  دناهدوب ، مه  یملع  نادجو  ياراد  دنمـشیدنا و  ِرظنبحاص  ِنارگلیلحت  نینچ  دـناهدوبن . یناخّروم  نینچ  اونین  نینوخ 
نب نامیلـس  روضح  رد  یـصخش  هک  تسا  فورعم  . تسا یفاک ] مزـال و   ] عـالطا لوا ، طرـش  سپ  دـناهدوب . تیلقا  رد  هنافـسأتم  مینادیم ،

نافع یتقو  هک  تسا  یسک  نیا  : » تفگ دنک . تیاعس  دشاب ، ماّمن  ام  حالطصا  هب  دنک و  حیبقت  ار  رگید  یـصخش  تساوخیم  کلملادبع ،
: تفگ نامیلس  یلع ؟ مادک  نافع ؟ مادک  هثداح ؟ مادک  دوب .» هدرک  تکرش  نآ  رد  دیگنجیم ، نیسح  اب  البرک  يارحـص  رد  بلاطیبا  نب 
هچ تنادجو ؟ دض  ِنادجو  نیا  هب  ای  دنربب ، کشر  خیرات  هرابرد  وت  ملع  نیا  هب  ای  دننک ؟ تداسح  تخیرات  نیا  هب  ایآ  ناگدنیآ  منادیمن 
رد نآ  ریظن  دنـشاب ، هتفگ  مه  یگتخاس  روط  هب  ار  کلملادـبع ] نب  نامیلـس  نایرج   ] نیا رگا  دوبن . هنوگنیا  هک  البرک  هثداـح  ییوگیم ؟

رثؤم نیناوق  عضو  رد  اوه  بآ و  هک  دـنک  تابثا  دـهاوخیم  یتقو  نیناوقلاحور ، باـتک  رد  ویکـستنم  لاـثم ؛ ناونع  هب  . دراد دوجو  خـیرات 
مرگ یلیخ  هک  ییاهنیمزرـس  دـنزیم : لاـثم  دراد . ناـیاش  رثا  نیناوق ، عضو  رد  اوه  بآ و  دـیوگیم : هدرک و  حرطم  یبوـخ  ثحب  تسا ،

رد ودیرپ  : » دیوگیم دنک ، رکذ  یخیرات  دهاش  کی  دـهاوخیم  هک  تقو  نآ  یلو  تسا . رتدوز  قلطم ) روط  هب  غولب   ) اهرتخد غولب  تسا ،
باتک مادک  رد  هلمج  نیا  تفرگ .» یگلاس  تشه  نس  رد  ار  هشیاع  دمحم )  ) صخش نیا  دیوگیم ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لاح  حرش 

نیا الاح  ویکـستنم . تسیک ؟ شاهدنـسیون  نیناوقلا . حور  باتک  رد  ریخن ، تسا ؟ هدش  هتفگ  هبرگ  شوم و  باتک  رد  ایآ  تسا ؟ هدش  نایب 
بلاطم نیا  نوماریپ  مه  وا  تاعلاطم  ًاضرف  هدش و  قوقح  هدکشناد  دراو  هزات  مه  ناوج  کی  فرط ، نآ  زا  مینک ؟ راکهچ  ار  عقاو  فالخ 
هعجارم خیرات ] هب   ] تدوخ دوب  رتهب  ویکستنم ! ياقآ  دراذگب ؟ نیغورد  ناتـساد  کی  هیاپ  رب  ار  شایقوقح  شناد  وجـشناد ، نیا  ایآ  تسا !

هدـننک عناق  ًاعقاو  كرادـم ، قیقد و  تاعالطا  هک  تسا  لوا  طرـش  نیا  لاـحره ، هب  هن ؟ اـی  تسا  تسرد  ياهیـضق  نینچ  اـیآ  ینیبب  ینک و 
رایـسب رثا  دراد و  راک  رـس و  كاپ  ياهناسنا  مامت  اب  تساهنرق  هک  یناتـساد  نیا  گرزب ، ناتـساد  نیا  تقیقح  هک  دنادب  ناسنا  و  دـشاب .

هنافـسأتم هک  تسا  يزیچ  اهشزرا ، كرد  - 2. تسیچ تسا ، هتـشاذگ  عیـشت  هعماج  رد  ًاصوصخم  یمالـسا  عماوج  رد  یقیمع  هدرتسگ و 
ار هثداح  ياهشزرا  هزم  شدوخ ، راگنخـیرات ، هک  تسا  نیا  هلأسم  دـناسر . دـهاوخ  تیلقا  هب  ًاتقیقح  ار  ام  ِیعقاو  ِناراگن  خـیرات  ِتیعمج 

ترضح نآ  تمدخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  یناگدنز  يادتبا  زا  هک  دینک  ضرف  ار  یـسک  دیناوتب  امـش  تسا  نکمم  یتح  دشچب .
گرم زا  سپ  ًالثم  تسا . هدـید  شاهعماج ، اب  ادـخ و  اب  شدوخ و  اب  طابترا  رد  ار  نیـسح  ياهراتفگ  تانکـس و  تاـکرح و  ماـمت  و  دوب ،

نیا ناوتیم  تسام ، تسد  رد  خـیرات  رگا  دوب .) شیپ  تقو  یلیخ  یقیقح  زاغآ  ّالا  و  ، ) تسا هدـید  ار  اونین  ناتـساد  ِيرهاظ  زاغآ  هیواعم ،
، تسا هدید  مه  ار  اهنآ  مینک  ضرف  ریگب . تعیب  دوز  رفن  هس  زا  ًاصوصخم  هک  دمآ  هنیدـم  یلاو  هب  همان  هک  عقوم  نآ  زا  درک . ار  هدافتـسا 

هقیقد نیرخآ  ات  ار  اهنیا  همه  . ) دومرف تحارتسا  دنچ  تعاس  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ًالثم  ماگنه  بش  هک  تسا  هدرک  هدهاشم  یتح 
داـعم زا  دـیرادن و  نید  رگا  ، » مکاـیند یف  ًارارحا  اوـنوکف  داـعملا  نوفاـخت  ـال  متنک  نید و  مکل  نکی  مل  نا  ِمـعط ؛ رگا  اـما  تـسا .) هدـید 

دنادیمن نوچ  ارچ ؟ دَروخیمن . درد  هب  تسین و  حیحـص  صخـش  نیا  تاعالطا  زا  ياهرذ  دشچن ، ار  دیـشاب » درمدازآ  لقاال  دیـسرتیمن ،
ناشن امـش  هب  دـننکیم و  يرادربسکع  هتفرگ و  ياهنییآ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ثداوح  لباقم  رد  هک  نیا  ریظن  تسرد  دـیوگیم . هچ 
اهنیا هب  دومرف  مالسلا  هیلع  نیسح  دندیسر ، نابایب  زا  نازوس  يامرگ  نآ  رد  دیزی  نب  ّرح  نایرکشل  یتقو  هک  دمهفیم  هچ  هنییآ  دنهدیم .
ییانعم هچ  دیـشاپب ، بآ  مه  ناشیاهبسا  هب  دـیهدب و  بآ  دـننک ] عطق  ار  ناشیاهگر  دنتـساوخیم  رگید  زور  دـنچ  هک  یناسک  ناـمه  ]

، مود طرـش  نیا  ؟ هچ ینعی  ملیف  نیا  هک  دیمهفیم  ملیف  دوخ  ایآ  دـشیم ، يرادربملیف  رگا  دـمهفیم ؟ هچ  ملیف  دـمهفیم ؟ هچ  هنییآ  دراد ؟
رگا ریخن ، تسیچ . ناتـساد  هک  دیمهف  دـیاب  اهباتک  يور  زا  كرادـم و  يور  زا  هک  میوگب  مهاوخیمن  نم  ًالـصا  تسا . مهم  هداعلاقوف 
دیلپ درم  نیا  دومرف ]: نیـسح  ماما  یتقو   ] هک دنادیمن  ار  نیا  یلو  دراد . عالطا  نایرج  زا  ًالـصا  هک  درادـن  هدـیاف  زاب  دـیمهف ، خروم ]  ] مه
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ِیتاذ تمارک  فرـش و  رگم  هچ ! ینعی  درک ، مهاوخن  اـهر  ار  دوخ  یتاذ  ِتمارک  نم  تسا و  هدرک  ّریخم  ّتلذ ، ریـشمش و  نیب  ارم  دـیزی ) )
نیا ماهتـشادرب ؟ تسد  مدوخ  فرـش  تیثـیح و  زا  ماهدرک و  لـقتنم  ار  نآ  ـالاح  میوگب  هک  ماهدـیرخ  ار  نآ  تسا و  مدوخ  راـیتخا  رد  نم 
ادخ هک  یتاذ  تمارک  نآ  زا  دیرادن  قح  امـش  دینک . لیلذ  ار  ناتدوخ  دـیرادن  قح  امـش  تسا . مکح  هکلب  تسین ، یقوقح  يانعم  هب  قح ،
ِناج زا  عافد  رد  اهناسنا  هک  رادقم  نامه  هب  خـیرات ، هاگرذـگ  رد  هک  دـنک  اعدا  یـسک  رگا  دـیرادرب . تسد  تسا ، هدرک  تیانع  امـش  هب 

تیمها هلأسم  امـش . مه  نیا  خیرات و  نیا  دینک . رواب  ًاعطق  دناهداد ، ینابرق  ناشفرـش  زا  عافد  رد  زین  رادـقم  نامه  هب  دـناهداد ، ینابرق  دوخ 
مامت رگا  هچ ، ینعی  هتسیاش  یگدنز  تایح و  هچ ، ینعی  تیثیح  هچ ، ینعی  فرش  هچ ، ینعی  تلذ  دنادیمن  هک  یـسک  الاح  دراد . يرایـسب 
تسا نیا  هعفد  کی  . تسا مهم  هداعلاقوف  مود  طرـش  نیا ، ربانب  دیـشچ . دهاوخن  ار  شمعط  دراد ؟ ياهدیاف  هچ  دنادب ، ار  نیـسح  ثداوح 

روهطوغ اهشزرا  رد  وا  دوخ  هک  نآ  تهج  هب  هچ ، ینعی  نیـسح  دمهفیم  دـنکیم و  هاگن  خـیرات  هب  هغالبلاجـهن ، ِعماج  یـضر  دیـس  هک 
هتفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  یحور  ِریظنیب  تلاح  نآ  اب  زیگناتفگـش و  ًاعقاو  تلاح  نآ  اب  هک  تسا  يراعـشا  نآ  شلیلد  تسا .
ینعی دمهفب . ار  هثداح  نیا  دهاوخیم  يرهاظ ، ياهتیلع  ِکنیع  تشپ  زا  یخیرات ، لیلحت  ِخروم  کی  هک  تسا  نیا  مه  هعفد  کی  تسا .

تکرـش ناتـساد  ِدوخ  رد  هک  یناسک  دینکن  نامگ  امـش  دـنیبب . شنامـشچ  اب  ار  ثداوح  دوخ  دورب و  ًالـصا  ای  دـنیبیم . ار  نآ  رهاظ  طقف 
لمع نیا  دنتـسنادیمن  ایآ  دندرکیم ، راک  هدرپ  تشپ  رد  هک  ییاهنآ  ای  دـندرکیم ، هدـهاشم  اونین  ِنازوس  تشد  رد  ار  هیـضق  دـندرک و 
رضاح نانآ  سرد  رد  مه  ام  دنیوگب ، ار  خیرات  نیا  سرد  دنتساوخیم  دندوب و  اج  نیا  رگا  نالا  دیاش  تسیچ ؟ شللع  هچ و  ینعی  نیسح 
ناـیز زج  ار  ناراکمتـس  و  [ .» 315  ] اراسَخ َِّالا  َنیِملاَّظلا  ُدـیزَی  ـالَو  ؛ یلو تسیچ . عاـضوا  هک  دـندیمهفیم  اـم  همه  زا  رتهب  اریز  میدـشیم ،

اما دینکب ؟ دیهاوخیم  راک  هچ  دیـسانشیم ؟ ار  نیـسح  ایآ  هک : دندرواینرب  مد  دـش و  ناشیتسپ  طوقـس و  ثعاب  ملع ، نامه  .« دـیازفایمن
هک دیآیمرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ  تاملک  زا  درک و  تابثا  دوشیم  تسا و  دیعب  دنتـسنادیمن ؟»  » ایآ دندرک . اشامت  دنداتـسیا و 

ار یناـسنا  يـالاو  ياـهشزرا  لوـصا و  معط  هک  تهج  نآ  زا  یلو  هچ . ینعی  هثداـح  نیا  تساـجک و  زا  ناـیرج  هک  دنتـسنادیم  ياهدـع 
تفگ تسیرگیم  دندناشنب و  یئـضاق  . تسیرگیم وا  اما  دـندناشن ، تواضق  يارب  ار  یـضاق  کی  . دوب ناشیرامیب  نانآ  ملع  دنتـسنادیمن ،

ارچتسوت ِداب  كرابم  ّيداش و  تقو  تسوت  دایرف  هیرگ و  ِتقو  هن  نیا  ؟ ینکیم هیرگ  ارچ  یضاق  يا  [ . 316 [ ؟ تسیچ هیرگ ز  ایضاق  بیان 
دَنار مکح  نوـچ  وا  تفگ  . ینک وـحم  ار  یلطاـب  ینک و  قاـقحا  ار  یّقح  یهاوـخیم  اریز  تسوـت ، ِرورـس  يداـش و  عـقوم  ینکیمهیرگ ؟

هعفارم يارب  هک  رفن  ود  نیادنب  ود  ناز  دناد  هچ  نیکـسم  ِیـضاق  دنفقاو  دوخ  يهعقاو  زا  مصخ  ود  نیایلهاج  ِملاع  ود  نیا  نایم  رد  یلدیب 
ایاضق دننادیم  یبوخ  هب  رفن ، ود  نیا  منک ؟ راک  هچ  لهاج  ِیـضاق  ِنم  تسیچ . هیـضق  هک  دـننادیم  دنتـسه و  ملاع  اهنیا  دوخ  دـناهدمآ ،

هچ يرگید  دـیوگیم و  هچ  نیا  هک  منکیم ، هاـگن  نیا  هب  یهاـگ  منکیم ، هاـگن  نآ  هب  یهاـگ  ماهتـسشن . روـط  نیمه  مـه  نـم  تـسیچ .
تفگ بیان  ) یتلم عمش  کیل  وت  یلهاج  یتلع  دنملاع و  نامصخ  تفگ  . منادیمن اما  مهدب ، صیخشت  ار  قح  مهاوخیم  مه  نم  دیوگیم .
ثعاب ملع ، نیمهدرک  روگ  ردـنا  تلع  ار  ناـشملع  درک  روک  ناـشضرغ  ار  ِملاـع  ود  ناو  . دـنرامیب یتلع  هب  یلو  دـنَِملاع ،) اـت  ود  نآ  هلب 

ُدیزَی الَو  لومشم ؛ یهاگ  ملع  نیا  دندمآ . وت  هاگراب  هب  دش  بجوم  هک  تساهنآ  يدوبان  ثعاب  ملع ، نیمه  تساهنآ . طوقـس  يدوبان و 
، دینادب دیوگیم  یلقع  لیلد  همه  نیا  یمالسا و  عبانم  همه  نیا  اذل ، دشابیم . دیازفایمن ،» نایز  زج  ار  ناراکمتس  و  ، » اراسَخ ِّالا  َنیِملاّظلا 
رد ياهدع  لاحره ، هب  . دنادیمن هعفد  کی  ناسنا  دوشیم . لابو  شدوخ  هک  تسا  تهجنیدب  دینک ، عورـش  ار  لمع  دیتسناد ، هک  نیمه  و 

ار عـماوج  زا  يرایـسب  اهدـعب  هـک  دوـب  ياینامیـشپ  شلیـالد ، زا  یکی  تـسیچ . اوـنین  هثداـح  ناـیرج  دـندیمهفیم  هـک  دـندوب  ناـمز  نآ 
دوب خلت  تمادن  ردقنآ  دش ؟ هچ  هیـضق  میتفرن ، ارچ  دوب ؟ هچ  هیـضق  نایرج و  رخآ ، دنتفگیم ]: . ] دنتـسیرگیم مادم  ياهدع  تفرگربرد .
سپ درادن ! ینامیشپ  هک  نتسنادن  لهج و  تشاد ؟ ییانعم  هچ  اهتمادن  نیا  دنتشادن ، عالطا  رگا  ًاعقاو  درب . نیب  زا  تمادن  ار  اهیضعب  هک 

هک منکیم  ضرع  اهراب  نم  . دنتسنادیمن ار  ایاضق  شزرا  تمظع و  یلو  تسیچ ، هیضق  هک  دندوب  هدیمهف  ًاعقاو  مه  ياهدع  دوشیم  مولعم 
نیناوق يدادعت  دوخ ، ِیگدنز  يارب  دروآیم . تسد  هب  يزیچ  کی  شیب  مک و  رشب ، هرخالاب  نوچ  دنتـسین ، ملع  ناینابرق  ام ، ناینابرق  ِرثکا 
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ای دـشچیمن ، ار  نآ  تقیقح  معط  ای  دـنادیم  ار  هچ  نآ  هک  تسا  نیا  رـس  ثحب  دـهدیم . ماجنا  راک  دـنکیم و  اـپ  تسد و  ار  ماـکحا  و 
رد ناسنا  دشچیم . بوخ  ًاعقاو  مه  ار  شمعط  ای  درک . مهاوخ  ضرع  نالا  هک  تسا  موس  هلحرم  نیا  هتبلا  دـنک . تکرح  هک  درادـن  هدارا 

َلََعل مُْهنِم  ُتَْسلَو  َنیِحلاّصلا  ُّبُِحااسراپ  نادرم  تبحم  لد ، حول  رب  ماهتـشون  اما  مَِین  اسراپ  دـنچ  ره  : درادیم تسود  ار  اهناسنا  شلد  حول 
حالـص و مه  نم  يارب  دنوادخ  هار ، نیا  زا  دـیاش  متـسین . نانآ  زا  هچرگا  مرادیم ، تسود  ار  حـلاص  ياهناسنا  نم  » احالَّصلا یَْنقُزْرَی  هّللا 

تکرح ات  تساجک  هدارا  اما  دنـشچیم ، ار ] ملع   ] يرـصتخم معط  اب  ولو  كاـپ ، ترطف  اـب  اـهناسنا ، بلغا  .« دـیامرف يزور  ار  یگتـسیاش 
یلوایکام هک  یناسک  رگم  درک ، مایق  تلادع  يارب  یلع  نب  نیـسح  هک  دناقفتم  همه  ار  نیا  بوخ ، رایـسب  دهاوخب . ار  نیا  روطهچ  دـنک ؟

دنهاوخیم ار  دوخ  دـنراذگیم و  دوخ  لباقم  رد  ياهنییآ  کنیع  ًالثم  دـشاب . ییایند  ِکنیع  ثداوح ، هرابرد  ناشریـسفت  دنـشاب و  تفص 
اب دـیراد ؟ راک  هچ  هنییآ  اب  دـیراذگب ، رانک  ار  هنییآ  نیا  تسا . روطنیا  يرـشب  هعماج  ای  دوب . نینچ  نیـسح  دـنیوگیم  اـما  دـننک ، ریـسفت 

مکح دناهتـشاذگ و  دوخ  لباقم  رد  ار  هنییآ  طقف  دـیتسین . یلع  نب  نیـسح  امـش  دـیتسین . رـشب  ییاهنت  هب  امـش  دـیراد ؟ راـک  هچ  ناـتدوخ 
یلع نب  نیسح  هک  دنادیم  ًاقیقد  ناسنا  دنتسه . زونه  يدارفا  شیب  مک و  هک  روطنامه  دنـشچب ، ار  شمعط  هک  تسا  نیا  هلأسم  دننکیم .
تین دـهدب ، ناـشن  هار  تساوخیم  رـشب  يارب  هک  نیا  زا  ریغ  دـشاب ، هاوـخریخ  تیرـشب  يارب  تساوـخیم  هک  نیا  زا  ریغ  ناـیرج ، نیا  رد 

هب دـیلپ  صخـش  نآ  زا  دـعب  مه  دـیاش  و  دـشیم ، وا  ِنآ  زا  اـیند  درکیم ، تقفاوـم  هرذ  کـی  وا  رگا  هک  مینادیم  هـمه  تشادـن . يرگید 
تسیچ و ناسنا  تزع  دـنادیم  وا  هک  تهج  نیا  هب  دـنک . لوبق  تسناوتیمن  ار  تلذ  نیا  یلو  دوبن ، رگید  یـسک  اریز  دیـسریم ، تفالخ 
هک نیا  ینعی  تسا . هدارا  هلحرم  - 3. دریذپب شدوخ  يارب  ار  تلذ  نیا  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  یلیخ  یناسنا  فرـش  هچ . ینعی  ناسنا  فرش 

یسیع دش . روط  نیا  یـسوم  ًالثم ] [ ؟ دیامرفب خیرات  ام  هب  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  ایآ  میناوخب . ار  نآرق  ياهناتـساد  ناتـساد و  نیا  دیاب  ام 
رد هصق  کی  امش  دندش . روط  نیا  دودخا  باحصا  دندش . روط  نیا  سر  باحصا  دش . روط  نیا  دوه  دش . روطنیا  بیعـش  دش . روط  نیا 

و دیـشاب » روـط  هچ   » ِثحب ثحب ، دیـشابن . ناـنچ  دیـشاب ، نینچ  سپ  دـیوگب  هک  نـیا  رگم  درک ، دـیهاوخن  ادـیپ  دـنلب -  اـی  هاـتوک  نآرق - 
نآ دـنوادخ  تسا . هداـتفا  قاـفتا  خـیرات  رد  هدـمآ ، نآرق  رد  هک  هچ  نآ  ربارب  رازه  دـص  رازه و  ثداوح ، ّـالا  و  تسا . دیـشابن » روـطهچ  »

باختنا و درب ، راـک  هب  اـهناسنا  دوس  هب  ناوتب  هک  یناـسنا  مولع  همه  رظن  زا  یـسانشناور و  رظن  زا  یـسانشهعماج و  رظن  زا  هک  ار  اـههصق 
ناشنـس هک  یـصاخشا  نآ  ًاـصوصخم  ار ، نآ  ِمهم  رـصانع  هکناـنچ  میتـسناد ، اـم  ار  ـالبرک  هثداـح  نیا  بوخ ، رایـسب  . تسا هدومرف  ناـیب 

رد اهناسنا ]  ] هک نیا  . دننادیم دـندوب ، دایز  هدـنزومآ  تاسلج  نیا  رد  يدـنوادخ  فطل  اب  ناشرمعرد  ای  دنتـشاد و  یتاعلاطم  ای  تسالاب ،
، دناعضاخ ًاعقاو  مه  یناسنا  تمارک  فرش و  لباقم  رد  هک  نیا  زا  تسین . دیدرت  ياج  چیه  دنروآیم ، دورف  میلـست  رـس  مه  تلادع  لباقم 

ضرع البرک  ناتـساد  دروم  رد  طقف  نم  هتبلا  تسیچ ؟ دوشیم ، هجاوم  تسکـش  اب  ناسنا  لـمع ، رد  هک  نیا  تلع  اـما  تسین . یفرح  چـیه 
ًالثم مینادیم . اریز  میرادن ، یلکشم  یملع  رظن  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ام  ًاعقاو  تسا . روطنیا  اج  همه  تفگ ] ناوتب  دیاش   ] یلو منکیم ،

ارچ منادیمن  یلو  مدرک ، سیردت  ار  رافـسا  ماهدـناوخ و  ار  یملع ) بلاطم   ) اهنیا نم  ینالف ، : » تفگیم نم  هب  یـصخش  هک  مراد  دای  هب 
هک تسا  مک  دراوم  هنوگنیا  هتبلا  درادـن .» داینب  منیبیم  مدرگیمرب ، هچره  تسیچ ؟ ناـیرج  تسا . یلاـخ  ناـنچمه  دوشیمن و  رپ  متـسد 

ًاعقاو میتـسناد و  هک  ار  هچ  نآ  یتسیاـب  تسا : نیا  شخـساپ  منکیم ؟ ـألخ  ساـسحا  منورد  رد  ارچ  مـنادیمن  دـیوگب ، یملع  ماـقم  کـی 
اب ار  دوخ  ماوق  تیصخش ، ینعی  مینکن . اهر  میهدب و  رارق  انبریز  گنس  تیصخش ، ِتمظع  اب  ِخاک  يارب  میدیمهف ، ار  نآ  تمظع  شزرا و 

ضرف . دومن دیهاوخ  تمظع  ساسحا  ناتدوخ  رد  ایند  نیا  رد  ُرپ و  امش  تسد  تروص ، نیا  رد  دنک . هیکت  گنس  نآ  هب  دنیبب و  گنس  نآ 
دینک ضرف  و  دراد . تعنص  شناد و  هب  جایتحا  هعماج  دشاب ، هتـشاد  ملع  دیاب  هعماج  هرخالاب  هک  دش  تابثا  امـش  رب  تقیقح  نیا  دییامرفب ،

راک نیا  دیدروآ و  تسد  هب  تشاد ، دوجو  ملع  نیا  رد  هک  مه  ییاهشزرا  نینچمه ، دیدرک . ادیپ  ار  شناد  تعنص و  نآ  قیقحت ، زا  سپ 
نوچ نامه . یگدنز  ِیچوپ  رد  ندرک  ریگ  نامه و  نتـشادنرب  مدق  ییاناوت ، هزادنا  هب  سپـس  دـینادب ، یلو  دیـسر . مدرم )  ) ام تسد  هب  مه 

هک دوب  هدش  تابثا  نم  هب  هک  دوب  نیا  لوا  تفر . دیدز و  دگل  کی  اب  دیدرک . اهر  امش  ار  تیصخش  ِخاک  يانبریز  ِگنس  نیرتلیصا  امش 
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گنهرف کی  نودـب  هعماج ، ای  دوشیم . وحم  دـنک ، هرادا  ار  نآ  ِیگدـنز  هک  یتعنـص  نودـب  هعماج ، ای  دوشیم . وحم  ملع ، نودـب  هعماج 
رما نیا  هب  رگا  دوشیم . وحم  دـنک ، هرادا  ار  نایرجم ] هعماـج و   ] نآ گـنهرف ، نآ  دـشاب و  باوخ  ناـیرجم  ياـهمشچ  ماـمت  هک  هدـنزاس 

تسا و هار  نیا  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  میشاب ، هتشاد  لیـصا  ورـشیپ و  ِیگنهرف  هاگهیکت  کی  ایند  نیا  رد  دیاب  هک  میوش  فقاو 
هب ار  ناسنا  ناسنا ، نادجو  مه  هک ، نیا  تهج  هب  دوب . دهاوخ  رتشیب  شلابو  دـنکن ، تکرح  هدارا  اما  مینادـب ، رتهناداتـسا  رتهب و  مه  هچره 

نادجو خیرات ، نیمه  تسا . هتـسشن  تکاس  خـیرات  هک  دـنکیم  لایخ  ناسنا  درذـگیمن . ناسنا  زا  خـیرات  مه  دـشکیم ، دـیدش  همکاحم 
شناد قیرط  زا  هعماـج  رد  هک  مدرک  ساـسحا  نم  یتقو  تفگ ؟ دـیهاوخ  هچ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دـینک ، اـهر  ار  اـهنیا  رگا  دراد . یـساسح 

؟ مهدب یباوج  هچ  مدوخ  تیـصخش  هب  تشاد ؟ مهاوخ  یباوج  هچ  ادخ ] هاگـشیپ  رد  ، ] متـشادنرب ار  مدق  نآ  مرادرب و  مدـق  کی  مناوتیم 
قدص و هعماج  دهاوخیم ، يزوسلد  هعماج  دهاوخیم ، ملع  هعماج  هک  يدوب  هدروآ  تسد  هب  ار  ملع  نیا  هک  امش  دیوگب : تیصخش  رگا 

راک دـناوتیم  ناسنا  رگم  تقو ، نآ  تسا . نادـجو  دوخ  نامایب ، ِناتـسداد  نیلوا  لاح ] نیا  رد  [ ؟ يدرکن تکرح  ارچ  دـهاوخیم ، اـفص 
یتسنادیم و وت  متـسه : وت  اب  تسا  هتفگ  نادـجو  تسا . هدیـشک  شزیم  يولج  ارم  هدرک و  تابثا  نم  هب  ار  نیا  نادـجو ،] [ ؟ دـهدب ماـجنا 

لمع ورـشیپ  ِگـنهرف  نیا  هب  تدوخ  ارچ  يدرکن ؟ جـیورت  دوخ  هعماـج  رد  ار  گـنهرف  نیا  ارچ  یتـسنادیم . رادهشیر  قیمع و  مه  یلیخ 
«، مدینـش ار  هلمج  نیا  ربمغیپ  زا  نم  «، » تسا نینچ  منادیم  نم  : » تسا تراـبع  نیا  زا  رپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تـالمج  يدرکن ؟

هدامآ نایمدآ  ياهلد  یلو  بیرغ ، ینابایب  رد  مورب  هتخادنا و  هار  هب  یناوراک  دودـعم ، هدـع  کی  اب  ولو  هک  تسا  یـضتقم  زین  نونکا  و ...
. میاهدیشچ ار  شزرا  ياهتمظع  ِمعط  مینادیم و  مییوگیم  مه  ام  . مدرکیم لمع  دوبن ، اهلد ] نیا   ] مه رگا  هک  تسا ، نم  دوجو  نتفرگ 

ْنَم : دراد رارـصا  هدارا  رب  ینآرق  تایآ  نینچمه ، تسا . هدـش  هتفگ  يدایز  بلاطم  هدارا ، هرابرد  ؟ تساجک اـم  هدارا  سپ  میاهدیـشچ ، رگا 
ار ترخآ  هک  یسک  [ .» 318  ] ةَرِخْآلا ُدیُری  ْنَم  .« دهاوخب ار  نآ  تنیز  ایند و  ِیگدـنز  هک  یـسک  [ .» 317  ] اهَتَنیز َو  اْینُّدلا  َةویَْحلا  ُدـیُری  َناک 

لوا فیدر  رد  تسا ، ریظنیب  ایند  رد  مییوگن  رگا  هک  ام  ِیبدا  گنهرف  تسام . راختفا  ثعاب  تایبدا ، اههفـسلف و  یثیدح ، عبانم  .« دـهاوخب
: دنیوگیم هک  یناسک  دنتسه  خیرات  ِگرزب  نارکفتم  زا  دیهاوخب ! ار  هدارا  تسا . هدارا  هلأسم  زا  ُرپ  تسین ، دیدرت  ياج  چیه  ًاعطق  تسا و 
نتـساوخ و ار ، هدارا  ِندوب  یتایح  رـشب ، هک  یماداـم  ینعی ؛ تسا .» هدـیمهفن  چـیه  دـمهفن ، ار  هدارا  تمظع  تقیقح و  رـشب ، هک  یماداـم  »

یکی زا  ياهلاقم  ًاریخا  منکیم . ضرع  هلمج  کی  اجنیا  . تسا هدیمهفن  چیه  دشاب ، هدیمهفن  دهاوخب ، هک  ار  هچ  نآ  ار و  نتـساوخ  يانعم 
قح مهاوخیم  نم  هچ  ره  هک  قطنم  نیا  دراد .» اردوخ  تجح  اج  همه  رد  ادخ  : » دوب هتشون  هک  دیسر  ام  تسد  هب  ایند  گرزب  نارکفتم  زا 
رب هلمج  نیا  زا  هک  یبیـسآ  تساقح )! مهاوخیم  نم  هک  هچ  نآ  .) تسا یفاک  يرـشب  ِورـشیپ  گـنهرف  ندز  مه  رب  يارب  ییاـهنت  هب  تسا ،

ياهسفق راکتیانج ،]  ] هدع کی  ؟ تسا هراک  هچ  زیگنچ  دوشیمن . دراو  ناخزیگنچ  ياهریشمش  زا  دوشیم ، دراو  يرشب  هدنزاس  گنهرف 
قح مهاوخیم  نم  هک  هچ  نآ  ( ؛ هلمج نیا  اما  دـنوریم . دنتـسرفیم و  نوریب  تبون  زا  جراـخ  ار  حاورا  دنفاکـشیم و  ار  اـهناسنا  ِدـبلاک 
هار اهناسنا  ِحاورا  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتناوتان  یلیخ  رتدنک و  یلیخ  ریـشمش  درادن . هار  حاورا  هب  ریـشمش  دنکیم . دوبان  ار  حاورا  تسا ،)

حاورا ِبّرخم  مهاوـخیم ،) نوـچ  تسا ، قـح  مهاوـخیم  نم  هک  هچ  نآ  ( ؛ هلمج نـیا  دـش -  ضرع  هـک  روطناـمه  اـما -  دـشاب ، هتـشاد 
تـسرد مهاوخب ؟ ار  يزیچ  هچ  ارچ و  هک  تسا  نآ  رـس  رب  ثحب  یلو  تساهناسنا . ام  ِتکرح  يورین  نیرتتمظعاـب  هدارا ، . تساـهناسنا
قوشعم هک  تسا  نیا  رـس  رب  ثحب  دـشاب ؟ هچ  قوـشعم  اـت  تسا ، تمظعاـب  هداـعلاقوف  ِیناور  هدـیدپ  کـی  قـشع ، قشاـع . قـشع و  ریظن 
شیدـنا ماخ  ِنونجم  متخوس  ار  شیوخ  مدومن  یلیل  ُِخر  رد  . تسا هیاس  قشاع  ناـسنا )  ) وا اـما  تسا ، تمظعاـب  یلیخ  قشع  یلب ، تسیچ ؟

يزیچ هچ  تسادخ . لک ، لامج  لک و  لیمج  لک و  يابیز  هیاس  هک  دیمهفن  و  تسوا ، ِنآ  زا  ییابیز  هک  تسا  هدرک  لایخ  مه  رـشب  نیاار 
رد یتقو  رگید ، یحابـص  دـنچ  هک  منک  مشچ  وربا و  نامک  يادـف  ار  ارگتیاهنیب  ِتیـصخش  ایآ  مزروب ؟ قشع  يزیچ  هچ  هب  مهاوخب ؟ ار 
هچ هب  اما  تسا ، بوخ  یلیخ  قشع  موشب ؟ نیا  قشاع  ایآ  درک ؟ دهاوخ  چوپ  وا  يارب  ار  یگدنز  هفسلف  دوشیم ، رادومن  ییاهيدیفـس  نآ 

یلع نب  نیـسح  مهاوخیم .» نم  : » دـیوگیم هک  دـینک  هظحـالم  ار  هدارا  کـی  هنوـمن  دـنکیم . هرادا  اراـم  تاـیح  هنودرگ  هدارا ، ؟ یـسک
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ای کـیلع  هَّللا  تاولـص  «. دـنیبب هتـشک  ارم  هک  تسا  هتـساوخ  ادـخ  ، » ًـالیتَق ینارَی  ْنَا  َءاـش  َهَّللاّنِا  هک ؛ نیا  تهج  هـب  مهاوـخیم . دـیوگیم :
، رگید سک  چیه  هن  هیفنح و  نب  دمحم  نانخس  هن  درک و  رثا  وا  رد  سابع  نبا  ياههتفگ  هن  تفر . مهاوخ  مهاوخیم و  تفگ ]: . ] هَّللادبعابا
مهاوخیم و تفگ : ّرُح ] هب  خساپ  رد  هک  نانچمه  . ] تسادخ زا  هک  تشاد  اهمهاوخیم »  » ِقلاخ رب  هیکت  دوب و  يدج  وا  ِمهاوخیم »  » اریز

َعَّدَو َو  ًاروـُْبثَم  َقَراـف  َو  ِهِسْفَِنب  َنـیِحلاَّصلا  َلاـجِّرلا  یَـساو  َوًاِملْـسُم  َدَـهاجَو  ًاّـقَح  يوـَن  اـم  اذِا  یتَْـفلایَلَع  ٌراـعِتْوَْملِابامَو  یـْضمَأَس  . موریم
رگا تسین . راع  درمناوج  يارب  گرم  هک  موریم  نم  [ .» 319  ] امَغُْرت َو  َشیعَت  ْنَا  الُذ  َِکب  یفَک  َْمُلا  َْمل  ُِّتم  ْنِا  َو  ْمَْدنَا  َْمل  ُتْشِع  ْنِاَفًامِرُْجم 

زا دـیامن و  يرای )  ) تاساوم دوخ  ناج  اب  بوخ  ِنادرم  اب  دـنک و  داهج  دـشاب ، ناملـسم  هکیلاح  رد  دـشاب و  هتـشاد  ریخ  تین  درمناوج ] ]
، مریمب مه  رگا  موشیمن و  نامیشپ  متسه ، هدنز  ات  هک  منک  نینچ  نم  رگا  دیوجب . يرود  دشاب ، راکهانگ  هداد و  نت  تکاله  هب  هک  يدرم 

دوش صخـشم  شاهدارا  دیاب ] ناسنا  .«] دوخ لایما  مغر  هب  ینامب ، هدـنز  هک  تسا  سب  تلذ  نیا  وت  يارب  یلو  دوب . دـهاوخن  تمالم  نم  رب 
، ساـبع نبا  یتـح  تسا . يدـج  نم  هدارا  سپ  مهاوخیم ، ار  قـح  نوـچ  مهاوـخیم . ار  قـح  نم  دـهاوخیم . ار  يزیچ  هچ  تسیچ و  هک 

تکرح زا  ایند  مامت  زور  نآ  رگا  هک  دنکیم  ساسحا  مدآ  دومرفن . رابجا  دوخ ، تکرح  نیا  رد  ار  رمع و ... نب  هَّللادبع  هیفنح ، نب  دمحم 
گرم زا  ارم  ایآ  ، » یُنفِّوَُخت ِتْوَْملا  ِابَفَا  تفگیم : دش ، یهاوخ  هتشک  ًاعطق  هَّللادبعابا  ای  دنتفگیم : دندرکیم و  يریگولج  یلع  نب  نیـسح 

: تفگ مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوـبن . تاـیدام  ِرذـگدوز  ياـههزیگنا  زا  ثعبنُم  وا ، هدارا  تشاد . رگید  ياـج  هب  هیکت  وا  هدارا  دـیناسرتیم »؟
ملع و رگا  ادنوادخ ! اراگدرورپ ! امرفب . رادروخرب  ینیـسح  هدارا  هنومن  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! ایادخ ! . دهاوخیم ادخ )  ) وا نوچ  مهاوخیم ،
ام رب  ناتـساد ، نیا  ياهشزرا  ِتقیقح  ندیـشچ  زا  تسا  تراـبع  هک  مه  ار  مود  هلحرم  يدومرف ، تیاـنع  اـم  هب  ار  اونین  هثداـح  زا  یـشناد 

هثداح میدـیمهف  مه  يدومرف ، تیانع  ام  رب  ار  هلحرم  ود  نیا  ای  يدرک ، در  هلحرم  ود  نیا  زا  ار  ام  هک  ماگنه  نآ  رد  ایادـخ ! امرفب . تیانع 
. امرفب تیانع  ام  هب  اـهشزرا  نیا  اـب  یگدـنز  قیبطت  يارب  ياهدارا  میدرک ، كرد  ار  نآ  يـالاو  یناـسنا  ياـهشزرا  لـلع و  مه  تسیچ و 

« نیمآ »

ینیسح تایح 

هراشا

نهذ رد  لاؤس  نیا  مهدیم  يوق  لامتحا  نم  هک  دش ، حرطم  یلاؤس  هتـشذگ ، هسلج  ِتبحـص  زا  دعب  .( 1373  / 3  / 26 مرحم ، متفه  بش  )
هک مه  ناگرزب  هکلب  ناناوج ، طقف  هن  هتبلا ] . ] دـنراد دوخ  نورد  رد  ار  لاؤس  نیا  ام  ناناوج  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  تیمومع  ام  ِزیزع  ناناوج 

نیا تقیقح  میهاوخب ؟ هنوگچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  نآ  دـننک . تفایرد  ار  هلأسم  نیا  دـهاوخیم  ناشلد  زاـب  تسا ، هتـشذگ  ناـنآ  زا  ینس 
میناوتب هک  دوش  يرپس  يوحن  هب  ام  یگدنز  هک  میراد ، هقالع  میراد ، تسود  میهاوخیم ، دشاب . یگدنز  ام  ِیگدـنز  میهاوخیم  هک  تسا 

يارب تسا . دصقم  مادک  هب  مه  ام  نتفر  دوب و  هچ  يارب  ام  ِندمآ  میدمآ و  هنوگچ  مینادب  میراد  تسود  میـشاب . هتـشاد  یفرح  نآ  هرابرد 
؟ تسیچ هک  دمهفب  دهاوخیم  لادتعا  لاح  رد  ار  نیا  رشب  ًاعقاو  [ 320 . ] یلصا لاؤس  شش  نامه  میدوب . هدمآ  اجک  زا  میدوب و  هدمآ  هچ 

کی دنکیم . هزرابم  نتـشیوخ  اب  ادص  رـس و  نودـب  دـنادب ، دـهاوخن  رگا  دوب ؟ هدـمآ  هچ  يارب  دوریم و  اجک  هب  و  تسا ؟ هدـمآ  اجک  زا 
ِلاؤس یساسا و  لاؤس  نیا  هب  هجوت  زگره  هک  نیا  ای  هدنشک . فیرظ و  یجیردت و  رایـسب  ياهزرابم  يرگید  و  ادص ، ورـس  اب  میراد  هزرابم 

ِدودحم یبسن و  هتبلا  ِتاعلاطم  هک  تسا  نیا  تقیقح  میوریم ...؟ اجک  هب  میدمآ و  اجک  زا  هچ ؟ سپس  هرخالاب  هک : دشاب  هتشادن  اهلاؤس 
دراذگیمن يوناث  لئاسم  تسا . هتفرگ  ار  اهنتساوخ  نیا  يور  يرابغ  اهتنم ، دنهاوخیم . ناگمه  هک  درک  تابثا  ام  يارب  ار  هلأسم  نیا  ام ،

ار ایند  زورما  هک  يروآنف  لئاسم  و  دوش ، لصاح  یتغارف  رگا  یلو  دنک . لوغشم  دوخ  هب  يدج  روط  هب  ار  رـشب  ِهاگآ  نهذ  لاؤس ، نیا  هک 
دهاوخ ادیپ  انعم  زین  ام  ياهنتـساوخ  ، ] دیایب شدوخ  هب  هقیقد  ود  رـشب  دراذگب  درب ، دهاوخ  شدوخ  اب  ار  نآ  مه  تبقاع  هدـیچیپ و  مهرد 
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تسا و هدرک  راک  هچ  اجنیا  هک  دنادب  ًاعقاو  دهاوخیم  مه  شلد  درک و  دهاوخ  ار  لاؤس  نیا  ًاعطق  دشاب ، دوخ  اب  یقیاقد  رـشب  رگا  درک .]
، دـناهتفگ هچ  هرابنیا  رد  تیناسنا  ِورـشیپ  ِگنهرف  نازاتـشیپ  هک  داد  حیـضوت  ياهزادـنا  اـت  یلبق ، هسلج  ثحب  ؟ دوریم اـجک  هب  اـجنیا  زا 

یگدنز زاب  میوشب  هتـشک  میریمب و  راب  رازه  رگا  دنتفگیم  هک  دنتـشاد ، یفیـصوت  هچ  یگدنز  يارب  نانآ  دهدیم و  ناشن  هچ  ناشیگدنز 
هک دوب  نیا  ناشفرح  نومـضم  دنتفگیم ؟ هنوگنیا  هک  دندیدیم  یگدـنز  مادـک  رد  ار  تداعـس  تسا ؟ هدوب  هچ  هلأسم  نیا  تسا . نیمه 

نیا زا  مه  هظحل  کی  میتفگیم : و  دـندادیم ، اـم  تسد  هب  ار  اـیند  اـهنت  میرواـیب ، تسد  هب  میرخب و  ار  یگدـنز  نینچ  کـی  دوب  اـنب  رگا 
يارب یگدنز  یلو  تسا ، نم  تسد  رد  ایند  مکلام ، نم  ار  ایند  مامت  تسا ؟ یگدنز  مادک  نیا  یگدنز ! نیا  زا  دیهدب . رتشیب  ام  هب  یگدنز 
نیاک یتسم  شوک و  شیع  رد  یتسدـگنت  ماـگنه  : میوگب منک و  میدـقت  یتسد  ود  ار  یگدـنز  مرـضاح  هک  تسا  هدـش  ریـسفت  يروط  نم 

نب نیـسح  ام ، گرزب  رایـسب  ِسّردم  یبرم و  ملعم و  هک  تسا  یگدنز  نآ  تسا ؟ یگدنز  مادـک  نیاار  ادـگ  دـنک  نوراق  یتسه  يایمیک 
یگدنز و  تداعس ، زج  ار  گرم  نم  [ .» 321  ] امََرب َِّالا  َنیِملاّظلا  َعَم  َةایَْحلا  َالَو  ةَداعَس  َِّالا  َتْوَْملا  َيرَا  ّینِا ال  َو  : دیامرفیم مالـسلا  هیلع  یلع 

. تسا یگدنز  ِییافوکـش  ییانـشور ، اب  گرم  منادیم . یگدنز  ِییافوکـش  ار  گرم  نم  .« منیبیمن یگنتلد  تلالم و  زج  ار  ناراکمتـس  اب 
رد ار  تداعس  ناسنا ، هک  تسا  یعقوم  دشاب ، افوکش  دهاوخب  رگا  تایح  تسا . يدوبان  درذگب ، اهیکیرات  اب  رمع  هک  اهیکیرات  اب  گرم 

یتسه ياههاگتسد  مامت  ِتمظع  اب  يواسم  شاهظحل  ره  ییانشور ، نیا  دوشن . روهطوغ  یکیرات  رد  ردق  نآ  دنک و  ساسحا  ییانشور  نآ 
کی دنتسه . ناکیرات  نانشور و  هک  نیا  هب  مینک  میسقت  ار  اهناسنا  مینکن . میسقت  تخبدب  ای  تخبشوخ  هتـسد  ود  هب  ار  رـشب  دییایب  تسا .
ددـع زا  نتـساک  لگ . كاخ و  ِناگتـسراو  امکح و  ناربمغیپ ، گرزب  راک  تسا  نیا  کـیرات . هدـع  کـی  دـنانشور و  اـیند  نیا  رد  هدـع 

اهشزرا يانبم  رب  ام  ِیگدنز  ات  میهاوخب  دیاب  هک  تسیچ  یگدـنز  نیا  تسیچ ؟ تایح  نیا  لاح ، نانـشور . هرامـش  رب  ندوزفا  ناکیرات و 
ماما زا  ياهلمج  نآ ، یط  رد  دهاوخب  دنوادخ  رگا  تقیقح  رد  هک  درذگب ، لاؤس  نیمه  باوج  رد  هک  درادـن  یعنام  ام  ثحب  ؟ دوش يرپس 
هبنج منکیم ، ضرع  نآ  یتاذ  فرش  تمارک و  یگدنز و  هرابرد  هک  بلطم  نیا  میشاب ؛ هتشاد  رظن  رد  . دوشیم ریسفت  مالسلا  هیلع  نیـسح 

فرش و تایح ، رد  رگا  دیوگیم : نیسح  هک  یتایح  ینعی  نآ ، یتاذ  فرـش  تمارک و  تایح و  درادن . صلاخ  ِیتاساسحا  ضحم و  ِیبدا 
نیا یقوقح  هبنج  درک . مهاوخن  تیاـشامت  نیدروجـال ، ِرهپـس  ناگراتـس  يا  و  هَّللاناـمایف ، دـشاب ، تلذ  رگا  ظفاحادـخ . دـشابن ، تمارک 

يداوم نیا  تسا ؟ هنوگچ  مالسا  رد  رشب  یناهج  قوقح  هاگدید  زا  اهناسنا  ِتایح  ِیتاذ  تمارک  فرش و  تسا ؟ روطهچ  مالسا  رد  هلأسم 
یمالسا قوقح  سنارفنک  رد  داوم  نیا  زا  ياهنیمز  ای  نآ ، هدمع  هنیمز  منکیم ، ضرع  مالسا  هاگدید  زا  رـشب  یناهج  قوقح  رد  کنیا  هک 

هک مدرک  حرطم  سنارفنک  رد  یبلاـطم  عقوم ، ناـمه  تسا . هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  تفاـی ، لیکـشت  شیپ  لاـس  راـهچ  هس -  نارهت  رد  هک 
هدوب رشب  قوقح  سنارفنک  رد  شاهنیمز  هک  تسا  نامه  تقیقح ، رد  میوگیم ، نونکا  هک  هچ  نآ  دوش . دراو  یتارییغت  داوم ، نیا  رد  دیاب 

يدنوادخ ياطع  امـش ، ياهندیـشک  سفن  نیاتـسا  يدنوادخ  ياطع  تایح  فلا . . مدرک ضرع  نم  هک  دوب  یبلاطم  مه  يرادـقم  تسا و 
زا ددزد  كدنا  كدنا  نانچمه  ار  ام  ياهناج  سفن  نیو  ! تسا هدش  نینچ  فداصت  بسحرب  لووا  مرپسا و  دنچ  هک  تسا  نانچ  هن  تسا .

َو یتولَـص  َّنِا  . تسوا ِنآ  زا  همه  ام ، تایح  اـهسفن و  ِتاـظحل  [ . 322  ] ِملَع ُْثیَح  یِلا  اّنِم  ًادِـعاص  ِملَْکلا  ُبایْطَا  ْدَعْـصَی  ِْهَیِلا  اـتناهج  سبح 
نایناهج راگدرورپ  ادـخ ، يارب  مگرم  مایگدـنز و  متاداـبع و  نم و  زاـمن  اـنامه ، [ .» 323  ] نیَملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  یتاـمَم  َو  َياـیْحَم  َو  یکُُـسن 

اهتیعمج و اهتلود و  همه  تسا و  هدش  نیمضت  اهناسنا  همه  يارب  تایح  قح  :» تسا رشب  یناهج  قوقح  داوم  وزج  ریز ، تارابع  .« تسا
ِیعیبـط ياـقب  رب  لـالخا  هنوگره  ندـش  دراو  و  دـنافلکم ، اـهناسنا  ِتاـیح  قح  زا  عاـفد  تیاـمح و  هب  يّدـعت ، هنوگره  لـباقم  رد  دارفا 

نیمـضت دـنکیم ، يزاب  اـهنآ  یگدـنز  اـب  هک  هچ  نآ  لـباقم  رد  اـهناسنا  دـیاب  یناـسنا . یعیبط و  ياـهالب  اـهيرامیب و  دـننام  یگدـنز ،
یحور چیه  ندرک  ادج  .ب . تسین ماخ  رذـگدوز و  ِتاساسحا  هلأسم  میتسه . نوناق  داوم  زا  یکی  ندـناوخ  لاح  رد  ام  نونکامه  .« دـنوشب
عونمم یئزج ، یلک و  زا  معا  يرشب ، تایح  ِراسهمشچ  ِيدوبان  يارب  هلیسو  ره  زا  هدافتسا  .ج . تسین زیاج  یعرش  ِیضتقم  نودب  شندب ، زا 

. تسا بجاو  دوخ ، تایح  زا  يدرف  ره  تظفاحم  . تسا بجاو  دـهاوخب ، ادـخ  هک  اج  نآ  ات  يرـشب  تایح  همادا  ظـفح و  .د . تسا مارح  و 
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ِضیف هظحل ، ره  تسین . امش  تیکلام  رد  اریز  دیناوتیمن ، مهاوخیمن . ار  نآ  نم  تسا ، نم  ِنآ  زا  یگدنز  نوچ  دییوگب : دیناوتیمن  امش 
تــساوخرد وا  زا  تـسا ، نــیمز  اهنامــسآ و  رد  هــک  ره  [ .» 324  ] ضْرَاـْلاَو ِتاوـمَّسلا  ِیف  ْنَـم  ُُهلَئْـسَی  : دوـشیم ریزارـس  ـالاب  زا  تاـیح 

راکورس رامیب  اب  امش   » هک نیا  ناکـشزپ ، نایاقآ  متفگ : میدرکیم ، تبحـص  میدوب و  ناکـشزپ  نایاقآ  زا  یـضعب  تمدخ  ینامز  .« دنکیم
زا دوشیم و  ریزارس  الاب  زا  نایمدآ  ِناج  ِتایح  ِبآ  هک  دیتسه  يراسهمشچ  رانک  رد  ًامئاد  امـش  هک  تسا  نیا  شیانعم  هچ ؟ ینعی  دیراد »
رد ًاـمئاد  امـش  تساـهنیا . شرهاـظ  هچرگا  دـینیبب . ناوختـسا  تشوـگ و  هدور و  ار ] اهراسهمـشچ  نیا   ] اداـبم دوـشیم . در  امـش  لـباقم 
نم دومرف : دهاوخ  شناگدـنب  زا  یـضعب  هب  تمایق ، زور  رد  دـنوادخ  هک  میراد  یتیاور  زیزع ، ناکـشزپ  دـیربیم . رـس  هب  ادـخ  یگیاسمه 

هک يدوبن  ینامـسج  مسج و  وت  دوب . نیا  زا  رتالاب  وت  نأش  اراگدرورپ ، تفگ : دنهاوخ  دیدماین ؟ نم  تدایع  رادید و  هب  ارچ  مدش ، ضیرم 
یگدیـسر و درکیم . هلان  هلان ، تشپ  ییاهنت ، تاظحل  رد  هک  دیتفرن ، وا  تدایع  هب  امـش  دش و  رامیب  نم  هدنب  دومرف : دـهاوخ  يوش ! رامیب 

وت زا  ردق  هچ  ام  یکیدزن و  ام  هب  ردق  هچ  وت  اراگدرورپ ، ادـنوادخ ، قلاخلاّلج . ییایب . نم  رـس  يالاب  هک  دوب  نیا  هیبش  وا ، هب  وت  ِيرادـلد 
تایح رب  درف  ره  تظفاحم  هاوخ  تسا ، بجاو  دهاوخب  ادخ  هک  اج  نآ  ات  يرـشب  تایح  همادا  ظفح  مدرک ، ضرع  هک  هنوگنامه  میرود .

تایاور رد  و  تسا ! عونمم  دینک . یـشکدوخ  دیناوتیمن  امـش  نتـشیوخ . رب  نتـشیوخ  يدعت  هاوخ  دـشاب ، نارگید  ِيدـعت  لباقم  رد  دوخ 
[325  ] اهیف ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُءازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو  تسا : هیآ  نیا  لومـشم  راحتنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسه  ربتعم 

لومـشم دنک ، راحتنا  هب  مادقا  یـسک  رگا  دوب .» دهاوخ  راگدـنام  نآ  رد  هک  تسا  خزود  شرفیک  دـشکب ، دـمع  هب  ار  ینمؤم  سک  ره  «و 
نآ دیاب  لقادح  ای  دنرادن ، اهنآ  ار  هدام  نیا  میدیدن . ار  روکذم  هدام  برغ ، هاگدید  زا  رـشب  قوقح  رد  هنافـسأتم  . تسا يدمع  سفن  لتق 
هب تسا  موکحم  ناسنا  ینعی  مینادیم . مکح  ار  تایح  ام  تسا . هاگدـید  ود  فـالتخا  تهج  هب  نیا  دـنهدب . رارق  هداـم  کـی  زا  يدـنب  ار 

هیبش هکلب  دننادیمن ، مکح  ار  نیا  اهیبرغ )  ) اهنآ دیامن . ظفح  ار  نآ  هک  دنک  ششوک  رثکادح  دیاب  و  تسا ، هدش  هداد  وا  هب  هک  یتایح 
ام ریخن ، مینک . تعناـمم  میتسین  رومأـم  اـم  درادرب ، تسد  دوخ  ِتاـیح  زا  تساوخ  یـسک  رگا  هک  دـننادیم ، یحالطـصا  قوقح  ناـمه  هب 

.ه. تسا برغ  مالـسا و  رد  رـشب  یناـهج  قوقح  رظن  زا  اـهناسنا  ِتاـیح  تیمها  هراـبرد  تواـفت  کـی  نیا  میریگب . ار  وا  يولج  میرومأـم 
نادنمتردق فرط  زا  ای  یعیبط  لماوع  هیحان  زا  وا  فرـش  تمارک و  تایح و  هتفرگ و  رارق  فاعـضتسا  دروم  هک  یـسک  ره  رب  تسا  بجاو 

یعورـشم وحن  ره  هب  نتـشیوخ ، تمارک  تایح و  زا  دیاب  ناسنا  دیامن . رطخ  فاعـضتسا و  عفد  ات  دنک  مایق  تسا ، هدش  عقاو  دـیدهت  دروم 
مامت ِفرش  زا  عافد  هکلب  دوبن ، دوخ  ِفرش  زا  عافد  يارب  طقف  ینیـسح  مایق  هک  یلاح  رد  دزیخنرب ؟ نیـسح  ایآ  . دنک عافد  دراد  ییاناوت  هک 

نم شزرا  هک  تسا  هلأسم  نیا  زا  ریغ  تسا ، عمج  نم  ساوح  دینک  تکرح  دینک . تکرح  هک ؛ ینعم  نیا  هب  دوب . خـیرات  ِكاپ  ياهناسنا 
... ۀَّلِّذـلا اَّنِم  َتاْهیَه  َو  ِۀَّلِّذـلاَو  ِۀَّلِّسلا  ِْنیَتَْنثا  َْنَیب  ینَزَکَر  ْدَـق  َیِعَّدـلا  َْنب  ّیِعَّدـلا  َّنِاَو  الَأ  : تسا نیا  ناشیا  ترابع  تسا . نتفر  نیب  زا  لاح  رد 

تلذ و نم  تسا ) لاحم  ، ) تاهیه یلو  تسا ، هداد  رارق  يراوخ  یتسپ و  ریشمش و  نایم  ارم  راکانز  رسپ  راکانز  نآ  دیـشاب ، هاگآ  [ .» 326]
زا وت  هک  یهلا  ناج  هب  هَّللادـبعابا ! ای  هن ، منکیم . عافد  مدوخ  فرـش  زا  نم  هک  تسا  نیا  شروهظ  ۀـلذلا . اّنم  تاـهیه  .« مریذـپب ار  يراوخ 
وت حور  مسج و  رب  دبا  يارب  يدـنوادخ ، ِتیاهنیب  مالـس  دورد و  يدرک . عافد  اهناسنا  تیثیح  زا  وت  يدرک . عافد  رـشب  فرـش  زا  رـشب و 

فعـضتسم رد  ار  ملاظ  رطخ و  لماع  دنکن ، مایق  فیلکت  نیا  ماجنا  هب  هک  سک  ره  و  دنک ، عافد  دوخ  ِتایح  ِتمارک  زا  دـیاب  سک  ره  . داب
ار یعرش  فالخ  نینچ  نیـسح  ایآ  دنک ؟ کمک  شیوخ  تلذ  رب  نیـسح  ایآ  تسا . هدرک  کمک  دوخ  تمارک  تایح و  ِدیدهت  نتخاس و 
اما دوب . ادخ  اب  هزرابم  نیا  دوشب ، تلذ  ره  شوختسد  تایح  هک  تشادیمرب  تسد  رگا  نوچ  دنک ؟ هزرابم  ادخ  اب  نیسح  ایآ  دهد ؟ ماجنا 

همطل شفرـش  و  دوش ، فعـضتسم  اونیب و  هک  نیا  هب  دـنک  کـمک  یـسک  رگا  دوب . یلع  نب  نیـسح  و  همطاـف ، نب  نیـسح  دوـب . نیـسح  وا 
ییاونیب و هب  نت  هک  دـنباییم  یعـضو  رد  گرم  لاـح  رد  ار  ناـنآ  ناگتـشرف ، هک  یماـگنه  هک  تسا  یناـسک  زا  یـصخش  نینچ  دروـخب ،
رد ام  دنهدیم : خساپ  نانآ  دیدوب ؟ یلاح  هچ  رد  يویند  یگدـنز  رد  دنـسرپیم : نانآ  زا  دـناهدومن ، نتـشیوخ  رب  ملظ  هداد و  فاعـضتسا 

؟ دینک ترجه  نآ  رد  ات  دوبن  روانهپ  ادخ  نیمز  ایآ  دنیوگیم : نانآ  هب  باطخ  ناگتـشرف  میدوب . هراچیب  اونیب و  فعـضتسم و  نیمز ، يور 
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زا یگدنز  رگم  ایادخ  دییوگب : امش  تمایق  زور  تسا . يدب  تشونرـس  خزود  تسا و  خزود  نانآ  ییاهن  هگلزنم  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ 
قح تایح و  قح  ینعی  خزود .»  » دهدیم خساپ  مهدـب . تسد  زا  ار  مدوخ  فرـش  و  منک ، یگدـنز  تلذ  اب  متـساوخیم  نم  دوبن ؟ نم  ِنآ 
نیا تسا و  هدام  کی  رب  لالدتـسا  تسا . قوقح  هفـسلف  هکلب  درادن ، یقوقح  هبنج  رطـس ، دـنچ  نیا  هلمج و  نیا  تسا . یهلا  قح  تمارک ،

. دنوشیم در  هدومن و  تبث  هدام 23  ناونعهب  ًالثم  داد و  دیابن  تلذ  هب  نت  دنیوگیم : یقوقح  هاگدـید  زا  داد . دـیابن  تلذ  هب  نت  هک  تسا 
( یمالـسا سنارفنک  رد  هدش  حرطم  قوقح   ) قوقح نآ  رد  روکذم  دراوم  نوچ  مدرک ، حرطم  ار  نآ  یفـسلف  هبنج  دروم ، نیا  رد  هدـنب  اما 

ْمِهِـسُْفنَا یِملاظ  ُۀَِـکئَالَْملا  ُمُهیَّفََوت  َنیذَّلا  َّنِا  . تسا نیا  ناملالدتـسا  میراد و  ام  ار  هداـم  نیا  یمالـسا ، قوقح  رد  هک  مداد  رکذـت  نم  دوبن .
اریـصَم ْتَءاس  َو  ُمَنَّهَج  ْمُهاوْأَم  َکئلوُأَف  اهیف  اوُرِجاُهتَف  ًۀَعِـساو  ِهَّللا  َضْرَأ  ْنُکَت  َْملَا  اُولاـق  ِضْرَـْالاِیف  َنیفَعْـضَتْسُم  اـّنُک  اُولاـق  ُْمْتنُک  َمِیف  اُولاـق 

یلاح هچ  رد  يویند  یگدنز  رد  امش  دنیوگیم : دنریگیم ، ار  ناشناج  ناگتشرف  یتقو  دناهدوب ، راکمتس  نتشیوخ  رب  هک  یناسک  [ .» 327]
دوبن روانهپ  ادخ  نیمز  ایآ  دنیوگ : نانآ  هب  ناگتـشرف  میدوب . هراچیب ) اونیب و   ) فعـضتسم نیمز ، يور  رد  ام  دنهدیم : خساپ  نانآ  دیدوب ؟
رظن زا  اجنیا ، رد  .« تسا يدـب  تشونرـس  خزود  تسا و  خزود  ناـنآ  ِییاـهن  هگلزنم  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  دـینک ؟ ترجه  نآ  رد  اـت 

، هلأسم تسا  نکمم  یقوقح  رظن  زا  مییوگب  هک  تسین  يروط  دنتـسه و  گـنهامه  مه  اـب  قوقح  هقف و  مدرک ، ضرع  هک  یهقف  یقوقح و 
ینس ناردارب  هچ  تسا ، نیا  دصرددص  یمالسا ، هقف  هکلب  عیشت ، هقف  تسا . هنوگنیا  مه  ام  هقف  ریخن ، دوشب . حرطم  یهقف  هاگدید  زا  ریغ 
تفگ ناوتیمن  تسا . صن  حیرص و  هیآ  اریز  دنراد ، رظنقافتا  هلأسم  نیا  هرابرد  یهقف  رظن  زا  دوخ ، ياههقرف  اب  ود  ره  عیشت ، ملاع  هچ  و 
الاـح . درادـن دوـجو  فـالتخا  يارب  ییاـج  نآرق ، تحارـص  تلع  هب  دروـم ، نیا  رد  تسا . ناـنچ  وـت  رظن  تسا ، نـینچ  نـم  رظن  اـج ، نـیا 

رب یگدنز  کی  اهشزرا و  يانبم  رب  یگدـنز  کی  ای  هنادنمتفارـش ، یگدـنز  کی  میهاوخب  هنوگچ  هک  یلـصا ، هلأسم  نآ  هب  میدرگیمرب 
نیا باوج  ِبلاط  رایـسب  هک  یـصخش  هب  ار  لاثم  نیا  منکیم . ضرع  یلاثم  مینک ؟ یگدـنز  میـشاب و  هتـشاد  ایند  نیا  رد  اهتمظع  ياـنبم 
ًالبق هتبلا  دوب . هدمآ  ناریا  هب  دوخ  روشک  زا  لاؤس  يارب  یصخش  دراد ؟ يرشب  تایح  يارب  یترورض  هچ  نید  هک : مدرک  ضرع  دوب  لاؤس 
نید دیاب  یگدنز  رد  رشب  هک  نیا  لیلد  هک  دوب  نیا  وا  لاؤس  دوب . هتفر  ییاهاج  هب  زین  دنه  هراق  هبش  رد  دوب . هتفر  مه  رگید  روشک  دنچ  هب 
يا ینکیم  هچ  یهاـگ  ًاـعقاو  مراد . داـی  هب  ار  شاهرطاـخ  زونه  نم  موشب . کـشزپناور  مهاوـخیم  نم  تفگیم : تسیچ ؟ دـشاب  هتـشاد 

یگدنز يارب  نید  شزرا  هک  دوب  نم  هار  رـس  ًاعطق  هلأسم  نیا  و  منک ، عورـش  ار  یکـشزپناور  سیردـت  مهاوخیم  نم  : » تفگ نادـجو ؟
نیموس مه  ناریا  ماهتفر ، زین  رگید  روشک  ود  هب  ماهداتفا و  هار  میوگب . منادیمن  هک  ار  يزیچ  نایوجشناد ، يارب  متسناوتیمن  تسیچ ؟ رشب 

، دمآ هک  ياهسلج  ود  رد  ناشیا  هتبلا  تسیچ »؟ دـشاب  رادروخرب  نید  زا  دـیاب  يرـشب  تایح  هک  نیا  رب  لیلد  منیبب  مهاوخیم  تسا . روشک 
هدننکنشور و ام ، يوجـشناد  ناناوج  ًاصوصخم  نازیزع ، امـش  يارب  هَّللاءاشنا  لاثم  نیا  دـیاش  مدرک . نایب  ار  لاثم  نیا  لوا  هسلج  نآ  رد 

زوالک ياقآ  هب  متفگ  مجرتم  هب  متشاذگ و  ياهملک  يور  ار  متشگنا  دوب . یسیلگنا  باتک  مدرک . زاب  متشادرب و  ار  یباتک  دشاب . رگنـشور 
ای یتقو ،»  » هتشون اج  نیا  مدرگیمرب . نامدوخ  یـسراف  هب  رگید  اج  نیا  الاح  تسا .»  » ینعی »IS :« تفگ تسیچ ؟ هملک  نیا  دییوگب  [ 328]

ًالصا ایآ  تسیچ ؟ يدعب  هملک  تسیچ ؟ یلبق  هملک  تسیچ ؟ یلبق  هلمج  هک  دنادیم  یتقو »  » هملک نیا  ایآ  تسا : نیا  ام  لاؤس  هک .» یتقو  »
دمهفیم ًالـصا  دوشیم ... هدیچ  ياهنایار ) ای   ) یبرـس فورح  اب  ي ) ت . ق . و .  ) یتقو هملک  هک  ماگنه  نآ  رد  دنادیم ؟ ار  شدوخ  يانعم 

( یتقو  ) نیا هک  تسا  هدش  هتـشون  یفدـه  هچ  يور  باتک  نیا  دـش ؟ حرطم  باب  مادـک  رد  هلأسم و  مادـک  رد  یتقو  نیا  تسیچ ؟ شیانعم 
ناشیا هب  متفگ  تسا ؟ هدوب  هچ  وا  روظنم  تسا ؟ هتـشون  یخیرات  هچ  رد  یـسک و  هچ  ار  باتک  نیا  تسیک ؟ فلؤم  تسا ؟ شاهملک  کـی 

یتح بهذـم ، هب  يزاین  ًالـصا  یگدـنز  نیا  تسیچ ؟ تسیک و  درادـن  عالطا  ناسنا  هک  تسا  روط  نیا  رـشب  یگدـنز  هعفد  کی  دـییوگب ،
نودب مباوخیم . مروخیم و  طقف  متـسیک ، نم  تسیچ و  نم  يانعم  ممهفب  هک  نیا  نودب  یتح  منم . نم ، هک  درادن ، مه  هشیدـنا  هب  يزاین 

و تسیچ ؟ تمظع  اب  ِناهیک  نیا  تسیچ ؟ یـسمش  هموظنم  دـناهدمآ و ... دوجو  هب  اجک  زا  اهنآ  ًالبق  دوب ، هک  ردام  ردـپ و  منادـب  هک  نیا 
تذل رثکادـح  مباوخیم و  مروخیم و  هدرک ، ناج  شون  ییانتعایب  لامک  اب  ار  اهنآ  مامت  تفرگ ، دـهاوخ  ارم  فارطا  هک  لاؤس  نارازه 
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ار یگدـنز  يروط  رـشب  رگا  اـما  تسین . مزـال  بهذـم  دـییامرفیم ، ار  یگدـنز  نیا  رگا  تسا . هدومرف  روـکیپا  هک  روطناـمه  مربیم ، ار 
تشوگبآ هساک  دصناپ  رازه و  ود  ندرک  فرصم  طقف  یگدنز  و  دنکب ، دیاب  هچ  تساجک و  زا  تسیک و  دنادب  دهاوخب  هک  دنک  باختنا 

خساپ مدوب ،... هدمآ  هچ  يارب  و  متسیک ، موریم ؟ اجک  هب  ماهدمآ ؟ اجک  زا  تالاؤس : نیا  يارب  هکنیا  نودب  تسین ، شامق  رتم  دصتشه  و 
نآ رـشب  هب  هک  دیـشاب  ّریخم  امـش  رگا  هک  دییامرفب  ناشیا  هب  متفگ  مجرتم  هب  . دنک كرد  ار  يرـشب  ِتایح  شزرا  تسا  لاحم  دنک ، هدامآ 

هرابرد رـشب  ِیقیقح  مهف  كرد و   ) نیا ًاعطق  تفگ : زوالک  ياقآ  دینکیم ؟ باختنا  ار  مادک  ار ، عون  نیا  ای  دینک  داهنـشیپ  ار  یگدنز  عون 
هک تسین  دیدرت  ياج  چیه  نیاربانب ، . مهدب باوج  رگید  زور  دنچ  ات  دـینک  ربص  دـیوگب  هک  درکن  مه  رکف  منکیم . باختنا  ار  یگدـنز )
هب شاهدارا  روطهچ  دهاوخب ؟ هنوگچ  اما  تسا . يرـشب  بولطم  اهشزرا ، يانبم  رب  یگدنز  تلادع ، يانبم  رب  یگدنز  فرـش ، اب  یگدـنز 

تقو چیه  دهاوخب  هک  دنک  راک  هچ  تسا . عقاو  فالخ  دنادیم  هدوب و  رّفنتم  غورد  زا  ًاعقاو  ناسنا  تسا . مهم  نیمه  دـیآیمرد ؟ تکرح 
تحاران ًاعقاو  نارگید  قوقح  هب  يدعت  زا  ناسنا  دروایب ؟ تسد  هب  تفرعم  دناوتب  ات  دنک  هچ  تسا . نازیرگ  لهج  زا  ناسنا  دـیوگن ؟ غورد 

اههفایق هب  دهاوخیم  وا  دنک . یگدنز  دهاوخیم  وا  تسا . قشاع  دـنمهقالع و  ًاعقاو  دوخ  ِیناسنا  ناردارب  اب  لوقعم  طابترا  هب  ناسنا  تسا ،
دراد یلامجا  باوج  کی  نیا  منک ؟ هرادا  ار  یگدـنز  نینچ  هنوگچ  دـنهاوخیم . همه  ار  نیا  دـنهدب . وا  هب  تبثم  باوج  اههفایق  ات  درگنب 

، دنک كرد  ار  نآ  دنادب و  رگا  هچ ؟ ینعی  یگدنز  تایح و  هک  دنادب  دیاب  رشب  ادتبا  . تسا هلأسم  نیا  حیضوت  مینکیم و  تبحص  ًادعب  هک 
هدرک یگدنز  لیاسو  ِینابرق  ار  یگدنز  ام ، ِبلغا  ای  مینکیم . یگدنز  یگدنز ، هب  هجوت  نودب  ام  دنکن . تکرح  وا  هدارا  هک  تسا  لاحم 
یلاح رد  مهاوخب ، يدج  مهاوخب و  ار  نآ  نم  هک  دهدیم ؟ ناشن  هفایق  ام  هب  یگدنز  دـینکیم ، لایخ  امـش  تقونآ  مینکیم . یگدـنز  و 

هچ بلاطم  نیا  دنادیم  ادخ  ناملسم ، ِنایناریا  ام  ِیبدا  رـصنع  یبدا و  گنهرف  نیا  رد  تایبدا ، نیا  رد  تسا . هلیـسو  ِینابرق  یگدنز ]  ] هک
یگدـنز هک  دـنادب  رگا  دـنادب . ار  تایح  دـیاب  ناسنا  تسا . هدـش  حرطم  اـم  يارب  ییاـههفایق  هچ  اـب  بیجع و  ردـق  هچ  تمظع و  اـب  ردـق 

نارگید قوقح  ندروآ  ياج  هب  اب  دوشب . افوکـش  ثداوح  لباقم  رد  تیفرظ  اب  دیاب  یگدنز  هک  تساوخ  دـهاوخ  ییاناد  نیمه  اب  تسیچ ،
هک هدرک ، هولج  نانچ  ام  نامشچ  لباقم  رد  تایح  لیاسو  هنافـسأتم  دوشب . افوکـش  دیاب  ادخ  اب  يدابع  طابترا  ظفح  اب  دوشب ، افوکـش  دیاب 

؟ تسیچ تاـیح  دیـسرپب  دـینک و  تبحـص  لدـتعم  لـفاحم  نیا  رد  یگدـنز ، هراـبرد  نـالا  امـش  اذـل ، تسا . هدرک  یفخم  ار  تاـیح  دوخ 
ای دـهدیم ؟ یباوج  هچ  وا  منکیم و  یلاؤس  هچ  نم  ایادـخ ، دوب . یلاـخ  امـش  ياـج  مدرک ، ادـیپ  نازرا  بیـس  وـلیک  ود  زورما  دـیوگیم :

ناموت تفگ 25000  مدیـسرپ ، نآ  هرابرد  رازاب  رد  متـسود  زا  و  تسا ؟ ياهچیلاق  هچ  دـینادیمن  مدـیرخ ، هچیلاـق  تفج  کـی  دـیوگیم :
تـسا لک  قح  یئزج و  وتیـشاب  لبلب  رارقیب  ِلبلب  رو  یـشاب  لگ  درذگ  لگ  وت  ِلد  رد  رگ  ! یبوخ یگدنز  هچ  ماهدنز و  يدـیرخ ! رتنازرا 

یلاق و وگب  طقف  نکن ، تبحـص  تایح  هرابرد  رگید  تسوت ، زغم  رد  یلاق  هشیدـنا  رگایـشاب  لک  ینک  هشیپ  لک  هشیدـنا  دـنچ  يزور  رگا 
تیصخش یهاگ  تسا . هدش  هفاضا  یکناب  باسح  هب  رگید  رفص  دنچ  هکنیا  یکناب ؛ ياهرفص  هرابرد  ای  دییوگب . رعش  یلاق  هرابرد  دییایب 

نکمم دیشاب . ناسنا  کی  یلو  دینک ، هرادا  ار  ایند  امش  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . ياهلأسم  شدوخ  ًاعقاو  دوشیم ! یکناب  رفص  قشاع  ناسنا 
رد دیشاب  رنه  کلام  یلعا ، دح  رد  دیشاب  دنمرنه  دینکن . شومارف  ار  ندوب  ناسنا  یلو  دیـشاب ، دازآ  قلطم  روط  هب  یـضاق  کی  امـش  تسا 

تسد ِلولعم  یشاقن ، نیا  دیاهشقن ؟ امش  ایآ  اما  دیـشاب ، هدرک  یـشاقن  ناتدوخ  ًاضرف ، ای  دیتسه . ناسنا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  یلعا ، دح 
زا ریغ  ار  يزیچ  ره  هشیدنایشاب  لک  ینک  هشیپ  لک  هشیدنا  دنچ  يزور  رگا  تسا  لک  قح  یئزج و  وت  . تسامش تسد  هدش  هتخاس  امش و 
هک تسا  نیا  هعفد  کی  اـما  [ 329 . ] ریم يابیز  طخ  اـی  تسا .  4=2 ردبرض لثم 2 لقعت  هعفد  کی  دیوشیم . نامه  دینک ، میـسجت » ، » لقعت

هجوتم یتح  هک  نیا  نودـب  دـنوشیم ، ناـمتخاس  اهیـضعب  دـیوشیم . لوپ  اـی  ریم . طـخ  دـیوشیم  هک  دـینکیم  میـسجت  ار  نیا  ردـق  نآ 
قـشع هب  دبـسچب و  تایح  هلیـسو  نیا  هب   ) دشاب هتـشاد  هقالع  دایز  یگنـس ، هب  يدرم  رگا  » هَعَم هَّللا  ُهَرَـشََحل  ًارَجَح  َّبَحَا  ًالُجَر  َّنَا  َْولَو  . دنوش

نیب دـیراذگب  تسا . ياهدـنزاس  ِتیاور  هچ  تسا و  ربتعم  مه  تیاور  نیا  .« درک دـهاوخ  شروشحم  نآ  اـب  دـنوادخ  درگنب ) نآ  هب  تاـیح 
كولمم اریز  دـیبسچن ، نآ  هب  ردـق  نآ  دـشاب . فیرظ  هلـصاف  کـی  تعیبط ، يارواـم  ياهمیـسن  روبع  يارب  تاـیح ، لـیاسو  مدآ و  دـالوا 
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مینیبیم دوخ  مشچ  اب  ار  نیا  تسا . هدش  هیواعم  نب  دیزی  و  هتخاب ، ار  دوخ  تردق ، طسوت  درم  کی  دزابیم . ار  شدوخ  مدآ  و  دـیوشیم ،
امش تفگ : وا  هب  ْْسِبت  يادخ  هک  دید  باوخ  رد  یبش  رـصم ، نارادمامز  زا  یکی  نوکاباس ، . دینک لیلحت  ار  نآ  امـش  تسا . هدرک  هچ  هک 
لیام نم  تنطلـس  هب  رگید  نایادخ ، دوشیم  مولعم  تفگ : درک و  تریح  دش ، رادیب  باوخ  زا  دیـشکب . ار  مدرم  ایاعر و  همه  هک  دیرومأم 

اهر ار  تنطلـس  نوکاباس  تهج ، نیمه  هب  دندرکیمن . رداص  دشابیم ، ناشیلومعم  هدارا  فالخ  رب  هک  ار  یمکح  نینچ  هنرگو  دنتـسین ،
نیرتهب هک  يزیچ  یتسرپتردـق ، لاح  رد  هک  دـینیبیم  ار  رفن  کی  خـیرات  رد  امـش  ایآ  . دـش فکتعم  اـجنآ  رد  تفر و  هشبح  هب  هدرک و 

خویـش زا  یکی  زا  يریبعت  دیراد ؟ تایح  هلیـسو  تردـق ، زا  رتتمظعاب  امـش  ایآ  دوشن ؟ روهطوغ  تردـق  رد  تسا ، يرـشب  تایح  هلیـسو 
تردق رِداْقلا . َوُه  هَّللا  ینعی  هَّللا ». ینعی  تردق  ِتمظع  : » دیوگیم نوطالفا  دینک ، تقد  تسرد  منک . لقن  امش  يارب  نانوی  هفـسلف  گرزب 

ار تاـیح  هلیـسو  نیا  هک  منم  منکیم . يرادربهرهب  دـب  روـط  هـب  تردـق ، زا  هـک  مـنم  نـیا  دـشاب ؟ دـب  دوـشیم  روـط  هـچ  تـسوا . ِنآ  زا 
یـسک هچ  ار  تایح  نیا  دایرف  دونـشب ؟ یـسک  هچ  ار  تایح  هراچیب  يادص  منکیم . یـشالتم  ار  نآ  تایح ، زغم  هب  ندز  اب  منادرگیمرب و 

هار نیا  رد  تساهنرق  دنک -  روشحم  نیـسح  اب  دنک و  تمحر  ار  نانآ  همه  دنوادخ  هک  امـش -  ناردام  ناردـپ و  امـش ، هک  نیا  دونـشب ؟
لثم سابعینب  نارود  رد  ًاصوصخم  تسا . هدوب  اـههار  رد  هک  يرایـسب  عناوم  مغریلع  تسین ، مک  راـک  نیا  شزرا  دـناهدرک ، یگداتـسیا 

ضْرَْالاِیف ُثُکْمَیَف  َساّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَا  َو  . دـندیربیم ار  وا  ياپ  تسد و  تفریم ، هَّللادـبعابا  تراـیز  هب  هک  دـندیدیم  ار  سک  ره  لـکوتم ،
، دورب نیب  زا  هک  دوبن  رادـیاپان  فک  اونین ، نینوخ  ِناـیرج  .« دـنامیم یقاـب  نیمز  رد  تسا ، دـنمدوس  مدرم  يارب  هک  هچ  نآ  اـما  و  [ .» 330]
میناوخیم و سرد  میاهتسشن  هک  تسا  نیسح  نوخ  تارطق  رثا  میاهتسشن ، ناکم  نیا  رد  ام  هک  نونکا  دوب . سانلا » عفنی  ام  « ؛ لومشم هکلب 

یتح دـنیایب . هناخ  هب  نانآ  ات  دـناهدروخن  ماش  دنتـسه ، نانآ  رظتنم  ناشهداوناخ  ًالثم  اهیـضعب  تسا  نکمم  دوشیم . يرپس  بش  تاـظحل 
امـش ایآ  دوشیم ، لیکـشت  نیـسح  يارب  مرحم  مایا  رد  هک  تاعامتجا  نیمه  ای  دیاهدمآ . اج  نیا  هب  هتـشاذگ و  ار  وا  دـیراد و  رامیب  دـیاش 

هک دنتـسه ، شوخ  نمـض  رد  دناهتـسشن و  هافر  لامک  اب  ًالثم  دنتـسه و  دازآ  یلیخ  تاسلج ، نآ  رد  ناگدننک  تکرـش  هک  دـینکیم  رکف 
ام اما  و  میظعلا . یلعلا  هَّللا  قدص  تسا . هدرک  ادیپ  همادا  اهنرق  هک  تسا  یگرزب  سرد  نیا  دننکب ؟ هلان  دنـشکب و  یهآ  رادقم  کی  دنیایب 
زا رتالاب  يدوس  هچ  هَّللادبعابا ! ای  دنامیم .» یقاب  نیمز  يور  رد  تسا ، دنمدوس  مدرم  لاح  هب  هک  هچ  نآ  ، » ضرالایف ثکمیف  سانلا  عفنی 

يانعم ِتفایرد  هراـبرد  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  مه  اـم  هاوخب ، ادـخ  زا  مه  وت  میـشیدنایم ؟ یگدـنز  هراـبرد  میاهتـسشن و  وت  داـی  هب  هک  نیا 
ار ام  تسد  هاوخب  ادخ  زا  مینکب ، هابتـشا  یگدنز  هرابرد  ام  رگا  تسا . باجتـسم  وت  ياعد  ًاعطق  هَّللادبعابا ! ای  دیامرف . يرای  ار  ام  یگدنز ،

نیا يانعم  هک  دـش  تابثا  امـش  هب  یتقو  دوب . دـهاوخ  نآ  لاـبند  هب  زین  هدارا  دوش ، اـنعم  یتسردهب  یگدـنز  تاـیح و  رگا  نیارباـنب ، . دریگب
امش اب  یلک  گنهآ  کی  هک  نیا  هشیدنا  اب  یلو  دینکیم ، یگدنز  انف  هب  ور  يایند  نیا  رد  هظحل ، ره  رد  امش  تسا ، تایح ] مهف   ] یگدنز

هک درک  دهاوخ  ساسحا  ناسنا  دوش ، عورش  يرادیب  نیا  رگا  میاهراظن . دروم  ام  کنیا ، دنریِس . دروم  دوخ  ناگدننکریِـس  دراد و  راکورس 
برغ قرش و  رد  ایند  نادنمـشناد  مامت  زا  دیورب  تسا . نیا  وت  نم و  راکندیـشک  مقر  ناوتن  نیز  هب  ندیرفآ  َملاع  َِملاع  رد  : تسا هلَی  اهر و 

، نآ لباقم  رد  وت و  نم و  راکیزاب  تسین  هک  منک  هاتوک  يزارد  نیدب  وت  نم و  ِراک  ؟ دوشیم يزارد  نیا  هب  يزاب  ایآ  دینیبب ، دینک و  لاؤس 
تکرح نیا  ایآ  دـشاب ؟ هدوهیب  هتفر و  ردـه  هب  نیـسح ] راک   ] نیا دـینکیم  روصت  تسا ؟ يزاب  نیا  ایآ  یلع . نب  نیـسح  نداتفا  كاـخ  هب 

هچ عضو و  هچ  اب  تین و  هچ  اب  مه  نآ  رفن ، کی  داتفه و  وت و  نم و  راک  دوشیم ؟ مامت  اـجنیمه  هثداـح  نیا  اـیآ  درادـن ؟ هلاـبند  نیـسح 
یماـظن ِرعـش  نیا  يزاـب . تسین  هک  منک  هاـتوک  میـشکیم . هآ  میاهتـسشن و  نآ  يارب  نـالا  هک  ياهثداـح  نیا  اـب  وـت ، نم و  راـک  یناـیرج !
تـسین هک  منک  هاتوک  يزارد  نیدـب  وت  نم و  راک  . منکیم همزمز  ار  نآ  تاقوا ، زا  یلیخ  نم  و  تسا ، موهفم  اـب  اـنعمرپ و  یلیخ  يوجنگ ،

، دوب هنهرب  مه  ندب  رگا  دش . ریس  دوب ، هنسرگ  مکش  رگا  هک  تسین ، نیا  یگدنز  مامتدنتشون  رگد  یقرو  ار  ام  دنتـشرس  اهعبط  هیام  اتیزاب 
یقرو ار  ام  دنتـشرس  اهعبط  هیام  ات  ؟ تساجک ناسنا  نیا  یتسار  هب  دنک ؟ روطخ  ناسنا  کی  نهذ  هب  دـیابن  هچ ،» سپـس   » ایآ دـش . هدیـشوپ 

نامـسآ نیمز و  مییوج  ار  نآ  نیا و  کـیاکی  مینیبمییوج  زاـب  راـک  هتـشر  رـس  مییوج  زار  میرگنرد و  اـت  ؟ تسیچ رگد  قرودنتـشون  رگد 
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ای نوزم  کی  ِراک  دننکیم ؟ هچ  دیشروخ  هم و  داب و  ربا و  ؟ تسیچ وا  راک  [ 331  ] ِيایک تسیک ؟ وا  تسیچ ؟ ِیپ  زا  ییایک  راک و  نیاکار 
هک دوب  نیا  رطاخ  هب  تایح ، ثحب  نیا  تسیچ ؟ يارب  رمع  لاس  درایلیم  دـنچ  اب  ناـشکهک  کـی  و  يداـینب ،) تارذ  [ ) 332  ] نورپیاه کی 

مولعم تاـیح  رگا  هک  تسا  نیا  شاهدـمع  مدرک ، ضرع  هک  ار  هیـضق  تسرهف  زا  يرادـقم  تقیقح ، رد  یلو  دـش . لاؤس  هدارا  دروـم  رد 
اجنیا هک  نالا  هتـساوخان ، يادـخ  هک  دـینک  روصت  امـش  منکیم : ضرع  ییادـتبا  هداس و  لاثم  کی  تسا . نآ  رـس  تشپ  مه  هدارا  دوشب ،

قیدصت و هن  روصت ، هن  دینکیم و  رکف  هن  دینیشنیم ، هن  دیـشیدنایم ، هن  رگید  لاح ، نیا  رد  دشاب . نتخیر  ورف  لاح  رد  راوید  دیاهتـسشن ،
زا نتفر  رانک   ) نیا . دیوریم رانک  گرم  لماع  زا  هتفر و  نوریب  اجنیا  زا  سکلفر ،) حالطـصا  هب   ) باتزاب روط  هب  هکلب  دـینکیم ، لیخت  هن 

یناـسنا موـلع  ِملع  ناوـنع  هب  ار  نآ  هیاـس  هـک  یعقوـم  سپـس  دـشوجیم . شدوـخ  زا  نآ  ياـضتقا  هـک  تـسا  تاـیح  ِتاذ  گرم ) لـماع 
، تسا نیا  رگا  دیوگیم  یمدآ  هک  دنیوگیم  تایح  هرابرد  ار  یمیهافم  تقو  نآ  دزابیم . ار  دوخ  هفایق  هراچیب ، تایح  نیمه  میریگیم ،

مان هب  هنافـسأتم  دوشیم ! روط  هچ  مینیبب  مینکب و  ار  نامییوجدوس  میروخب و  باسحلایلع  ًالعف  تسا و  تایح  زا  رتهب  تایح  هلیـسو  سپ 
یتـقو یتـح  هک  یتروص  رد  دزاـبیم . ار  تاـیح  ِدوخ  عـقوم ، نآ  رد  دـنک ، يزاـب  تاـیح  ِمیهاـفم  اـب  ناـسنا  هک  یتـقو  تمکح ، هفـسلف و 
حرطم هدارا  هیـضق  تروص ، نیا  رد  ًالـصا  دریگب ، ار  شغارـس  تایح  ِلالخا  لماع  کی  سپـس  دـشاب ، ناسنا  رد  ساـسحا  نیرتکـچوک 

هراب نیا  رد  دنکیم . رارف  گرم  لماع  زا  دهجیم و  دـشوجیم و  تایح  ِدوخ  هکلب  تسین ، حرطم  ًالـصا  هدارا  میوگب  مهاوخیمن  تسین .
تاـیح  » هدارا هک  دومرف  دـیهاوخ  هظحـالم  یبسن -  دودـحم و  ولو  دوش -  اـنعم  قیقد  رگا  هَّللاءاـشنا  تسیچ ؟ تاـیح  هک  مینک  رکف  دـیاب 

دشچب و یلع  نب  نیـسح  دننامه  ار  یگدنز  معط  دیاب  یناسنا  ره  مییوگیمن  ام  . دـیآیم رد  تکرح  هب  شزرا ،» اب  ِتایح   » هدارا و  لوقعم »
، مهدیم قح  مدرم  هب  نم  تسا و  لکشم  ام  يارب  معط  نیا  ندیـشچ  منیبیمن ». تداعـس  زج  ار  گرم  ، » ةداعـس الا  توملا  يرا  ال  دیوگب :

یبوخ تشوـگ  زورما  هلب ، : » دـنیوگب امـش  هب  خـساپ  رد  هچ ؟ ینعی  یگدـنز  دیـسرپب  ناـنآ  زا  رگا  هک  دنـشابن  تاـیح  زا  رود  ردـق  نآ  اـما 
، هلماعم رد  مدوب و  قیفر  رفن  ود  اب  یلب ، : » دیوگیم هچ ؟ ینعی  یگدنز  دیـسرپیم  وا  زا  دیوگیم ؟ هچ  وا  دـییوگیم و  هچ  امـش  مدـیرخ .»
زا دیوگیم : وا  دینیبب . ار  قطنم  هچ ؟ ینعی  یگدـنز  تایح و  دـییوگیم  امـش  دـیمهف .» دـنهاوخن  ًالـصا  هک  متـشاذگ  نانآ  رـس  رب  یهالک 
هک دـیمهفب  ار  نآ  هفـسلف  دـیهاوخیم  مه  دـعب  هک  تسا  تاـیح  نیا  اـیآ  ماهتفرگ . ار  دزمتـسد  نیرتشیب  هجیتـن و  نیرتـشیب  راـک ، لقادـح 

سرد رد  هَّللاءاشنا  تسا ؟ لامیاپ  ام  ياپریز  لوصا  اهشزرا و  روطنیا  رگا  تفگ ، دهاوخ  ار  یگدنز  هفسلف  امش  هب  یـسک  هچ  تسیچ ؟
! اراـگدرورپ ایادـخ ! . میهدیم همادا  ثحب  هب  هدوـمن و  تبحـص  تاـیح  شزرا  هراـبرد  مالـسلا ، هـیلع  نیـسح  ماـما  تـالمج  قـبط  يدـعب ،

راهظا میدرک و  هقالع  راهظا  نیـسح ، وت  بوبحم  هب  وت  هاگـشیپ  رد  یتاعاس  ییاهبش ، يدومرف ، تیانع  هتـشذگ  ياـهلاس  هک  روطنیمه 
، ریـسفت لباق  ِتایح  کی  لوقعم و  ِیگدـنز  کی  يارب  مه  ار  ام  هقالع ، راـهظا  نیا  زا  تسا . يدـج  هک  ینادیم  تدوخ  مه  ار  اـم  هقـالع 

« نیمآ .» امرفب ییامنهار 

ینیسح تیریدم 

هراشا

لاؤس دروم  يداـیز  هدـع  يارب  تهج ، کـی  زا  مینک ، حرطم  میهاوـخیم  هسلج  نیا  رد  هک  یثـحب  .( 1373  / 3  / 27 مرحم ، متـشه  بش  )
؟ تسا هدش  البرک  تشد  رابنوخ  هثداح  زورب  بجوم  نآ ، تمارک  فرـش و  زا  عافد  هک  تسیچ  تایح  فده  دننکیم : لاؤس  نانآ  تسا .

رارق برغ  قرـش و  ِنارکفتم  هحماسم  دروم  تسناوتیمن  یمهم ، هلأـسم  نینچ  دـینادیم -  هک  روطناـمه  هتبلا -  ؟ تسیچ یگدـنز  فدـه 
هب هک  درک  عناـق  ناوتیم  ار  رـشب  اـیآ  تسیچ ؟ یناگدـنز  نیا  فدـه  هک  دـنخرچب  هلأـسم  نیا  لوح  اـهنآ  هک  تسا  یعیبط  یلیخ  دریگب .

، اههدنخ اهتسکـش ، اهيزوریپ ، نیا  فده  نم ، رمع  نایلاس  نیا  فده  هک : دنکن  لاؤس  هدومن و  تعانق  تایح  ِیعیبط  ياههدیدپ  نیمه 
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زا میورب ،» میهاوخیم  اجک  هب  میدوب و  هدمآ  هچ  يارب  ام  : » هک نیا  نیاربانب ، ؟ تسیچ یگدنز  ياهبیشن  زارف و  همه  نیا  فده  اههیرگ و 
یعیبـط تاـیح  دوـخ  زا  اهخـساپ ، نیا  ماـمت  تسا . هدـش  هداد  مه  ییاهخـساپ  رما ، تیاـهن  و  هـتفرگ ، رارق  ثـحب  دروـم  شیپ ، ياـهنامز 

رایسب دیروخب . دایز  دنیوگب  یگدنز ، فده  ِیگنوگچ  زا  خساپ  رد  هک  نیا  لثم  تسا . هدوبن  هدننکعناق  اهباوج  اما  دریگیم ، همـشچرس 
مسرپیم امش  زا  انعم  نیمه  هفسلف  رد  نم  بوخ ، رایـسب  دیریگب . ارف  دایز  ملع  دنیوگیم  مسرپیم . امـش  زا  ار  ندروخ  هفـسلف  نم  بوخ ،

رگا دوشیم ؟ هچ  ًاتیاهن  دراد ، تایعقاو  اب  طابترا  ینیبناهج ، ملع و  قیرط  زا  تسا و  ملع  يریگارف  هک  یناسنا  تاـیح  نوؤش  زا  یکی  هک :
لاؤس نیمه  نم  تسا . یعیبط  تایح  نتم  نیا  تسیچ ؟ شاهفسلف  سپ  مسرپیم  دینک ، وپاکت  نتـشیوخ  يارب  دیناوتب  هک  نیا  يارب  دییوگب 

، یعیبط یگدنز  نیمه  دوخ  زا  یگدنز ، فده  يارب  تسا  هتساوخ  سک  ره  هک  دشاب  ناتفیرـش  رظن  رد  هدعاق  نیا  لاحره ، هب  منکیم . ار 
هدرک هچ  تیب  ود  نیا  رد  ًاـعقاو  يوـلوم ] . ] تساـم ياـههیاس  مینیبیم ، یعیبـط  یگدـنز  رد  هک  هـچنآ  اریز  دوـشیمن ، درواـیبرد ، يزیچ 

هیاس ضَرَع  ملاع  رهوج و  لد  دَُوب  سپ  [ . 333  ] تسا لصاح  لد  زا  شوخ  نآ  ار  یـشوخ  ره  تسا  لد  ِسکع  نیبگنا  ریـش و  ِفطل  : تسا
دروم یعیبـط  ِیناگدـنز  نیا  رد  امـش  يارب  هک  هچ  نآ  ماـمت  منک ؟ فیـصوت  هنوـگچ  ار  رعـش  نیا  تمظع  ًاـعقاوضرغ  ار  لد  دَوـُب  یک  لد 
تذل ناتیارب  لسع  هک  دـیاهدش  هتخاس  نینچ  امـش  دراد . تذـل  ریـش ، ندروخ  تسامـش . دوجو  هیاس  یگدـنز و  هیاس  تسامـش ، هتـساوخ 

. دیتسه نینچ  امـش  هک  تسا  نیا  تهج  هب  دـیهاوخیم ، هک  ار  هچ  نآ  مامت  سپ  تسا . حرطم  ناتیارب  رنه  هک  دـیاهدش  هتخاس  نینچ  دراد .
اهنیا عومجم  فدـه  اـهنیا و  فدـه  لاـح ، دوـشیم . نیمأـت  نییاـپ  ِتعیبـط  ملاـع  رد  اـهنیا  همه  تسیچ ؟ امـش  فدـه  سپ  نیارباـنب ،

. دوشب نییعت  الاب  زا  دیاب  فده  دوشب . عورـش  الاب  زا  دـیاب  فدهـضرغ  ار  لد  دوب  یک  لد  هیاس  ضرع  ملاع  رهوج و  لد  دوب  سپ  ؟ تسیچ
هک نیا  يارب  تسیچ . تایح  فده  میمهفب  دـیاب  میمهفب ، ار  ینیـسح  ِناتـساد  تمظع  میهاوخب  رگا  هک  نیا  هب  دـش  هراشا  ًالبق  لاحره ، هب 

یگدـنز و هرابرد  ندـیمهف  هک ] تسا  نیا  و  [ ؟ تسیچ یگدـنز  تایح و  میمهفب  هک  تسا  نیا  مدـق  نیلوا  تسیچ ، تایح  فدـه  میمهفب 
ار نآ  اـیند  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق  هنافـسأتم  هک  تسا  نیمه  یگدـنز  اـیآ  مینک . حرطم  يّدـج  تروـص  هـب  ناـمدوخ  يارب  دـیاب  ار  تاـیح 
ییانـشور و تایح ، هرابرد  ام  هک  دراد  ناکما  ایآ  تسیچ ؟ تاـیح  اـی  تسا ؟ یگدـنز  اـهنآ  ِیگدـنز  اـیآ  یتسار  هب  دـننادیم ؟ یگدـنز 

نآ زا  فدـه » ، » دوش هدـیمهف  تسرد  رگا  هک  میـسرب  تایح  تمظع  زا  ییاههنومن  هب  میناوتیم  ام  یلب ، میـشاب ؟ هتـشاد  يرتشیب  ِییانـشآ 
، میدیمهف ار  اهنآ  رگا  ریخن ، میـسریم . لاس  داتفه  زا  دعب  هزات  و  میوریم ، فده  لابند  هب  میدیمهف ، ار  اهنآ  رگا  هکنیا  هن  دـشوجیم ؛

میهاوخب رگا  هتبلا  . تسیچ تایح  هک  میمهفب  دـیاب  ًاعقاو  اهتنم ، درک . میهاوخ  كرد  ار  فدـه  رد  ندوب  روهطوغ  ربکاهَّللا ، نیلوا  ناـمه  زا 
اههنومن و زا  رادـقم  نآ  هب  اـما  گرزب . سب  تسا  ییاـعدا  میمهفب ، میناوتیم  ار  تاـیح  ياهدادعتـسا  تاـیح و  داـعبا  همه  هک  مینک  اـعدا 

ّاِلا توْملا  َيرَا  ّینا ال  مییوگب : تقو  نآ  مینک و  كرد  دوهـش و  ار  شفدـه  هک  میـسرب  میناوتیم  تایح  زا  يداعبا  اهورین و  اهدادعتـسا و 
فرش و زا  عافد  هار  رد  تداهـش  ینعی  تایح ، ِییافوکـش  اههنومن ، نآ  هب  یـسرتسد  زا  سپ  منیبیمن ». تداعـس  زج  ار  گرم  نم  ، » ةَداعَس

ِفرـش زا  هک  تسرفب  نیـسح )  ) درم نیا  ِمسج  ناور و  ناج و  رب  ار  تمالـس  دورد و  ایادخ ! . میمهفیم ار  رگید  ياهناسنا  دوخ و  تیثیح 
يارب تاذ ، تنایص  يارب  یلع  نب  نیسح  دیوگب : یسک  هک  تسا  يرظنهتوک  رایسب  دوبن . حرطم  شدوخ  طقف  وا  يارب  درک . عافد  تیناسنا 

هدرتسگ نیسح )  ) وا ِنتشیوخ  هک : دنک  ریسفت  دیوگب و  یسک  مه  رگا  اما  دومرف . یمادقا  نینچ  نتـشیوخ ، ِتاذ  ِتمارک  فرـش و  تنایص 
وا ِنتـشیوخ  يانعم  یلو  تسا . هدرک  عافد  نتـشیوخ  زا  نیـسح ] : ] دییوگب تقو  نآ  هک  درادـن  یبیع  تسا ، نایمدآ  ياهنتـشیوخ  مامت  رب 

هلمح راـبنا  هب  ياهدـع  هیواـعم ، نایرکـشل  زا  هک  ماهدینـش  : » دومرف داد و  ناـشن  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  هک  ینتـشیوخ  ياـنعم  تسیچ ؟
لاـخلخ و دنتـشاد ، یگدـنز  هدـهاعم  اـم  اـب  یلو  دـندوبن ، مه  ناملـسم  هک  ناـنز  نارتخد و  نآ  ياـهتسد  اـهاپ و  زا  اـج  نآ  دـناهدرک و 

ُلُخْدَی َناَک  ْمُْهنِم  َلُجَّرلا  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدََقلَو  دـیامرفیم ...: تسا و  هتـشادن  عاجرتسا »  » زج یهانپ  چـیه  وا  تسیچ ؟ دـناهدروآرد ،» تالآرویز 
َُّمث ِماَحِْرتْسِالاَو . ِعاَجِْرتْسالِاب  اَّلِإ  ُْهنِم  عنمت ]  ] ُِعنَتْمَت ام  اَهَثُعُر ، َو  اَهَدـِئاَلَق  َو  اَهَْبُلق  َو  اَـهَلْجِح  ُعِزَْتنَیف  ِةَدَـهاَعُملا ، يَرْخُأـْلاَو  ِۀَِملْـسُملا ، ِةَأْرَملا  یَلَع 

يِْدنِع ِِهب  َناَک  َْلب  ًامُولَم ، ِِهب  َناَک  اَم  ًافَسَأ  اذَه  ِدَْعب  نِم  َتاَم  ًاِملْـسُم  ًأَْرما  َّنَأ  ْوَلَف  ٌمَد ، ْمَُهل  َقیِرُأ  َالَو  ٌْملَک ، ْمُْهنِم  ًالُجَر  َلاَن  اَم  َنیِِرفاَو  اُوفَرَْـصنا 
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رد یگدـنز  هدـهاعم  هک  ناملـسم  ریغ  نز  زین  ناملـسم و  نز  رب  نایهاپـس ، نآ  زا  ینادرم  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  [ .»... 334 . ] ًاریِدَج
ياههراوشوگ اهدـنبندرگ و  دـناهدروآرد ، نانآ  تسد  زا  دنبتـسد  اپ و  زا  لاخلخ  هدرب ، موجه  تسا ، هدومن  نیمأـت  ار  وا  یمالـسا  عماوج 

بلط ای  محر  هب  نانآ  نداد  دـنگوس  نوعجار و  هیلا  ّانا  هّلل و  انا  ِنتفگ : زج  نارگتراغ ، نآ  ربارب  رد  نایاونیب ، نیا  دـناهدرب . امغی  هب  ار  نانآ 
هدش و دراو  نانآ  زا  یکی  رب  یمخز  هن  دناهتشگرب ، بایماک  رپ و  ِتسد  اب  راوخنوخ ، نایهاپس  هاگنآ  . دناهتشادن ياهراچ  يزوسلد  محر و 
، دوب دـهاوخن  تمالم  دروم  دریمب ، فسأت  تدـش  زا  ناملـسم  يدرم  شارخلد ،]  ] هثداح نینچ  زا  سپ  رگا  تسا . هتخیر  نانآ  زا  ینوخ  هن 

ناج هب  یتح  هدرتسگ ، ِنم »  » نیا .« دروم اب  هتسیاش و  تسا  يرما  نم  رظن  رد  هثداح ، نیا  زا  رثأت  تهج  هب  ناملـسم  ناسنا  يارب  گرم  هکلب 
هیلع نیسح  عافد  . ] تسا مسجم  زین  نیسح  رد  حور  نیا  تسا . نم  هلان  ناسنا )  ) وا هلان  دیوگیم : یلع ] . ] تسا هدرک  هنخر  اهناملـسم  ریغ 
هدرک ضرع  زین  ًـالبق  ار  عوـضوم  نیا  تساـهناسنا . زا  عاـفد  ناـیمدآ و  ياـه  « نم  » ماـمت هـب  هدرتـسگ  ِنتـشیوخ  نـینچ  زا  عاـفد  مالـسلا ،]

هتخادنا هار  هب  خیرات  هاگرذگ  رد  خیرات و  لوط  رد  تاجّومت  همه  نیا  نافوت و  همه  نیا  هک  تسیچ  تایح  نیا  مینیبب  بوخ ، رایـسب  . مدوب
؟ ياینابرق عون  هچ  دراد . ياینابرق  نینچ  کی  هک  دراد  یفده  هچ  تایح  میمهفب  میهاوخیم  میتسه . نآ  فدـه  مهف  ددـصرد  ام  تسا و 

دوب هتفگ  تسا . هیقب  زا  ریغ  شباسح  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) صخـش نیا  هک  دوب  هتفگ  دیزی  هب  هیواعم  هک : دناهتـشون  شنانمـشد  یتح 
، زور نآ  هعماج  زیگناضقانت . هعماج  کـی  رد  اـجک ؟ رد  مدرم  دزن  مدرم  ِنیرتبوبحم  تسا .» مدرم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  نیـسح ، : » هک

ِترابع مدرم ، نیرتبوبحم  منکیم : ضرع  هرابود  تسا . هدوب  نیرتبوبحم  اجنآ  رد  نیـسح  تسا . هدوبن  تسدکی  ملاـس و  ياهعماـج 
نیـسح و هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  ات  دوب  هدـش  رومأـم  هک  تسا  هنیدـم  رادناتـسا  ِتراـبع  نیا  دوب . هتفگ  يرگید  زیچ  هیواـعم  تسا . دـیلو 

نیرتبوبحم دیآیم و ا  قارع  هب  ور  نیـسح  مدینـش  : » دوب هتـشون  نینچ  دایز  نب  هَّللادیبع  هب  دیلو  دهدب . رگید  رفن  دنچ  ریبز و  نب  هَّللادبع 
کی رد  ای  رهش  کی  رد  ای  دوشیم ، بوبحم  یـسک  هداوناخ ، کی  رد  هعفد  کی  مدرک ، ضرع  ًالبق  هک  هنوگنامه  «. تسا مدرم  دزن  مدرم 

یقوقح یسایس و  يارآ  اهبتکم ، دیاقع ، تایرظن ، اهدص  اب  مه  نآ  یمالـسا -  روشک  هدزاود  رد  درم  کی  اما  دوشیم ، بوبحم  اتـسور 
سپ تساهناسنا . ِتایح  فرـش  ِینابرق  وا  تسا ، هار  نیا  ِینابرق  نیـسح  دـینک . اـنعم  ار  تیبوبحم ]  ] نیا تسا . درم  نیرتبوبحم  عونتم - 

ياهتمظع داعبا و  زا  يرادقم  سرد -  نیا  رد  دیآیمرب -  نامتـسد  زا  هچ  نآ  ام  تسیچ ؟ تایح  هک  هلأسم  نیا  مهف  هب  دتفایم  ام  رذـگ 
ادخ تسا . تمظع  اب  ردق  هچ  تایح  نیا  فده  هک  مینیبب  ات  دـنک  کمک  ار  ام  نآ  كرد  رد  ادـخ  هَّللاءاشنا  و  مینکیم ، حرطم  ار  تایح 

اب ادخ  تفرگ . دهاوخ  ماقتنا  دنشکب ، ناشتایح  اب  ییانشآ  يارب  یـسفن  دنوش و  انـشآ  ناشتایح  فده  اب  مدرم  نیا  دنراذگن  هک  یناسک  زا 
لوق هب  درک ؟ دهاوخ  هچ  هدوب ، هچ  تایح  نیا  هک  دنمهفن  ات  دننک  هدامآ  ار  اهناسنا  ِیهاگآان  لیاسو  ریدخت و  لیاسو  هک  ییاهناسنا  نآ 

تسا و هزرابم  لاح  رد  نتـشیوخ  اب  وا  تسیچ ، شتایح  فدـه  دـمهفب  دـهاوخیمن  هک  یـسک  « ؛ رهد ناسانـشناسنا  نیرتگرزب  زا  یکی 
هک میوگیم  ار  نآ  ِیلصا  ترابع  طقف  تقو ،] قیض  تهج  هب   ] اما متـسه ، ظفح  زا  ار  روبزم  ترابع  لصا  دنچ  ره  تسا .» نتـشیوخ  رکنم 

، تساـههمجرت نیرتـهب  زا  هک  ار  دیـس  یفطل  دـمحا  یبرع  همجرت  نم  هک  تسا ، هدـش  همجرت  یبرع  هب  هـسنارف  زا  هـسنارف و  هـب  یناـنوی  زا 
ِلوُصُْولاِیف ُهَسْفَن  َضِّوَُری  ْنَا  ُبِجَی  يذَّلا  ُسَّدَقُْملا  ُلِماْکلا  لُاثِْملا  َوُه  ام  َو ال  یتَا  َْنیَا  ْنِم  ُهَّنَا  ُفِْرعَیال  َماد  ام  ُهَسْفَن  ُرِْکُنِیل  ُهَّنِا  : منکیم ضرع 

لوصو هار  رد  ار  دوخ  سفن  تسا  بجاو  هک  یـسدقم  لماک  هدـیا  نآ  تسا و  هدـمآ  اجک  زا  دسانـشیمن  هک  یمادام  ناسنا  [ .» 335  ] ْهَیِلا
ترابع کی  خیرات . مامت  ینعی  نوطالفا  هک  دناهدیقع  نیا  رب  اهییاپورا  « نوطالفا .« » دنکیم راکنا  ار  دوخ  سفن  دزادنیب ، تضایر  هب  نادب 

ار اهنآ  هدیقع  طقف  و  منکیمن ، یبایزرا  نم  الاح  اما  میراد ، رظن  تاراهظا  هنوگنیا  هرابرد  ام  هتبلا  دنیوگیم . نوطالفا  هرابرد  مه  رگید 
ياهباتک مامت  .« دـییوشب بآ  اب  ار  یـسایس  ياـهباتک  ماـمت  دراد ، دوجو  نوطـالفا  تیروهمج ) [ ) 336  ] کیلباپیر باتک  اـت  :» میوگیم

ترابع دـیوشن . لطعم  تسا . یقرواپ  ای  تسا و  نوطاالفا  ۀـیروهمج  باتک  رب  هیـشاح  ای  تسا ، هدـش  هتـشون  نوطالفا  زا  دـعب  هک  یـسایس 
تسا و هدمآ  اجک  زا  دنادب  دهاوخیمن  هک  تسا  نتـشیوخ  رِکنُم  صخـش  نآ  : » تسا ناشیا  زا  نخـس  نیا  تسا . تمظع  اب  یلیخ  روکذم 
هچ تسا . قح  سپ  مهاوخیم ، نوچ  دیوگن  دـشکب .» تضایر  دـنک و  نیرمت  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  دـیاب  هک  تسیچ  سدـقم  فدـه  نآ 
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هک ار  هچ  ره  رگا  ریخن ، تسا ! قح  سپ  مهاوخیم ، نوچ  مهاوخیم . دهدب : رارق  نیا  رب  ار  دوخ  ِیگدنز  يانبم  هک  یـسک  نآ  تساونیب 
نیمز نامـسآ و  دنک ، تیعبت  دـهاوخب  نانآ  ياههتـساوخ  زا  قح ، رگا  [ .» 337  ] مُهَئاوْهَا ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِول  َو  . تسین قح  دـیهاوخب ، یلاـعبانج 

ناناوج ًاصوصخم  دییامرفب ، تقد  تسرد   ) تسا هدرکن  حرطم  خـیرات  رد  ًالماک  ار  دوخ  ياهداهن  زونه  رـشب  هک  نیا  اب  .« دوشیم یـشالتم 
. دناهداد ناشن  ام  هب  یمک  رادقم  دنتشاد ، نورد  رد  هک  يرایسب ] ياهداهن   ] نآ زا  خیرات ، هدنزاس  ِگرزب  ياهتیـصخش  نیا  دننک ،) تقد 
ای داد ، ناشن  ام  هب  هک  تسا  نامه  انیـس  نبا  ای  داد ، ناشن  اـم  هب  لاـس   50 رد 60 -  هک  دوب  نیمه  یباراف  دیوگب  هک  یـسک  دنکیم  هابتـشا 

تسا و هدیـسر  ارف  بورغ  . تسا هداد  ناشن  ام  هب  هذبر ، هب  دیعبت  رد  مالـسا و  ردص  زور  دنچ  نامه  رد  هک  تسا  یتیـصخش  يرافغ  رذوبا 
هچ تشاد ، نادـیم  رگا  رذوبا  دـینیبب  اـت  میوگب  ار  نیا  مهاوخیم  هذـبر . ناـبایب  رد  اـجک ؟ رد  دـشکیم . ار  دوخ  ياـهسفن  نیرخآ  رذوبا 

، رذوبا رتخد  ای  رـسمه  هرابرد  . ) تشاذگ ار  ندرک  هیرگ  يانب  شرتخد )  ) شرـسمه دوشیم . رتکیدزن  تیدبا  هزاورد  هب  مک  مک  دشیم .
؟ منک هچ  متـسه ، اهنت  نم  يوریم و  ایند  زا  وت  هک  نونکامه  زیزع ، رـسمه  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  تفگ  تسا .) هدش  لقن  خیرات  ود 

رانک ورب  وت  دوریم . هنیدـم  فرط  هب  دـیآیم و  هک  تسا  یناوراک  ینیبیم ، رود  زا  هک  یهایـس  نآ  نک . هاـگن  فرط  نآ  هب  دومرف  رذوبا 
یلص ربمغیپ  هباحص  زا  یکی  ای  ناملسم   ) يدرم تسا ،) فلتخم  خیراوت  لقن  اجنیا   ) وگب نانآ  هب  دندیـسر ، اهنآ  هک  یتقو  تسیاب ، هداج 
نانآ سپس  دننکیم ، نفد  ارم  دنوشیم و  لوغشم  نم  نفد  نفک و  هب  دنیآیم و  اهنآ  سپس  تسا ، هتفر  ایند  زا  اج  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا 

زا تیرـشب  هب  درکیم و  هـچ  دوـب ، نادـیم  درم  نـیا  يارب  رگا  ًاـعقاو  . شاـبن تحاراـن  دـنناسریم . تدوـخ  ناـمدود  هـب  هنیدـم و  هـب  ار  وـت 
. تسایند نیا  زا  نم  عاتم  نیرخآ  نم و  ِيزور  نیرخآ  دنفسوگ  نیا  نم ،) رتخد   ) نم رـسمه  تفگ : دادیم ؟ ناشن  هچ  تایح  ياهتمظع 

حبذ ار  دنفسوگ  نیا  دیوش ، لوغشم  وا  نیفدت  راک  هب  هک  نیا  زا  شیپ  : » تسا هدرک  تیصو  رذوبا  وگب  دندیـسر ، هار  زا  اهنآ  هک  یماگنه 
ار رذوبا  هک  تسا  هداد  هزاجا  خـیرات  ایآ  تسا ؟ هداد  ناـشن  ار  دوخ  داـهن ]  ] رذوبا اـیآ  «. دـینکن راـک  یناـجم  نم  يارب  دـیروخب و  دـینک و 

دراو هزات  نودلخ  نبا  وا ، زا  دـعب  لاس  دـصتفه  هک  تسیک ؟ يرافغ  رذوبا  میمهفب  ات  تسا  هداد  ام  هب  ار  ناکما  نیا  طیحم ، ایآ  میـسانشب ؟
، مُهَئایْشَا َساّنلا  اوُسَْخبَت  الَو  نآرق ؛ هیآ  کی  زا  دوب ؟ هتفرگ  اجک  زا  رذوبا  ار  ینعم  نیا  اه . « ودراکیر ، » وا زا  دعب  زین  تسا . هدش  راک  شزرا 

نینچ ناج ، نیا  جاوما  زا  هک  یناج  ایآ  دـینک : تقد  دـیهدب . ار  ـالاک  راـک و  ِیقیقح  شزرا  دـیزادنین .» شزرا  زا  ار  مدرم  يـالاک  راـک و  »
هب ندیسر  نودب  هت ، رسیب و  کشخ و  ِنابایب  نآ  رد  صخـش  نیا  ایآ  تسین ؟ شدوخ  رد  ناج  نیا  فده  دنک ، شوارت  خیرات  هب  ياهرطق 

انـشآ نامدوخ  ناج  اب  ار  ام  هک  اهناسنا ، نیا  ناور  رب  يدـنوادخ  دورد  مالـس و  دـیوگب ؟ ار  نخـس  نیا  دـناوتیم  تایح ، يـالعا  فدـه 
موکحم ار  کیتنامر  شور  ًاقلطم  هتبلا  اهنامر ؟ مادک  زا  دیورب ؟ دیهاوخیم  اجک  هب  دنهدیم . تسد  هب  اهنیا  ار  ام  ناج  ِیناشن  دننکیم .

؟ دینک دیلقت  دیهاوخیم  یـسک  هچ  زا  یناسنا  مولع  رد  دـیوریم ؟ اجک  هب  . میراد ار  نایاونیب  نوچمه  یمهم  یلیخ  بلاطم  اریز  مینکیمن ،
؟ دیریگب دیهاوخیم  یسک  هچ  زا  ار  قیاقح  نآ  ناسنا ، هرابرد  یناسنا  مولع  رد 

؟ تسیچ تایح  هک  نیا  هرابرد  ییاههنومن 

هدرک وپاکت  اما  دـهد ، زورب  ار  دوخ  ياـهداهن  ماـمت  تسا  هتـسناوتن  هکنیا  اـب  دوخ ، تشذگرـس  رد  رـشب  .( ص 49 باـتک ، نیمه  (ر.ك :
رد دراد ، ماـن  ناـسنا  هک  دوـجوم  نیمه  تـسا . هداد  ناـشن  دوـخ  زا  ار  یمهم  قیاـقح  روـصت و  قوـف  ِیملع  تـالامک  کـی . هنوـمن  . تـسا
زا اهنیا  امـش ، رظن  هب  تسا . هدـش  لیان  اهندـیمهف  عارتخا و  فاشتکا ، هب  مادـم  تسا و  هدیـسر  یملع  تالامک  هب  نوگانوگ ، ياههتـشر 
هک دناهدز  سدـح  اهیـضعب  تسامـش !؟ ياهناج  هب  ّقلعتم  اهشناد ، نیا  همه  ای  دـناهدمآ ؟ نامـسآ  زا  ای  هدـییور ، نیمز  زا  ایآ  تسیچ ؟

ناسنا و دوخ  هرابرد  دوجوم ، ِخـسن  زا  نویلیم  دصتـشه  یلا  دـصتفه  تسا . هخـسن  درایلیم  هاجنپ  زا  شیب  ایند ، رد  دوجوم  ياهباتک  ًالعف 
ار تایح  نیا  فدـه  میهاوخیم  لاح ، تسامـش . ِتایح  ياهراک  زا  یکی  امـش و  ناج  ياهراک  زا  یکی  نیا  تسا . یناـسنا  مولع  هراـبرد 

میراد یناسنا  تسا . هدش  لقن  ناشیا  زا  فیلأت  دصتـشه  يدرف ، روط  هب  هک  میراد  یناسنا  خـیرات ] رد  . ] مینک ادـیپ  یعمج  ای  يدرف ، روطهب 
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ار ناـنآ  مه  اـههچب  یتـح  دیـسانشیم ، ار  ناـنآ  امـش  همه  [ 338 . ] تـسا هدـش  لـقن  وا  زا  فاـشتکا  دـصهن  زا  شیب  يدرف ، روـط  هـب  هـک 
ُِّیلَْعلا ُهَّللا  َقَدَـص  تسین . تایح  اهنیا  شامق و ... رتم  تشوگبآ و 400  هساک  اب 2200  هن  میراد ، راک  رـس و  تایح  نیا  اب  ام  دنـسانشیم .

َو اْینُّدلا  ِةویَْحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی  . دنهاوخیم زاجعا  ام  ربمغیپ  زا  زاب  وت ، ِروآتفگش  ياههیآ  دوجو  اب  ایادخ ، تسا . بیجع  ًاعقاو  میظَْعلا .
ار يرهاظ  هدیدپ  کی  طقف  .« دـنلفاغ ترخآ  زا  هک  نآ  لاح  دنـسانشیم و  ار  يرهاظ  ایند ، یگدـنز  زا  [ .» 339  ] نُوِلفاغ ْمُه  ِةَرِخْآلاِنَع  ْمُه 

ایند تاـیح  زا  يرهاـظ »  » کـی ینعی  تسا ، هیـضق  یتـسپ  رب  لـیلد  نّکمت ، هـن  دـشاب  ریکنت  نیوـنت  ًارهاـظ ،»  » هـملک نیوـنت  رگا  دـنمهفیم .
لابند هب  یگدنز ، ِدودحم  رهاظ  زا  صقان  ملع  نیا  اب  ایآ  ناتنادجو -  زا  هکلب  امش ، لقع  زا  هن  هتبلا  منکیم -  لاؤس  امش  زا  نم  دنمهفیم .
باوج امـش  هب  ایآ  دـینیبب  تقو  نآ  تایح ، لاـبند  هب  دـیورب  تسا ؟ هدـشن  هداد  باوج  امـش  هب  دـیاهتفر و  یقیقح  ِتاـیح  فدـه  ِتقیقح 

شیامن هب  خـیرات  تاحفـص  رد  ار  دوخ  راثآ  ِيرنه  ِعونتم  ياهغوبن  ود . هنومن  . دـیورب تایح  تقیقح  لابند  امـش  دـهدیمن ؟! اـی  دـهدیم 
یشاقن و هتشر  رد  تایبدا ، هتـشر  رد  غباون  نیا  نادنمرنه ، نیا  هک  مینیبب  مینک و  عمج  اج  کی  رد  مه  ار  اهنیا  تسا  مزال  تسا . هتـشاذگ 

زین اهزغم  همه  رد  تسا ، درایلیم  داتـشه  زغم ، رد  اهلولـس  دادـعت  رگا  تسا . زغم  عون  کی  مه  همه  زغم  دـناهدرک ؟ هچ  اههتـشر  ریاـس  رد 
ار اهراک  نیا  هک  تسا  يزیچ  نآ  لصا ، تسا . شاقن  نیا  يارب  ذـغاک ) ملق و   ) يدام نادـیم  کـی  مه  نآ  تقو ، نآ  تسا . دادـعت  ناـمه 

زورب هس . هنومن  . تسیچ نآ ]  ] هک دوش  مولعم  یـسررب ، زا  سپ  ات  دـشاب  باـسحلایلع  نآ .»  » مییوگیم طـقف  ار  وا  ًـالعف  دـهدیم و  ماـجنا 
هنرگ نینچ  یتشگ  اشداپ  یک  ایـسآ  رب  ام  ِلقع  . تسادـخ اب  یمدآ  ناج  ِیگتـسباو  ِتابثا  دراوم  زا  یکی  هک  العا ، ياهینیبناهج  ِتالامک 

هب دـیاب  هک  نیا  رگم  دـنکب ، رظن  راهظا  اعدا و  ناهج  هرابرد  ایند و  نیا  رد  درادـن  قح  فوسلیف  کییتسازجا  شیوخ  ِّلک  زا  یمدرم  لـقع 
یتسه هب  روط  هچ  دودـحم ، هرک  کی  رد  دودـحم  زغم  نیا  اب  دودـحم ، همجمج  نیا  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  نونکا ، دـشاب . فرـشم  یتسه 

نآ زا  یئزج  ناهیک  هک  یتسه  هرابرد  منکیم ؛ مکح  یتسه  هب  نم  دیوگیم : هدومنن و  تعانق  مه  ناهیک  هب  هتبلا  دـنکیم ؟ ادـیپ  فارـشا 
هک یتایح  نآ  هن  میتسه ، تایح  عون  نیا  ِفده  ِتخانـش  ِددصرد  ام  ! منکیم مکح  نآ  رب  نم  ناشکهک . اهدرایلیم  تسیچ ؟ ناهیک  تسا .

نیا ِتایح  ایآ  دنکیم . عمج  نویـسکلک  قپچرـس ، قپچ و  ربمت ، تیربک ، یطوق  زا  تسا و  هدش  هصالخ  تیربک  یطوق  کی  رد  شدوجو 
هَّللا هلأسم  هک : مدوب  هتشون  ار  بلطم  نیا  لسار  دنارترب  هب  میتشاد . یملع  تالسارم  اهثحب و  اهیضعب ، اب  ینامز  ؟ دیهاوخیم ار  دارفا  عون 
هتبلا ینیلوسوم !؟ لثم  اهیـضعب  نهذ  زا  ایآ  تسین ؟ ای  تسه  ادـخ ]  ] مییوگب میریگب و  میهاوخیم  یـسک  هچ  ناـهد  نهذ و  زا  تسا : نیا 
نابلخ هک  ینامز  نآ  رد  هتبلا  ینیلوسوم -  متشون . متشاد ، ناشبلاطم  زا  داقتنا  رد  هک  ییاههتشون  رد  یلو  متشونن ، ناشیا  هب  روطنیا  ار  نیا 

، دـشیم روهلعـش  ییایروب  ياـههناخ  نیا  زا  شتآ  هک  یتقو  ادـخ  يا  میدرکیم ، ناراـبمب  اـم  ار  یپویتا  هک  یعقوم  نآ  : » دـیوگیم دوب - 
نب نیـسح  زغم  زا  ای  دینک ؟ کش  نآ  رد  مه  دعب  دیروایب و  رد  ادـخ  دـیهاوخیم  صخـش  نیا  هلک  زا  امـش  ایآ  [ . 340 !« ] دوب ابیز  ردقهچ 

رد هک  تادوجوم  نیا  اب  هنوگچ  ادـنوادخ ! [ .» 341 [ ؟ َْکَیِلا ٌرِقَتْفُم  ِهِدُوجُو  یف  َوُه  اِمب  َْکیَلَع  ُّلَدَتُْـسی  َْفیَک  ؟ لیلخ میهاربا  زغم  زا  اـی  یلع ،
[342 [ ؟ ََکل َرِهْظُمْلا  َوُه  َنُوکَی  یَّتَح  ََکل  َْسَیل  ام  ِرُوهُّظلا  َنِم  َكِْریَِغل  ُنوُکَیَا  »؟ مبایب یهار  وت  يوس  هب  دنـشابیم ، وت  دنمزاین  دوخ ، ِدوجو 

دیوج عمش  رون  هب  نابات  دیشروخ  وا  هک  نادان  یهز  »؟ دزاسب راکشآ  نم  رب  ار  وت  دناوتب  هک  دراد  ار  ییانشور  نآ  وت ، زا  ریغ  یتقیقح  ایآ  .»
تسا ییادیپ  يو ز  رد  قح  هک  ناد  قح  رون  ِغورف  ملاع  همه  : دینیبب ار  نیسح  يادخ  کنیا ، دید ؟ دیاب  عمش  رون  اب  ار  دیشروخ  ایآنابایب  رد 

، گنهرف نیا  دیهدن . تسد  زا  ار  نآ  هدومن و  يرادهگن  گنهرف  نیا  زایدوب  لاونم  کی  هب  وا  غورف  يدوب  لاح  کی  رب  دیشروخ  رگاناهنپ 
زا قرف  چیه  يدرکن  تسوا  ِوترپ  نیاک  یسک  یتسنادنیدوب  لاونم  کی  هب  وا  غورف  يدوب  لاح  کی  رب  دیـشروخ  رگا  . تسام ناج  ِگنهرف 
زا ار  ادخ  ایآ  دییوجیم ؟ اه  « ینیلوسوم  » نهذ زا  ار  ادخ  ایآمئاق  هتـسویپ  نتـشیوخ  تاذ  هب  مئاد  تسه  دوخ  ناهج  يرادنپ  وتتـسوپ  ات  زغم 

یقیــسوم دنتــسشنیم و  نـیمز  برغم  ياـههپت  يور  مـه  دـعب  و  دـندرکیم ، يرفن  رازهدصیــس  راتــشک  هـک  دــییوجیم  یناـسک  نـهذ 
نالا هک  یناکم  نامه  دوب . هتخیر  نوخ  كاخ و  هب  ار  نت  رازه  دصیـس  هک  دوب  لاحـشوخ  مه  یلیخ  دزیم و  یقیـسوم  نورن  ؟ دنتخاونیم

ادخ مالـسلا ؟ هیلع  لیلخ  میهاربا  زا  ای  دییوجب  دیهاوخیم  وا  زا  ار  ادخ  ایآ  تسا . هدش  انب  نآ  يور  ناکیتاو  دـنیوگیم  هک  تسا  فورعم 
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شزیر هاگیاج  رد  هک  یـسگم  نآ  ِتایح  زا  یـسک ؟ هچ  زا  اما  دینادب ، ار  تایح  هفـسلف  دیهاوخیم  دییوجب ؟ دـیهاوخیم  یـسک  هچ  زا  ار 
نآ نابیتشک  مه  نم  یتشک و  مه  نیا  تسا و  نیا  ایرد  دیوگب  دنیشنب و  نآ  حطس  رب  یهاک  يور  هک  یسگم  زا  ای  دنکیم ؟ تکرح  لوب 

نودـب ًاعقاو  هک  مدرک ، ضرع  ار  نآ  زا  ییاههنومن  هک  یتایح  نآ  ای  مینک ، ادـیپ  ار  شاهفـسلف  میهاوخیم  ار  تایح  عون  نیا  اـیآ  متـسه !؟
لقع «. تسادخ اب  یمدآ  ناج  ِیگتـسباو  ِتابثا  دراوم  زا  یکی  یلعا ، ياهینیبناهج  ِتالامک  زورب  « !؟ تسا هنومن  اهدـص  زا  یکی  هغلابم ،

يایرد کی  لباقم  رد  هک  ماهتسشن  یکاخ  هرک  کی  رد  نمیتسازجا  شیوخ  لک  زا  یمدرم  لقع  هن  رگ  نینچ  يدرک  التعا  یک  ایسآ  رب  ام 
زغم هب  یهلا  هقراب  کی  هک  نیا  زا  ریغ  ایآ  منک . رداص  مکح  مهاوخیم  یتسه  مامت  يارب  تقو ، نآ  تسا . لدرخ  کی  هزادنا  هب  نایاپیب ،

مالسلا هیلع  نیسح  ادخ ،] اب  ار  یمدآ  ناج  ِیگتـسباو   ] هک یتایح  هرابرد  مه  نآ  دراد ؟ يرگید  هار  دنزب ، ار  فرح  نیا  دشکب و  رـس  امش 
يارب زا  مشِکیم  یمدآ  لاقم  لاق و  ناگتـشرف  سفن  زا  یمتـشگ  لولم  هک  نم  . تسا هدومن  عافد  تایح  نیا  فرـش  زا  هدرک و  عافد  نآ  زا 
فیرظ يردق  هب  تایح ] نیا  . ] دنک تحاران  ار  نآ  تسا  نکمم  درجم ، هتشرف  کی  درجم  مَد  هک  تسا  يّدح  رد  تایح  تفارظ  « ظفاح » وت

نیا هرابرد  امـش  متـسیایم . نآ  لباقم  رد  مه  نم  فرط ، کی  رد  ناهج  دیوگیم ؛ لد  هت  زا  هک  دنکیم  ادـیپ  تمواقم  تردـق  دوشیم و 
هب امـش  دراد ؟ راـک  هچ  تاـیح  نیا  اـب  وماـک  ربـلآ  دراد ؟ لـئاسم  نـیا  هـب  يراـک  هـچ  اـکفاک  دـینک . تبحـص  دـیهاوخیم  تاـیح ]  ] عوـن

ياهدومن کی  تروص  هب  ار  تایح  هکلب  تسیچ ؟ تایح  موهفم  هک  دـناهدرکن  حرطم  روط  نآ  ار  تایح  دـییامرفب . هعجارم  ناشیاهباتک 
شهاوخ درادن »؟ هفـسلف  تایح  هک  دیدید  ایآ  : » دنیوگب ام  هب  دنهاوخیم  سپـس  دننکیم و  حرطم  یتسد  مد  یحطـس و  رایـسب  يرهاظ و 

ار تمیقنارگ  نالک و  ِيزغم  ياـهشزرا  همه  نیا  ارچ  دیاهدیـشک ؟ تمحز  ارچ  مینیبیم . امـش  زا  رتولج  اـم  اریز  دـینکن ، تاـبثا  منکیم 
حرطم ًاعقاو  تایح  رگا  و  درادن ! ای  دراد  فده  ایآ  هک  دییوگب  سپس  تسیچ ، تایح  دییوگب  ناسنا )  ) نم هب  لوا  دیاهدرک ؟ اهنیا  فرص 

انمت هناـگیب  تشاد ز  دوـخ  هـچ  نآ  درکیم  اـم  زا  مـج  ماـج  ِبـلط  لد  اـهلاس  . تـسا هدوـب  اـجنیا  فدـه  تـفگ : دـیهاوخ  امـش  دوـش ،
ياهتیلاعف یتعنـص و  ياهغوبن  راهچ . هنومندرکیم  ایرد  بل  ِناگدشمگ  زا  بلط  دوب  نوریب  ناکم  نوک و  ِفدـص  زک  يرهوگدرکیم 

ات میمهفب . ار  نآ  تیمها  دراذـگیمن  يرـشب ، خـیرات  رد  اـهنآ  یجیردـت  لوصح  هک  يروآنف ، ِورملق  ياـهيراکتفارظ  قیقد و  رایـسب 
، مینیبیم ار  نیمه  طقف  ام  میـسریم . هّدـج  هب  هتعاـس  ود  میوشیم و  ياـمیپاوه 747  راوـس  تسا . هدرک  هچ  زغم )  ) هرذ کـی  نیا  میمهفب 
ار ناج  نیا  غارس  دیابن  يروآنف ، مان  هب  لوقعلاّریحم  زیگناتفگـش و  ِقیاقح  همه  نیا  ندمآ  دوجو  هب  يارب  ایآ  مینیبیم . زین  ار  « X  » هعشا

تایح زا  ادتبا  دنیوگب  امش  هب  رگا  دییوگیم ؟... یـسک  هچ  هب  مینکیم . رظنراهظا  روطنیمه  دعب  دراد ؟ یتردق ]  ] هچ زغم  نیا  هک  میریگب 
؟ تفگ یهاوخ  هچ  ادخ  هاگـشیپ  رد  خیرات و  شیپ  رد  نادجو ، شیپ  رد  تقو  نآ  نک ، تواضق  ام  فدـه  هرابرد  دـعب  وگب ، ام  هب  يزیچ 

نالا هک  نیمه  دیآیم . رظن  هب  ناسآ  ام  يارب  نالا  يروآنف ، لئاسم  همه  نیا  يرآ ، ؟ درادن فدـه  یتفگ  هک  يدوب  هتخانـش  ار  تایح  ایآ 
نیا درادیم و  هگن  ار  ییانـشور  نیا  هک  پمـال  نیا  هب  رورم  روبع و  رد  یتامدـقم  مینکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  میاهتـسشن و  قرب  روـن  ریز  رد 

هچ اهیناعم و  یعادـت  هچ  اهشهج ، هچ  تالاقتنا ، هچ  تاـیح ] رد  اـما  . ] دراد دوجو  یتـالاعفنا  لـعف و  هچ  دـنکیم ، نشور  ار  اـیند  روط 
دینک و عمج  ار  اهنیا  دیزاسب . یگدـنز )  ) تایح مه  امـش  دـییامرفب  تسا ؟ یخوش  رگم  دراد ؟ دوجو  یقطنم  قوف  یقطنم و  ياههشیدـنا 

راک نیا  رد  وا  مرادن . نم  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  دنک ، هولج  صخش  نیا  رد  غوبن ]  ] رگا نوچ  تسیچ . تایح  نیا  فده  هک  دینیبب  سپس 
ياهتیریدم عاونا  جـنپ . هنومن  . دراد ار  غوبن ]  ] نیا زین  یمدآ  زغم  تایح و  دـنراد ، اهناسنا  همه  دـیراد ، غوبن ]  ] مه امـش  هتـشادرب و  مدـق 

هدش يرشب  لوقعم  تایح  هرادا  يارب  رادیاپ  لیصا و  ياهتباث  ِتخانـش  زورب  بجوم  هک  هتـشذگ ، ياهندمت  هرادا  رد  هتـسیاش  لوقعم و 
هک تسا  هدرک  نایب  ار  ندمت  کی  تسیب و  یب ، نیوت  تسا . هدمآ  دوجو  هب  ایند  رد  ییاهتیریدم  هچ  نونکات  هک  دـسریمن  رظن  هب  . تسا
ولج خیرات  رد  یکی  نآ  ًالثم  دوب ؟ هچ  نیرهنلانیب و ... ندمت  نییثیح ، ندمت  سنازیب ، ندـمت  مالـسا ، ندـمت  هلمج ] زا   ] و تسیچ ؟ ندـمت 
يور هچ  اهندمت  رد  ًاعقاو  یلو  دـش ! مامت  دوب و  لیلد  نآ  تلع و  نیا  هب  مور  گرزب  يروتارپما  يالتعا  زورب و  دوب . ًادـعب  یکی  نیا  دوب ،

هچ هک : میـشاب  هتـشاد  ار  بلطم  نیا  نامدوخ ، سرد  رد  نامدوخ و  ناتـساد  رد  مه  ام  تسا ؟ هتفرگ  ماجنا  اهتیریدم  هنوگچ  تسا ؟ هداد 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش ورهبور  ياهبرض  رادشنت و  تخس ، لئاسم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  تلحر  عقوم  زا  هکنیا  اب  هک  دوب  نیسح  نورد  رد  یتیریدم 
، رتشا کلام  ار ؟ یناسک  هچ  دنتفرگ . ار  یـصاخشا ]  ] هچ شردـپ  تسد  زا  هک  دوب  هدـید  وا  دوب ؟ هدرک  لمحت  ار  اهنآ  یمارآ  هب  اما  دوب ،

لد رد  تسا و  لفق  شبل  رب  . دوب هدش  ورهبور  اهیتخـس  نیا  همه  اب  مارآ  هدید و  دوخ  مشچ  اب  ار  لئاسم  نیا  همه  و ... رـسای ، رامع  رذوبا ،
[ اهیتخس نیا  اب  ییورایور   ] ایآ [ . 343  ] دناهدیشوپ هتـسناد و  اهزار  دناهدیـشون  قح  ماج  هک  نافراعاهزاوآ  زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار 

بلاطیبا نب  یلع  نارود  زا  دعب  تسیچ . تایح  فده  هک  دهدب  ناشن  تسا  یفاک  ار ، دوخ  ِنم » ، » تیـصخش نیا  تیریدـم  دوب ؟ یخوش 
یتیریدم رب  دشاب  لخم  هک  هلمج  کی  اما  دید ، اهراشف  هچ  اهیتخس و  هچ  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردارب  نارود  مالـسلا و  هیلع 

مان و هب  ار  نیا  ناشیا  دهاوخیم . سفن  رب  تیکلام  ردقهچ  هک  دییامرفب  تقد  دشن . هتفگ  ناشیا  زا  درک ، ادیپ  همادا  زین  اونین  ناتـساد  ات  هک 
«. تسا كانرطخ  اریز  مییاینرب ، نارگید  رب  تیریدم  ددصرد  میـشاب ، هتـشادن  نتـشیوخ  رب  تیریدم  ات  : » هک تخومآ  ام  هب  هدعاق  ناونع  هب 

میدید ار  یصاخشا  زیربت ، دهشم ، نارهت ، مق ، فجن ، ياههزوح  رد  نامدوخ  دودحم  ياههرود  رد  ام  یتح  دیاهدید ، زین  امـش  میدید و  ام 
دوخ تاعالطا  دادعتسا و  ِتیریدم  ییاناوت  یلو  دنتـشاد ، یبوخ  تاعالطا  دندیمهفیم و  ار  لئاسم  دندوب ، یبوخ  ياهدادعتـسا  ياراد  هک 

تیریدـم ار  دوخ  ِنم »  » دـییایب سپ  دـندرک . يرپـس  دـینک ، هاـگن  نم »  » هب هک  نیا  رد  ار  دوخ  رمع  موـس  ود  و  دـندوبن ، دـلب  دنتـشادن و  ار 
مدع تهج  هب  اهیـضعب ] هنافـسأتم  ] ینک نوحیج  يز  يور  يزیرگ  نوماه  زا  وت  رگ  ناگنـشت  ناوراک  سپ  ناز  بآ  دـنهاوخ  وت  زا  . مینک

تیاکـش اهنیا  زا  تمایق  زور  رد  هعماج ، دارفا  ًاملـسم  دندرک . مورحم  دوخ  ياهتمظع  زا  ار  هعماج  سفن ، هب  تیکلام  مدـع  تیریدـم و 
یکی . دیدرک مورحم  یلماکت ] ياهندیدرگ  نیتسار و  قیاقح  زا   ] ار ام  نتـشیوخ ، رب  تیریدم  مدـع  تلع  هب  ارچ  تفگ : دـنهاوخ  هدومن و 

دیاب ار  یلامشوگ  نیا  هک  ماهدیقع  نیا  رب  نم  تسا . هداد  یلامشوگ  کی  ام -  حالطـصا  هب  یطـسو -  نورق  نافوسلیف  هرابرد  ناگرزب ، زا 
قشع تهج  هب  یطسو ، نورق  هفـسالف  :» دیوگیم دینک ! هظحالم  ار  ریبعت  . داد رارق  ثحب  دروم  تیبرت  میلعت و  ياهسالک  رد  هدرک و  ولبات 

ثروـن درفلآ  .« » دـندرک مورحم  ناشردـتقم  ياـهزغم  ِتمظعاـب  تـالوصحم  زا  ار  اـم  دنتـشاد ، ناـنوی  هفـسالف  هب  هک  يایطارفا  هقـالع  و 
[ دهتیاو . ] تسا هدنزومآ  رایـسب  تالمج  نیا  هک  تسا  دهاش  ادخ  دنریِـس . دروم  دوخ  ناگدننکریِـس ، و  دنتـسه ، نارایـشوه  نانیا  « دـهتیاو

سپـس نتـشیوخ و  تسخن  میراد . جایتحا  امـش  هب  ام  اریز  دـینک ، تیریدـم  اهناسنا ! يا  دـندرک .» مورحم  ار  اـم  هفـسالف ، نآ  : » دـیوگیم
ار نتـشیوخ  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  تسا  نیا  دوش ، ثحب  دراد  اـج  ًاـعقاو  هک  یبلاـطم  زا  یکی  . دـینک تیریدـم  ار  نارگید 

مالـسلا : » دـنیوگیم یهاگ  هک  نیا  تشاد . لاس  تفه  هاجنپ و  اهتیاور ، زا  یـضعب  قبط  لاس و  تشه  هاجنپ و  وا  تسا ؟ هدرک  تیریدـم 
يورایور یسک  هچ  اب  مینادیم  ایآ  تسام . رّوصت  زا  رتانعمرپ  رادهشیر و  یلیخ  هلأسم  هَّللادبعابا ،» ای  کیلع  هَّللامالـس  هَّللادبعابا ، ای  کیلع 

ياهشزرا نیرتتمظعاب  زا  تیامح  هب  باطخ  هکلب  تسین ، نیسح  هب  امش  باطخ  نیسح .» يا  داب  وت  رب  ممالس  ، » یمالس کیلع  میتسه ؟
نونکاـت تـسا .] ياهژیو  تـیمها  ياراد   ] نتـشیوخ رب  تیریدـم  ؟ دراد جاـیتحا  امـش  نـم و  مالـس  هـب  ًاصخـش  نیـسح  اـیآ  تـسا . تیرـشب 

دمحم ایبنالا  متاخ  دوخ  تیریدـم  هنومن :] ناونع  هب  . ] تسا هدـش  هدـید  دـندوب ، لامک  ریـسم  رد  هک  یناسک  زا  ًاصوصخم  ییاهتیریدـم ،
زا شیپ  و  يرادمامز ]  ] مین لاس و  جنپ  نآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تیریدم  دیریگب . رظن  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم 

هدرک تیریدم  ار  شدوخ  هنوگچ  یلع  تسا . هدوب  اغوغ  زا  رپ  ضیقن و  دض و  زا  رپ  هعماج  کی  هک  دـیریگب ، رظن  رد  مین  لاس و  جـنپ  نآ 
مه و  نامیتی ، يوک  ِرـس  مه  گنج ، نادـیم  رد  مه  و  تدابع ]  ] ِبارحم رد  مه  بلاطیبا ، نب  یلع  هک  دوب  وا  نورد  رد  یقلطم  هچ  تسا ؟
نیا فده  میهاوخیم  ام  تسا ؟ هدوب  یتیریدم  عون  هچ  نیا  دوب . بلاطیبانبیلع  نامه  یهلا ، ياهینیبناهج  نیرتگرزب  حرط  سأر  رد 

تایح فدـه  رد  ینالف ، هک  تساوخ ، دـیهاوخ  نم  زا  زاب  ایآ  دـیدیمهف ، ار  تایح  تاصتخم  صاوخ و  هک  نیا  زا  دـعب  میمهفب . ار  تایح 
. یهَْتنُْملا َکِّبَر  یِلا  َّنَا  َو  دراد . یهلا  هنومن  ًاعومجم  هک  مدرک ] ضرع  هک  ییاههنومن   ] نیا ییافوکـش  ینعی  تاـیح ، فدـه  دـینک ؟ ثحب 
. شش هنومن  . دوشیم راکشآ  فده  اجنآ  رد  درک و  دهاوخ  ادیپ  یبایهار  ّکبر »  » هب ددرگیم ». یهتنم  تراگدرورپ  هب  روما  همه  [ » 344]
رد هتـشگ ، لیان  یناسنا  ياهشزرا  هب  يدودـح  ات  هک  ياهعماج  ره  رد  و  خـیرات ، زا  ههُرب  ره  رد  هک  ینافرع  ینید و  یقـالخا و  تـالامک 
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ریخ و ِناگدنهدهقباسم  نیا  و  لوقعم ، تایح  ِنادیم  ِگرزب  ِنارگوپاکت  نیا  هک  دنچره  دناهدرک . ادـیپ  تیعقاو  نیتسار  ِنارگوپاکت  دوجو 
داتـشه اـی  داـتفه  ِگرزب  ندـب  نیا  رد  هک  زغم  تیلقا  ناـنوچ  ندـب . نیا  رد  مشچ  تیلقا  ناـنوچ  دـناهدوب ، عـماوج  رد  ییاـهتیلقا  لاـمک ،

نیا تساهنیا . زا  رتمک  یلیخ  میریگب ، رظن  رد  میهاوخب  ار  شقاـح  ِّقح  نآ  رگا  و  درادـن ، نزو  رتشیب  مرگولیک  ود  اـی  کـی  هک  ییولیک ،
حیرشت قاتا  میورب و  ياهقیقد  دنچ  متفگ  متشاد . ینارنخس  یکشزپ  مولع  ياههاگـشناد  زا  یکی  رد  شیپ  يدنچ  : منکیم ضرع  ار  هرطاخ 

یلو درادن ، قرف  نم ، يارب  متفگ  دینیبب ؟ دیتسه  لیام  ار  ندب  فرط  مادک  اضعا و  زا  کی  مادک  تفگ : نم  هب  ناکشزپ  زا  یکی  مینیبب . ار 
هب دشاب -  رگید  هقراب  کی  دیاش  منیبب ، هعفد  نیا  متفگ  مدوب و  هدید  مه  ًالبق  هتبلا  منیبب -  ار  زغم  نیا  مهاوخیم  اریز  دیهدب ، ناشن  ار  زغم 

ار نیا  لاـح ، اـیند ! ماـمت  ِیگدـننادرگ  هلیـسو  تسیچ ؟ زغم )  ) هلیـسو نیمه  اـما  تسا ، یپ و ... رادـقم  ناـمه  مدـید  مـتفر ، حیرـشت  قاـتا 
و تسا ، کچوک  یلیخ  امش  ندب  نیا  لباقم  رد  هک  مشچ  دننامه  یلو  دناتیلقا ، رد  هتفایلامک  ِصاخـشا  هچرگا ]  ] هک مینادب  میهاوخیم 

ایند رد  رگا  [. دـناهتخاس دـنمهرهب  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  ار  عماوج  ، ] تسین يزیچ  امـش  ندـب  نیا  لـباقم  رد  هک  مه  [ 345  ] زغم دننامه 
رحس کی  ناهج  غاب  زا  رذگب  . مدیسر مفده  هب  نم  دیوگب  یتسه  لک  هک  دوب  یفاک  دوبن ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسحزج  هب  يدیهـش  چیه 
رهب ار ز  نتـشیوخ  ایند  عمـش  دزوسب  : دشاب ینادـمه  مامغ  هب  قلعتم  ریز  رعـش  مرظن  هبدزیخرب  نازخ  مسر  ناهج  رازلگ  ات ز  راهب  کشر  يا 

يارب تمظعاب  ِهاگتسد  نیا  دزوسیم ؟ ایند  رد  رفن  اهدرایلیم  يارب  طقف  یتسه ] هاگتسد  عمـش   ] دینکیم رکف  امـش  ایآدنچ  ياهناورپ  رطاخ 
ینعی دوب .» تما  کی  ییاـهنت ، هب  میهاربا  [ ، » 346  ] ًۀـُّما میهاربا  َناک  رفن ؛ کی  ولو  دـننک ، تکرح  الاب  هب  ور  هک  دوشیم  نانچ  رفن   5  - 6

ار میهاربا  فدـه  میهاوـخیم  تشاد . ار  تاـیح ] فدـه   ] نیمه میهاربا  تشاد ؟ هچ  میهاربا  تقو  نآ  درکیم . راـک  میهاربا  يارب  ناـهیک 
ایؤر رد  مرـسپ ، تفگ : لیعامـسا ] هب  مـیهاربا  «.] یهلا رما  نیرتقـیقد  رد  يدازآ  زا  يرادربهرهب  : » دراد ار  ییافوکـش  نـیا  تاـیح  مـیمهفب .

[347  ] نیِرباّـصلا َنِم  ُهَّللاَءاـش  ْنِا  ینُدِجَتَـس  ُرَمُْؤت  اـم  ْلَْـعفا  َِتبَا  اـی  َلاـق  يَرت  اذاـم  رُْظناَـف  ؟ ینیبیم هچ  وت  منکیم ، حـبذ  ار  وـت  هک  منیبیم 
زا ارم  هللاءاـشنا  هدـب . ماـجنا  يرومأـم  ار  هچ  نآ  نم ، ردـپ  يا  تفگ : لیعامـسا ) ( ؟ دـیآیم ترظن  هب  هـچ  نیبـب  سپ  تـفگ ) مـیهاربا  .»)
زا یناوج  رد  ار  تایح  هکنیا  لباقم  رد  يزیچ ؟ هچ  لباقم  رد  تسا . ربص  تایح ، نیا  فیرظ  ياههچنغ  زا  یکی  .« تفای یهاوخ  نایابیکش 

مینیبب مینک و  تحـص  اهنیا  هرابرد  میهاوخیم  مالـسلا . هیلع  نمحّرلا  لیلخ  میهاربا  شراوگرزب  ردـپ  ياـیؤر  يارب  نتفرگ ، ناـسنا  تسد 
ار يزیچ  هچ  ِفدـه  ام  دوب ؟ اجک  هلأـسم  ًالـصا  دـنکیم . ضوع  هرهچ  ًالـصا  لاؤس ، حرط  هک  دـینکیم  هظحـالم  تسیچ . اـهنیا  فدـه 

ناگرزب زایکی  . دـنک روطخ  ام  نهذ  هب  تالاؤس  نیا  زا  تاقوا  یهاگ  هللاءاشنا  دـهدیم ؟ ناشن  يزیچ  هچ  ام  هب  تایح  نالا  میتساوخیم ؟
. دـینک حرطم  لاؤس  اههاگـشناد  رد  دـسرب .» خـساپ  هب  ات  هدوب  شیاهلاؤس  حرط  هب  طوبرم  یناسنا ، ياهشزرا  نیرتتمظعاـب  : » دـیوگیم
ماهدرک و فقوت  اج  نیا  نالا  هدننکلاؤس  ِنم  دیوگیم ؛ لاؤس  دـننک . لاؤس  ات  دـنیامن  قیوشت  کیرحت و  ار  اهناوج  ام ، راوگرزب  دـیتاسا 

امش نیشام  دروآرد . تیاهنیب  تکرح  هب  ار  هدننکلاؤس ] صخش  ، ] باوج کی  تسا  نکمم  تسا . فقوت  نیمه  لاؤس  يانعم  منادیمن .
، زیزع ملعم  يا  وـت  هاـگراب  رد  وا  تسا . يریگورین  يریگتخوـس و  يارب  فـقوت ،] نآ   ] یلو دـنکیم ، فـقوت  مه  نیزنب  پمپ  لـباقم  رد 
هک ياهعماج  ره  رد  خیرات ، زا  ههُرب  ره  رد  ینافرع ، ینید و  یقالخا و  ِتالامک  نیا  . متکرح لاح  رد  نم  نوچ  هدـب ، ورین  نم  هب  دـیوگیم 

گرزب ِنارگوپاکت  نیا  هک  دنچره  تسا ، هدرک  ادیپ  تیعقاو  نیتسار  ِنارگوپاکت  دوجو  رد  هتـشگ ، لیان  یناسنا  ياهشزرا  هب  يدودح  ات 
[ - دناهتـشگ لیان  یناسنا  ياهشزرا  هب  هک  نیتسار  ِنارگوپاکت  ینعی   - ] صاخـشا نیمه  هک  تسا  نیا  رد  نآ  تیمها  دـناهدوب . تیلقا  رد 

، دنتسه مدرم  نایم  رد  تسه : مه  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  نیمه  دننکیمن . وگزاب  ار  ام  لاح  ِیگنوگچ  دناهتسشن ، امش  ام و  نایم  رد  هک 
تفایرد ِتیفرظ  ًالوا ؛ اریز  متـسه ، اجک  رد  نالا  نم  دنیوگب  دنناوتیمن  دشاب . تیبرت  میلعت و  هبنج  زا  هک  نیا  رگم  دنیوگب ؛ دنناوتیمن  اما 

زا یکی  مه  نیا  نامه . طوقـس  نامه و  ام  ِلاـح  ِتیعـضو  ِنتفگ  هک  نیا  زا  تشحو  ًاـیناث ؛ درک . دـنهاوخن  رواـب  دـنرادن و  همه  ار  لاـمک 
گنابیب و دوریمتسادج  ییوج  ار  بآ  نیا  دوخ  هنرو  تسار  میلعت  نابز  يوس  هقطان  : يولوم لوق  هب  تسا . مدآ  دالوا  ام  راک  تالکـشم 

هتشاد زاین  زار و  لگ ، گرب  کی  اب  ای  یتسه ، اب  زورید  هک  دیوگب  ایآ  دیوگب ؟ هچ  امـش  هب  وا  [ . 348  ] اهرازلگ ات  راهنالااهتحت  اهرارکتیب 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ایند  رگا  دـیوگب ؟ هنوگچ  تسا ؟ هدوب  هتـسشن  زاین  زار و  هب  نآ  اب  هدـیدیم و  لـگ  گرب  کـی  رد  روطهچ  ار  یتسه  هک  نیا  اـی  تسا ؟
. میوگیم هلب ، هک  مروخب  مسق  و  دـنریگب ؟ وت  زا  ار  ایند  ییوگب و  هَّللا  کی  ای  ربکاهَّللا  یناوتیم  وت  ایآ  دـنیوگب : نم  هب  دـشاب و  نم  رایتخا 

قوشعم تسا  ناناج  ِبلط  رد  ناهج  هب  قشاع  : تسا نیا  مناوخیم  دایز  نم  هک  يراعـشا  زا  یکی  هن ؟ ای  دینک  لمحت  ار  نیا  دـیناوتیم  ایآ 
هچ هک  دـیوگب  دـهاوخیم  ینرق  سیواتـسا  نامردیب  قشع  درد  هک  تسا  نیا  ناکم  نیا ز  دورن  نآ  ناکم  هب  دیانتـسا  ناکما  ِّزیح  نورب ز 
[ ، 349  ] نَمیلا َنِم  ِنمْحَّرلا  َسَفَن  ٌّمَشََال  یِّنإ  تفگ : درک ، هاگن  نمی  روشک  فرط  هب  یتقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ایبنالا  متاخ  هک  تسا  هدرک 

؛ مراک دوجو و  ياپاترس  هک  ینم  دیوگب ؟ هچ  نم  هب  و  دیوگب ، هنوگچ  نابراس  کی  منکیم ». مامشتسا  نمی  فرط  زا  ینامحر  سفن  نم  »
؟ تسیچ وا  تغل  نابز و  مینادیمن  یتح  هک  دنک  تبحص  هنوگچ  نم  اب  ینرق  سیوا  تسا . نتساوخ  تیبوبحم  یبلطترهـش و  ماقم ، لوپ ،

وت ای  مأوت  نم  هک  مبجع  رد  دوخ  ینمی  ِراگن  يا  منانچ  وت  اب  نمینمی  رد  ینمیب  وچ  ینم  شیپ  رگ  ینم  شیپ  ینم  اـب  وچ  ینمی  رد  رگ  : هک
، درب دهاوخ  راک  هب  وا  هک  ار  یتاغل  منزب . فرح  وت  اب  مهاوخیم  نم  نیـشنب و  ایب  ینالف ! دیوگب : نم  هب  دـهاوخیم  ینرق  سیوا  ًالثم ] ] ینم

درِخ ؟ تسیک نآ  رعاش  منادیمن  اما  تسا ، هدـیزرو  هتخپ و  یلیخ  ریز  رعـش  . منک ادـیپ  ار  مدوخ  ناج  منیبب و  مورب و  ات  ممهفب ؟ روطچ  نم 
مدآ دالوا  ناکاپ  ریاس  اه و  « رتشا کلام  ، » اه « ینرق سیوا   » هک ییاههارهتفر  هک  سک  نآ  دنادیم و  ادخ  هتفت  هار  نیو  مدـق  [ 350  ] نیموم

دـنربب و هاگـشیامزآ  هب  ار  ام  هک  تسین  کـیزیف  ثحب  تسا : نیا  مه  راـک  لاکـِشا  کـی  . دـناتیلقا رد  دنتـسین و  ییانثتـسا  هچرگا  دـنتفر ،
ار رکشین  تسین . مه  رکـشین  رخآ ، دینیبب . دنیوگب  دنربب و  نورد  قامعا  هب  ار  ام  هک  تسین  یمیـش  تسا . یکیزیف  ثحابم  مه  نیا  دنیوگب 

رگید اـه و  « ینرق سیوا  ، » نوچمه ياهتفاـیلامک  ياـهناسنا  رگا  اـما  دوـمن . جراـخ  ار  شرکـش  دراـک ، اـب  درک و  یچیق  ناوـتیم  ناـسآ 
تـسد هب  ًاعطق  مینک ، هکت  هکت  مینزب و  وقاـچ  ار  اـهنآ  ياهلولـس  ماـمت  هدرب و  حیرـشت  قاـتا  نیرتقیقد  رد  ار  مدآ  دـالوا  ِناـگتفایلامک 

فیرظ و یلیخ  هدرپ  نینچ  تایح ، ِلامک  ام و  نیب  هک  لاـح  اراـگدرورپ ، ایادـخ ! . تسا هتفهن  يزیچ  هچ  ناـنآ  نورد  رد  هک  داد  دـهاوخن 
هدید ام  نیا  زا  دعب  مینیبب . ار  لامک  فافـش ، هدرپ  نیا  تشپ  زا  ات  امرف  تیانع  یهاگدـید  ام  هب  دـید ، دوز  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  یفافش 

: دیوگب یسک  تسا  نکمم  نخس ، نیا  لباقم  رد  تسا . يولوم  رعش  هدنیوگ  یگدنز ! لاس  تصـش  زا  دعب  مه  نآ  سب ، وت  زا  میهاوخیم 
هابتـشا لاس  داتفه  تصـش -  زا  دعب  رگا  هلب ، دیوگیم  يولوم  منک ؟ ضوع  ار  مهار  لاس ، تصـش  زا  دعب  ایآ  ماهدیمهف . ار  نیا  نونکا  نم 

هزات دیریگب  بآ  زا  تقو  ره  ار  یهام  : » دـناهتفگ ام  ناردـپ  هک  یلَثَم  نامه  نک . باختنا  رگید  یهار  نک و  ضوع  ار  دوخ  هار  يدـیمهف ،
یـشک يزیت  هدـید  ياهدـید  زا  ریغ  میهاوخیمن  امـسخ  كاـشاخ و  ار  رحب  دـشوپن  اـت  سب  وت  زا  میهاوـخیم  هدـید  اـم  نیا  زا  دـعب  .« تسا

ِزیزع نیا  قح  هب  تزیزع ، نیا  قح  هب  اراگدرورپ ! ایادـخ ! . امرفب تیاـنع  اـم  رب  اـنیب  هدـید  کـی  نیـسح ، قح  هب  ایادـخ ! [ . 351  ] ياهدیزگب
انـشآ شیپ  زا  شیب  ناـمناج  اـب  ار  اـم  تسا ، هدرک  انـشآ  ناـمدوخ  ناـج  اـب  ار  اـم  شگرزب ، ِراـک  نیا  اـب  هک  يدرم  نیا  قـح  هب  تنازیزع ،

ياهمطالت لباقم  رد  تساجک ، ناشترطف  لصا  هک  دنهدیم  ناشن  وت  هب  ار  ناشدوخ  هک  نامزیزع  ناناوج  نیا  ادنوادخ ! اراگدرورپ ! . امرفب
كاپ اهناوج  مینادیم  اـما  میرادـن  ییاـعدا  مسق ، نیـسح  قح  هب  اراـگدرورپ ! ایادـخ ! . میراپـسیم تدوخ  هب  هک  مسق  نیـسح  هب  بّرخم ،

« نیمآ . » امرفب ظفح  ار  ام  ياهناوج  نیا  تدوخ  دنکاپ ، اهنآ  هک  مسق  تلالج  هب  دنتسه .

ینیسح یسانش  تمعن 

يارب میدرک . ادیپ  ییانشآ  یگدنز  تایح و  ياهشزرا  اب  يدودح  ات  هتشذگ ، ِتاسلج  ِثحب  هنماد  رد  .( 1373  / 3  / 28 مرحم ، مهن  بش  )
ِرتشیب هک  هچنآ  هنافـسأتم ، یلو  دریگب . ماجنا  يرایـسب  ياهیـسررب  دوش و  هدـناوخ  اهسرد  دـیاب  تایح ، ياهشزرا  تمظع و  تفاـیرد 
اْینُّدلا ِةویَْحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی  : میدید ینآرق  هیآ  رد  دش و  هتفگ  هک  روطنامه  تسین . تایح  دوخ  ِتقیقح  دنکیم ، لوغشم  ار  نارکفتم 

ياهدیدپ کی  اهناسنا ] .«] دنلفاغ ترخآ  زا  هک  نآ  لاح  دنـسانشیم و  ار  يرهاظ  ایند ، یگدـنز  زا  [ .» 352  ] نُوِلفاغ ْمُه  ِةَرِخآـْلا  ِنَع  ْمُه  َو 
ناسنا نیا  ارگتعیبط ، ناسنا  نیا  اهیـضعب ، لوق  هب  دـنروآیم . تسد  هب  دـننک ، هرادا  ار  ناشدوخ  دـنناوتب  هک  اج  نآ  ات  ایند ، یگدـنز  زا 
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رد مه  . تسا هدرک  هیبشت  هنال  خاروس  کی  هب  کچوک و  هنـال  کـی  هب  ار  اـیند  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، هک  يراـک  تسرپدوخ ، ارگدوخ و 
هفیرـش هیآ  [ ؟ تسیچ اـیند  تاـیح  لاـح ، تسا . هدوـب  روـطنیا  بلغا  هنافـسأتمتفرگ  ییاـنب  خاروـس  ِروـخ  رد  تفرگ  ییاـناد  خاروـس  نیا 

هک روطناـمه  ار .» تاـیح  هن  دنـسانشیم ، ار  اـیند  تاـیح  زا  يدومن  يرهاـظ ، ياهدـیدپ ، ، » اْینُّدـلا ِةویَْحلا  َنِم  ًارِهاـظ  َنوُمَْلعَی  دـیامرفیم ]:
يزاب یمرگرـس و  طقف  ایند ، یگدـنز  [ .» 353  ] وَْهل َو  ٌبَِعل  اْینُّدـلا  ُةویَْحلا  اَـمَّنِا  . تسا یبدا  ثنؤـم  و  تسا ، تسپ  ياـنعم  هب  اـیند  دـینادیم ،
تـسار دـیکدوک و  امـش  تسا و  بعل  وهل و  ایند  تفگ  . میظعلا یلعلا  هَّللا  قدـص  دـینیبیم . يرهاظ  طـقف  بعل ، وهل و  نیا  زا  هزاـت ، .« تسا

هب ناسنا ] . ] میظعلا ّیلعلا  هَّللا  قدص  ادخ ، دیامرف  تسار  تسا . هتفگ  ار  هَّللا  قدص  مه  و  هدومن ، نایب  ار  هیآ  مه  تیب ، نیا  ردادـخ  دـیامرف 
رظن رد  ًامتح  هک  منکیم  هفاضا  ياهلمج  دراذگیم . نآ  يور  رب  مه  ملع »  » مان دوشیم و  دنسرخ  دوخ  دنـسپ  ِدروم  ِرکف  زرط  زا  دوخ  لیم 

رد نارادناج و  رد  هک  نیا  دـینیبیم ، نونکا  هک  نامه  ینعی  تسیز ، یعیبط  هدـیدپ  دروم  رد  . دـشاب نامزیزع  نایوجـشناد  ًاصوصخم  همه ،
نیمأـت ار  دوخ  تاـیح  دـنکیم و  تسرد  تسیز  طـیحم  دوخ  يارب  دـنکیم ، لـسانت  دـلاوت و  دـنکیم ، ساـسحا  ًـالثم  تسه ؛ مه  ناـسنا 

هب هدـیدپ  نیا  نیمز ، يور  رد  هک  نیا  تخانـش  يارب  ام  شناد  :» دـیوگیم زورما  يایند  ِکی  هرامـش  ياهسانـشتسیز  زا  یکی  دـنکیم ،
ِیعیبط دومن  هدیدپ و  نیا  [ . 354 .« ] دروایب دوجو  هب  ار  یگدنز  نیا  هک  دوب  جایتحا  یناهیک  نینچ  مییوگب  دیاب  تسیچ ، تسا  هدمآ  دوجو 

ار شتقیقح  ام  هک  دـنفرتعم  دـناهدرک ، طایتحا  هتـشادرب و  مدـق  هنـالقاع  هک  ناـنآ  اْینُّدـلا . ِةویَْحلا  َنِم  ًارِهاـظ  َنوُمَْلعَی  هک ؛ تسا  نآ  ضحم 
کی لحم  نیا  زا  نوچ  دیورب . ولج  دیناوتیمن  هک  تسا  هتفگ  شیپ ، نرق  هدراهچ  رد  ناتـسبرع  رازگیر  نآ  رد  هک ،] نآ  لاح  . ] مینادیمن

، دنتسه يرورض  مزال و  مه  یلیخ  تفرشیپ ، يارب  اههاگشیامزآ  داد . دهاوخ  ناشن  امش  هب  ار  هاگشیامزآ  دُعب  کی  طقف  دیرادن . ییانشور 
فارتعا برغرد ، هچ  قرشرد و  هچ  يرـشب  تاقیقحت  نونکات  هنافـسأتم ، . داد دنهاوخ  ناشن  امـش  هب  ار  یگدنز  زا  يدُعب  هچ  هک  دینادب  اما 

نوهرم تیرـشب ، ًاـعقاو  هک  میراد  یقیمع  صاخـشا  اـم  دنتـسین . نیبهتوک  نارکفتم ، نیا  همه  هتبلا ] . ] دناهدیـسرن شتقیقح  هب  هک  دـننکیم 
ار تاصتخم  اههدـیدپ و  زا  یـضعب  طقف ]  ] اـم مینادیمن . اـم  اریز  دیـسرپن ، اـم  زا  ار  نآ  ِتقیقح  دـنیوگیم  نارکفتم ] ناـمه  . ] تساـهنآ
زا يرگید  ییاههنومن  هب  هک  دراد  دوجو  هیآ  شـش  ایند ، تایح  هرابرد  هچ ؟ ینعی  ایند  تایح  لاح ، . مینکیم یـسررب  میهدیم و  حیـضوت 

ُمُکَّنَّرُغَت الَف  .« تسین يزیچ  بعل  وهل و  زج  ایند ، نیا  یناگدـنز  [ .» 355  ] بَِعل َو  ٌوَْهل  ّاِلا  اْینُّدلا  ُةویَْحلا  ِهِذـه  ام  َو  : مینکیم هراشا  نآرق  رد  نآ 
رورغ عاتم  زج  اـیند ، یگدـنز  و  [ .» 357  ] روُرُْغلا ُعاتَم  َِّالا  اْینُّدـلا  ُةویَْحلا  اَم  َو  .« دـنکن رورغم  ار  امـش  اـیند ، یناگدـنز  [ .» 356  ] اْینُّدـلا ُةویَْحلا 
ردـپ مالـسلا ، هیلع  نینمؤـملاریما  هک  روطناـمه  تخاـس .» یلیخ  دوـشیم  نآ  زا  هک  تسا  یکزیچ  اـی  تسا ، يزیچ   » عاـتَم .« تـسین يزیچ 

. دش دهاوخ  یلاخ  امـش  تسد  دیرگنب ، ییاهن  فده  لقتـسم و  ِبولطم  ناونع  هب  ایند ، ِدوخ  هب  دیهاوخب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هک نیا  هن  تسیرگن ، ایند  نیا  اب  هک  یناسنا  لاح  هب  اشوخ  دوشیم .» لّدبم  زیچ  همه  هب  زیچان  نیا  دـیرگنب ، نآ  هب  هلیـسو  ناونع  هب  رگا  اما 

ِتایح تسین ، زاورپ  دصقم  اج  نیا  زاورپ . دصقم  هن  داد ، رارق  زاورپ  يوکس  ار  ایند  نیا  هک ] یناسنا  لاح  هب  اشوخ  . ] تسیرگن ایند  نیا  رد 
، تیرشب ِناگرزب  هک  ار  یبلاطم  تالمج و  ات  مداتفا  رکف  هب  ینامز  . میروآیم تسد  هب  ام  هک  یفراعم  نیا  اب  ملع و  نیا  اب  مه  نآ  تسایند ،

هـس ود -  رد  هک  تسه  نیا  ناکما  مدـشن . قفوم  دایز  راک  تلع  هب  یلو  منک ، عمج  دـناهداد  هفحت  امـش  هب  قیاقح  تخانـش  زا  یناوتان  رد 
ِیناـسنا مولع  هب  دـنمهقالع  ناتـسود  زا  یتـح  دـینک ، ادـیپ  ار  اـهنآ  هدومن و  تمه  منکیم ،] هیـصوت  . ] درک عمج  ار  اـهنآ  باـتک ، دـلج 

دش و حرطم  ملع  ناونع  هب  تایرظن  ردقهچ  نونکات ، هدـجه  نرق  زا  هک  دـننک . ادـیپ  تسا  بجاو  هک  هنوگنامه  ار  اهنآ  دـینک ، شهاوخ 
ار هلمج  دنچ  طقف  هنومن ، ناونع  هب  دیهاوخیم ؟ نیا  زا  رتالاب  یعوضوم  ارتکد ، سناسیل و  قوف  ياههماننایاپ  يارب  ایآ  دمآرد . لطاب  دعب 

دیابن وا ، بتکم  هدعاقلایلع  تسا . يدام  تارابع ، نیا  هدنـسیون  ِدـیاقع  [ . 358 . ] میدرگیمرب نامثحب  عوضوم  هب  سپـس  منکیم ، ضرع 
ساـسحا ار  زیچ  ود  دوخ ، ینیبشیپ  هجیتن  رد  حور  :» تسین ياهراـچ  اریز  دـنک ، فارتعا  دـیاب  هک  تسا  یعیبط  یلو  دـنک ، یفارتـعا  نینچ 

كرد تسین ، اجچـیه  شطیحم  تساج و  همه  شزکرم  لاکـساپ  لوق  هب  هک  تعیبط  یهاـنتیال  نادـیم  رد  ار  دوخ  هک  نیا  یکی  دـنکیم :
کی ردق  هب   » دیوگیم انیـس  نبا  دـینکن . اعدا  ردـقنیا  نییاپ و  دـییایب  .« دوشیم نتخادـنا  رـس  هب  روبجم  دراد ، هک  يرورغ  لامک  اب  هدرک ،
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ات : دـنکیم فارتعا  ینانوی  طارقـس  : دـیوگیم همادا  رد  هدنـسیون  دـینکیم . اعدا  مادـم  مه  امـش  یلو  تسیچ ،» مدـیمهفن  ًاقیقد  ار  شاهرذ 
روکشوبا زا  هکلب  تسین ، طارقس  زا  ترابع  نیا  اریز  تسا ، هدرک  هابتشا  هدنـسیون  هتبلا  ) منادان هک  یمه  منادب  ات  نم  شناد  دیـسر  اجنادب 

بیع نم  هب  درِخ  لها  نم ، زا  دـعب  متـسنادیم  نم  رگا  :» تفگ هک  تسا  نیا  تسا ، هدـش  لقن  هماندـنپ  رد  طارقـس  زا  هچنآ  تسا .) یخلب 
. میوگب مناوتیم  هنوگچ  یلو  منادـن . يزیچ  یمتفگب  قلطم  هدرک ، يوعد  رابکی  هب  ار  ناـهج  ِشناد  طارقـس ، دـنیوگیمن  دـنریگیمن و 

دیسر اجنآ  هب  ات  دیوگیم : هک  دیاتـسیم  شناد  هب  ار  دوخ  یخلب ، روکـشوبا  :» دیوگیم همادا  رد  سپـس  .« دشاب گرزب  نم  زا  يوعد  نیا 
هتخوس لاب  رپ و  راکفا ، نادیم  رد  سأی  لامک  اب  رشب ، عون  ياهرکف  نیرتناشخرد  دیوگیم : طارقـس  . منادان هک  یمه  منادب  هک  نم  شناد 

رازه نم  ِلد  ردناتفاکش  يوم  یلو  تسنادن  يوم  کی  تفاتش  رایـسب  هیداب  نیا  رد  هچرگ  لد  : دنزیم دایرف  انیـس  یلعوبا  . دننامیم زجاع  و 
هدـش و هراچیب  يروباشین  مایخملع  ام  هنا  هملع  يوس  لصاح  هل  سیل  تومی و  : دـیوگ زینتفاـین  هار  ياهرذ  ِلاـمک  هب  رخآ  تفاـتب  دیـشروخ 
: دـیوگیم تسواف  دوخ  راکهاش  رد  یناـملآ  هتوگتـسادیپ  تیاـهن  هن  تیادـب  هن  ار  نآ  تساـم  ِنتفر  ندـمآ و  وا  رد  هک  يرُود  : دـیوگیم

یتح تسا . هدومنن  زواجت  یلّوا  لاح  زا  مشناد  هیاپ  ماهداتـسیا و  اجنیا  راوهناوید  نالا  مدرک . لیـصحت  قوقح  بط و  هفـسلف ، رد  هرخالاب  »
بلق تقیقح ، نیمه  كرد  یلو  مینک ! كاردا  ار  زیچ  چـیه  میناوتیمن  ام  هک  منیبیم  هرخالاب ، ماهدرک ... ادـیپ  يرتسیژاـم  يرتکد و  بقل 
لاؤس تمـالع  همه  نیا  زا  رپ  شبناوـج  فارطا و  یناگدـنز ، هرود  رد  هک  تسا  ترـسح  رد  سنارف  لوتاـنآ  . دـنازوسیم هدز و  شتآ  ارم 

نآ دناوتب  هک  دنکیم  بلط  دوخ  رب  یهاگهانپ  ینعی  دیآیمرب . نآ  عفر  ددصرد  هدومن و  سح  لوا  زور  زا  ار  یتخبدب  نیا  رـشب  دشابیم .
یعون میراد و  نییاـپ  حطـس  رد  یملعیب  يربخیب و  عون  کـی  [ . 359 .« ] تسا یبهذـم  دـیاقع  هاگهانپ ، نیا  دـهد و  رارق  دوخ  نابیتشپ  ار 

[ ِتریح يربخیب و   ] نآ امرفب . روهطوغ  ار  ام  تتمظعاب  ِتریح  نآ  رد  ایادخ ، دنیوگیم : هک  تسایبنا  راک  هک  الاب ، یلیخ  حطس  رد  رگید 
یبلاطم یسراف ، تایبدا  رد  یهاگ ] ] يربخیب دسرن  ار  يربخیب  ره  تسینوت  راک  يربخیب  يربخیب ، وت  . تسین اهنآ  هب  قلعتم  امـش  نم و 
روـصق یهاـتوک و  یلیخ  ایادـخ  تفگ : ناوـتیم  طـقف  مییوـگب ؟ هچ  تاـیبدا  نیا  لـباقم  رد  دـنکیم . بجعتم  ار  مدآ  هـک  دوـشیم  ادـیپ 

اب ِباتک  دـلج  راهچ  ای  هس  ًامتح  مینک ، عمج  ار  یبلاطم  قیاقح ] تخانـش  زا  تیرـشب  ناـگرزب  ِیناوتاـن  نوماریپ   ] میتساوخیم رگا  . میدومن
نیا رد  هک  ییاـهاعدا  زا  دـینادب ، نیقی  دـینیبیم . ار  تمظع  ساـسحا  ّریحت و  تسا ، هتفر  ـالاب  یمک  هـک  یـسک  ره  رد  دـشیم . تماـخض 

زا ياهدـیدپ  نانآ  [ » 360 ... ] اْینُّدـلا ِةاـیَْحلاَنِم  ًارِهاـظ  َنوُمَْلعَی  تسا : نیا  دوـصقم  لاـحره ، هب  . تسین يربـخ  اـهالاب  رد  دوـشیم ، اـهنییاپ 
راـک يور  هـب  اـهشزرا  دـشیم و  ضوـع  رــشب  خـیرات  ًاـعطق  دـندرکیم ، ثـحب  تاـیح  ِتـقیقح  رد  رگا  دـننادیم .» ار  يوـیند  یگدـنز 

، دنیوگیمن گنـس  راوید و  هب  ار  تافـص  نیا  شاب !؟ درمدازآ  لداع و  دـیوگب  راوید  گنـس و  هب  یـسک  دـیاهدید  نونکات  ایآ  . دـندمآیم
هب دنیوگب  امـش  نم و  هب  رگا  تسه . امـش  نم و  تاذ  رد  شزرا ، نیا  هنیمز  دیاش و  دـیاب و  نیا  هنیمز  اریز  دـنیوگیم ، امـش  نم و  هب  هکلب 
هب ًاعطق  دشاب ، هتشاد  روعش  نخس  نیا  هدنونش  رگا  يراذگب !» نم  يولج  ینک و  هیهت  ار  بآ  نیرتهب  دیاب  وت  ! » ناویل يا  دییوگب : ناویل  نیا 

مدـع تروص  رد  ینالف ! دـییوگیم : نم  هب  مه  امـش  یلو  تسه . اهشزرا  مهف  نم ، تاذ  رد  مراد . راـیتخا  نم  ددـنخیم . هدـنیوگ  لـقع 
فرح لهج ) يانبم  رب   ) ملع نودـب  اـیآ  [ .» 361  ] ْملِع ِْریَِغب  ًالْوَقَأ  ؟ دـییوگیمن ای  دـییوگیم  اـیآ  وگن . يزیچ  یبلطم ، زا  یهاـگآ  عـالطا و 

. تساهناسنا رد  دـیاش  دـیاب و  نیا  هنیمز  شزرا و  نیا  هنیمز  اریز  تفگ ، اـهناسنا  هب  ناوتیم  ار  نیا  نینمؤملاریما . اـی  تناـبرق  »؟ دـینزیم
يارب ار  تایح ) فدـه   ) تمـسق نآ  دـیدرک و  يرکفهتوک  ارچ  نارکفتم ! يا  تسا . هدـیباوخ  اهشزرا  نآ  رد  تاـیح ، مهم  رایـسب  هرهچ 

یضعب یتح  هچ !؟ ینعی  یسانش ) رادیدپ   ) يژولونمونف دهدب ! رجا  یبرغ ، هچ  یقرـش  هچ  امـش  هب  هَّللاءاشنا  ادخ  دیدرکن ؟ حرطم  تیرـشب 
«، تسین مولعم  ًاتاذ  تیهام  : » دیوگیم تناک )  ) وا دوخ  دنتفگ  دنتشادن . ار  رظن  نیا  اهنآ  همه  اریز  دندرک ، ماندب  مه  ار  اهنآ  هفـسالف  زا 

ثحب ياج  نآ ، یعیبط  ِدوخ  هراـبرد  اـّلا  و  دراد ، یعیبط  يارواـم  هبنج  یگدـنز ] تاـیح و   ] ِتاذ دوب : هتفگ  وا  دـندرک . ماندـب  مه  ار  وا  و 
کـیمداکآ و ياـهورملق  رد  دـنکیم ، حرطم  ار  ناـشدوخ  اـیند  نـیا  رد  هـک  یحابـص  دـنچ  هاگدـید  زا  طـقف  ار  یگدـنز  تاـیح و  دراد .

یماگنه یهاگ  هک  ناسنا  رد  تسا  یتمظع  هچ  نیا  دینک . ینعم  ناسنا  نیا  رد  ار  فیلکت  ساسحا  دیورب و  ولج  دندرک . حرطم  یهاگشناد 
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ینابر هرهچ  کی  تایح  عقوم ، نیا  رد  ماهدوهیب ؟ ایند  نیا  رد  هک  دیوگب  دناوتیم  ایآ  درک ، ادیپ  تغارف  رذگدوز  ِیگدنز  ضراوع  زا  هک 
اجنیا رد  تایح  درکیم . تایح  ِینابرق  تشاد ، ناج  رازه  رگا  یلع  نب  نیسح  تسا . یلع  نب  نیـسح  شعفادم  هک  دهدیم  ناشن  دوخ  زا 
اجنیا رد  نم  ایآ  ماهدوهیب ؟ گرزب  ِقیاقح  نیا  اب  داعبا و  نیا  اـب  تاـیح )  ) نم اـیآ  دـیهد . ناـشن  ارم  دـیوگیم ، صاـخ  یفعـش  روش و  اـب 

مشخ و باوخ و  روخ و  مدرک -  ضرع  هک  روطناـمه  طـقف -  یگدـنز  اـیآ  منک ؟ رواـب  مه  نم  ییوگیم ، وت  نوچ  اـیآ  متـسه ؟ هدوهیب 
ناسنا نیا  زا  لامک  ساسحا  رگا  هک  مینکن  راک  دایز  هرهچ  نیا  رد  ارچ  مینکن ؟ راک  داـیز  تاـیح )  ) هرهچ نیا  رد  ارچ  تسا ؟ توهش و ...
ثحب لامک ] ساسحا  نوماریپ   ] ارچ تسا . هدـناشک  اجنیا  هب  لامک  ساسحا  ار  ناسنا )  ) وا دـمآیمن . نوریب  راـغ  نارود  زا  دـشیم ، اـهنم 

نیا ارچ  دهد . همادا  دوخ  تکرح  هب  دیهد  هزاجا  تسا ، تکرح  لاح  رد  بوخ  هک  وا  دـینکیم ؟ فقوتم  اجنیا  رد  ار  وا  ارچ  دـینکیمن ؟
. دیتسرپن ار  نآ  اما  دینک ، يرادربهرهب  هدافتـسا و  يروآنف  زا  میهدب ؟ رارق  اهناسنا  ِتیدوجوم  مامت  کلام  ار  يژولونکت )  ) يروآنف ردق 

نآ دیلک  هک  طرش  نیا  هب  یلو  تسا ، هدومرف  تیانع  تیرـشب  هب  نرق  نیا  رد  دنوادخ  هک  تسا  ییاهتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  يروآنف 
مکی تسیب و  نرق  رد  هک  دروایب  ار  نآ  ام  رـس  رب  ات  دیهدب  يروآنف  تسد  هب  ارم  دـیلک  هک  نیا  هن  مناسنا ، نم  دـشاب . ناسنا  ِنم  تسد  رد 

هب دوـش -  ینرق  سیوا  دـیاب  هنیمز  نیا  اـب  صخـش  نیا  هک  دـنتفگیم ، یناـسنا  هنیمز  اـب  ناـسنا ، نیا  هراـبرد  رگا  دَروآ . راـبهب  دـهاوخیم 
اب ار  نآ  هاگچـیه ، ام  تسه و  وا  تیهاـم  تاذ و  نورد  رد  هنیمز  نیا  دوشب . طارقـس  هک  دراد  هنیمز »  » ناـسنا نیا  اـهنآ -  دوخ  حالطـصا 

، لاـحره هب  . تسا هدوب  نیمه  نوهرم  تیرـشب ، ِتفرـشیپ  ماـمت  دراد و  ًاـتاذ  ار  یـشزرا ) هنیمز   ) هنیمز نآ  ناـسنا ] . ] مینابـسچیمن بسچ » »
نیا هب  لوکلوم  کی  ًـالثم  هک  دـنیوگیم  ياهدـع  تسیچ . يژولویب  يژولویزیف و  رظن  زا  تاـیح  ثحاـبم  لوصحم  هک  دـییامرفب  هظحـالم 
زونه یخرب ، دنراد . ییارگفده  اریز  دنریگب ، سامت  مه  اب  دیاب  اجنآ  دـمآ و  دـهاوخ  رگید  یفرط  زا  لوکلوم  نآ  نوچ  دـیآیم  فرط 

، دَروخب مه  هب  بوخ ، رایـسب  دَروخیم ! مه  هب  یمزیناـکم  ياههاگدـید  اـهشور و  هک  نیا  تهجهب  دـننک ، لوـبق  ار  نیا  دـنهاوخیمن  مه 
نیمه هرابرد  .] دـنیامن اعّدا  اهدـص  دـنیوگب و  مه  بلطم  رازه  هچرگا  دـشاب ، هتـشاد  تیعقاو  دـیاب  ناسنا  دـشاب . تقیقح  عبات  دـیاب  ناـسنا 
هـسلج کی  میتشاد . ياهسلج  کشزپناور  رفن  دنچ  نیـصصختم و  اهتسیمیـشویب ، نایاقآ  زا  رفن  دنچ  اب  ام ، هناخ  رد  شیپ  لاس  عوضوم ]

نیا ناشروظنم  رهظ  زا  شیپ  ياهدـع  هک  دوب  قافتا  دروم  بلطم  نیا  رهظ ، زا  دـعب  هسلج  رد  هرخالاب  رهظ . زا  دـعب  يرگید  رهظ و  زا  شیپ 
رظن نیا  زین  ياهدع  دوشیم . تیاده  لوکلوم  هک  دهدیم  ناشن  ًاتاذ  دوشیم و  هدید  میقتـسم  ادخ  تسد  اهلوکلوم ، تاکرح  رد  هک  دوب 
یلو تسا ، راک  رد  ًامیقتسم  کیزیفاتم ، تشگنا  مییوگب  میناوتیمن  دنتفگ : دش و  رتقیمع  ام  ثحب  رصع ، هسلج  ماگنه  دنتـشادن . لوبق  ار 

عوضوم کـی  نیا  میهدـب ؟ رارق  ثحب  دروم  اـهیمداکآ  رد  ار  عوضوم  نیا  هک  دراد  لاکـشا  هچ  بوخ ، رایـسب  دوشیم . تیادـه  ـالاب  زا 
بیاجع سب  یهاگراک  : دـیوگیم هک  میریذـپیمن  ام  ار  راطع  نخـس  نیا  دراد . رظن ] قافتا   ] تقافر و امـش ، اب  اجنیا  رد  هک  تسا  یملع 

هچ هک  دنهاگآ  تارذ ] ، ] ریخنتـسین هاگآ  ياهرذ  زا  ياهرذ  تسین  هار  ار  سک  شیوخ  هنُک  يوسماهدید  بیاغ  شیوخ  زا  ار  هلمج  ماهدید 
رد وت  مسج و  رد  ناهن  ناج  : تسا هتفگ  نینچ  ار  شايرهاظ  ِبلطم  نیا  رذـع  راطع ، ریخا  تیب  اهتنم  اهلوکلوم . بلغا  رد  هتبلا  دـننکیم ،
 - دنراد روضح  نایوجـشناد  زا  يرتشیب  دادعت  منکیم ، ساسحا  هسلج  نیا  رد  هک  تهج  نیدبناج  ِناج  يا  ناهن  ردـنا  ناهن  يا  ناهن  ناج 

دنتـساوخیم نارکفتم ]  ] رگا هک  مدرک  ضرع  رترادهنماد  ار  ثحب  نیا  دـناهدرب -  ییاـههرهب  مه  اـهنآ  ًاـمتح  هک  نارگید  هارمه  هـب  هـتبلا 
دراد دوجو  هنیمز  نیا  رشب  رد  : » دیوگیم ناگرزب  زا  یکی  . دنتـسناوتیم دننک ، نایب  یلعف -  ياهشزرا  هن  نآ -  یـشزرا  هنیمز  اب  ار  تایح 
رگا دـینکیمن ؟ ثحب  هرابنیا  رد  ارچ  سپ  میروایب .» دوجوهب  لداع  ناسنا  کی  ماشآنوخ ، دالج  کـی  زا  تعاـس  راـهچ  تسیب و  رد  هک 

، وا شریذپ  رگا  هک  دـینک  راک  نانچ  تراهم  اب  تعاس  راهچ  تسیب و  رد  ماشآنوخ  ناسنا  کی  يور  هک  دراد  دوجو  ناسنا  رد  هنیمز  نآ 
راک یـسانشراتفر »  » نوماریپ دیاب  طقف  ایآ  مینکن ؟ ثحب  دراوم  نیا  رد  ارچ  سپ  دیروایبرد ، نآ  زا  لداع  ناسنا  کی  دشاب و  یبلق  شریذپ 
تلع سپ  تسا ، لولعم  راتفر  دنتـسین ؟ لولعم  اهنآ  ایآ  تسا ؟ شراتفر  نامه  رـشب  ایآ  تسا . يرورـض  مه -  نآ  دوخ  هتبلا  هک -  مینک ؟
هدـمآ شیپ  مه  یـسانشهعماج  رد  هلأسم  نیا  تساجک ؟ شیاهتلع  اما  تسا ، مزال  یلیخ  اهیـسانشلولعم  نیا  اههتـشر و  نیا  تساجک ؟
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هب . مینیبب ار  نآ  هجیتن  مینک و  لیلحت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هیـضق  يزورما ، ِیـسانشهعماج  هاگدید  زا  هک  دش  هراشا  ًالبق  هک  نامه  تسا ؛
اج نآ  زا  سپـس  دوب )! رتمولیک  هب  ردق  نیا  هنیدم  هکم و  نیب  هلـصاف  ًالثم ] !) ] دنتفر هکم  هب  دندمآ و  نوریب  هنیدم  زا  ناشیا  ناخروم ، لوق 

، دیهاوخیم ار  زورما  ِیسانشهعماج  رگا  ! دندش دیهـش  مه  البرک )  ) اجنآ رد  دندرک و  روبع  اهلزنم  نیا  زا  ناشریـسم  رد  دنتفر و  قارع  هب 
لهچ ای  رفن ، رازه  یس  دیزی ) رکـشل   ) اهنآ دندوب . رفن  ود  داتفه و  ای  کی  داتفه و  هک : دهدیم  ناشن  رامآ  امـش  هب  دسانـشیم و  ار  دومن 
دوـخ يارب  مه  ماـقرا  راـمآ و  هچرگا  دـندوب ! رفن  تفه  هاـجنپ و  تسیود و  رازه و  یـس  هک  دـهدیم  ناـشن  قـیقد  راـمآ  دـندوب ! رفن  رازه 

نیا تهج  نیدب  تفرگ . ار  یسانشتقیقح  ياج  یسانشراتفر ، اهلولعم و  زا  ثحب  هنافسأتم ] [؟ تسیچ بلطم  ِتقیقح  اما  تسا ، ياهلأسم 
هک امش  دشاب ، اجنیا  يدنق  رگا  لاثم ؛ ناونع  هب  تسیچ ؟ یـسانشتقیقح  دنیوگب  یـضعب  تسا  نکمم  هک  منک  دیکأت  متـساوخ  ار  بلطم 

« لوا تیفیک   » نیا هب  تسا . نیریـش  مه  نآ  معط  گنر . نیا  اب  علـض و  نیا  اب  تسا  يدوجوم  نیا  دییوگیم : دینیبیم ، اج  نیا  ار  دـنق  نیا 
يارب دـیاب  هک  تسا  یتیـصاخ  رگید ، یکی  مییوگب . شاهرابرد  یبلاـطم  میناوتیم  یکیزیف ، رظن  زا  مینیبیم و  هک  ناـمه  ینعی  دـنیوگیم ،

. دتفیب بآ  رد  دیاب  دیمهفیم ؟ اجک  زا  ار  نآ  ِیلولحم  تیصاخ  دوشیم . لولحم  هک  دوش  مولعم  ات  دروخب ، دنق )  ) نآ هب  تسد  نآ ، كرد 
زا يرایـسب  ياـهتمظع  مود ، ياـهتیفیک  نیا  رد  ناـسنا  دـنمانیم . کـیتسیرتکاراک » لازوک  ، » اـهیبرغ لوق  هب  اـی  مود ، تیفیک  ار  نیا 

، لاح تسا . هدمآ  نادـیم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نآ ، لباقم  رد  هدرک و  هولج  دـیزی  مان  هب  یتوغاط  خـیرات ، رد  تسا . هداد  ناشن  شدوخ 
هیضق و نیا  هدروخ ، مه  هب  هک  یمود  تیفیک  نآ  رد  تیعضو  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا ، هدش  تبث  نیـسح  زا  خیرات  رد  هک  تمظع  همه  نیا 
هک یناسک  نارکفتم و  زا  دـیاب  ام  هک  تسا  ياهلِگ  نیا  لاح ، ره  هب  . دـینک ثحب  اهنیا ] هرابرد  . ] تسا هدـمآ  دوجو  هب  اهتمظع  همه  نیا 
هب ایـشا و  قیاقح  هب  یـسانشهدیدپ  زا  یتح  دوخ ، ياج  هب  یـسانشهدیدپ  مینکب . میتسه ،» سانـشهدیدپ  اـم  : » دـنیوگیم دـننکیم و  دـیلقت 

تقافر دروم  نیا  رد  امـش  اب  میناوتیم  ام  یلو  میورب ، تسا -  یگرزب  ياعدا  هک  تقیقح -  لابند  هب  میوگیمن  دـینزب . لاناک  ایـشا  قامعا 
فدـه هب  ندیـسر  يارب  میهاوخب  ام  رگا  دـنتفگ  دـش . حرطم  یتالاؤس  ام ] لزنم  رد   ] ثحب نآ  زا  دـعب  . میورب رتقیمع  تاصتخم  هب  مینک و 

اوسر يوشن  یهاوخ  رعـش : نیا  هب  هجوـت  اـب  مینک ؟ راـک  هچ  تفریذـپن ، هعماـج  رگا  دـش و  میهاوـخ  اـهنت  میریگب ، رارق  لاـمک  رد  تاـیح 
رب خیرات  لوحت  اما  وش ! تعامج  گنرمه  اوسر  يوشن  یهاوخ  دوشیم . تمحز  ببس  مه  ام  راعشا  تاقوا ، یـضعب  . وش تعامج  گنرمه 
هک سک  نآ  هراچیب  ؛ ای دـییوگیم ! هچ  امـش  دـناهدرک ، تکرح  هعماج  ياههدـیا  تایرظن و  فالخ  رب  هک  تسا  یناـسک  تاـکرح  ياـنبم 
يا تسا ؟ یسانشناسنا  نیا  ایآ  تسا ؟ تایبدا  رعـش ] نیا  هنومن   ] ایآ ادخ ، هب  ار  امـشتفر  غالا  دمآ  رخ  هّرک  هک  یلد  مّرخ  دش  لقع  راتفرگ 

ات یهگ  منیـشن  یلعا  مراط  رب  یهگ  : تسا هدمآ  نییاپ  رعاش  هک  هدوب  یعقاوم  اهنیا  دـنکن ! يزومآدـب  امـش  هب  راعـشا  نیا  دـننام  اهناوج !
، دروم نیا  رد  درک . یگدـنز  ناوتیمن  ییاهنت  هب  دـهدیم . رازآ  ار  ناسنا  ییاهنت  مینک ؟ هچ  ار  ییاهنت  بوخ ، رایـسبمنیبن  دوخ  ياپ  تشپ 

حرطم وا  يارب  هک  یفدـه  اهنامرآ و  تایح ، یمدآ ، تیـصخش  تردـق  رگا  ناسنا . ِتیـصخش  تردـق  رادـقم  - 1: تسا حرطم  ثـحب  ود 
ناهج ِناج  ییاهنت  هب  هک  دـنادیم  اریز  دراد ، تمظع  هکلب  تسین ، روآجـنر  طقف  هن  شاییاهنت  زگره  دـشاب ، هدـش  حرطم  حیحـص  هدـش ،
یهاگ تسین و  یعامتجا  یگدـنز  تازایتما  دـجاو  یهاگ  دـنکیم ، تکرح  ییاهنت  هب  هک  یناـسنا  تـالاح  دراد . قرف  مه  اـب  اذـل ، تسا .
تکرح نییاپ  یلیخ  حطـس  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  دوب ، ـالاب  یلیخ  حطـس  رد  رگا  تسـالاب . یلیخ  حطـس  رد  یعاـمتجا  یگدـنز  ياراد 

ياج هب  يزوسلد . نتـشادن و  شوخ  يور  نیب  تسا  قرف  دیایب . شدب  اهنآ  زا  هک  نیا  هن  دنکیم ، يزوسلد  دـنا ، طقاس  یلیخ  دـننکیم و 
تسد هب  دیآیمن  یکاخ  ملاع  رد  یمدآیمدمه  ایادخ  دمآ  بل  هب  ییاهنتز  ناج  یمهرم  اغیرد  يا  تسا  درد  لامالام  هنیس  : دنیوگب هک  نیا 

رطاخ ات  زیخ  : مینک راک  هچ  سپ  مینک . مهارف  میناوتیمن  ام  ار  تیعـضو  نیا  دـنیوگیم : « ظـفاح » یمدآ ون  زو  تخاـس  دـیابب  رگید  یملاـع 
الاب حطـس  رد  ییاهنت  تسا . ینییاپ  حطـس  رد  ییاـهنت  دروم ، نیاـیمه  دـیآ  ناـیلوم  يوج  يوب  شمیـسن  زک  میهد  يدنقرمـس  كرت  نادـب 

يزوـسلد ناـنآ  يارب  دــننیبیم و  ناـشدوخ  تیــصخش  رد  ار  اـهناسنا  دــناهتفر ، ـالاب  لاــمک  يور  زا  هـک  ییاــهناسنا  تـسا . فرــشم 
َْفیَک ال َو  ِهیبَّنلا  َنِم  ُطِسَْبنَی  ام  َْلثِم  ِلِماْخلا  َنِم  ُطِـسَْبنَی  َو  َریبَْکلا  ُلِّجَُبی  اـمَک  ِهِعُـضاَوت  ْنِم  َریغَّصلا  ُلِّجَُبی  ٌماَّـسب  ٌّشَب  ٌّشَه  ُفِراـْعلَا  . دـننکیم
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اب دراد . نابل  هب  يدـنخبل  زاب و  هرهچ  طاشن و  ياراد  فراع ، ناسنا  [ .» 362 ... ] ّقَْحلا ِهیف  يرَی  ُهَّنِاَف  ٍءْییَـش  ِّلُِکب  َو  ِّقَْحلِاب  ٌناحَرَف  َوُه  َو  ُّشُهَی 
ناشن طاسبنا  هنوگنامه  دـنراد ، دـکار  رکف  هک  یـصاخشا  هب  ار . ناگرزب  هک  دزاسیم  نامداش  نانچمه  ار ، رّقحم  ياـهناسنا  شعـضاوت 

، ایـشا همه  اـب  قح و  اـب  هطبار  نتخاـس  رارقرب  تهجهب  هک  نیا  اـب  دـشابن ، طاـشن  اـب  ارچ  هنوگچ و  هاـگآ . شوهاـب و  ِمدرم  هب  هک  دـهدیم 
فیطل و لاح  اب  ًامئاد  تسورهداـشگ . ورهدـنخ و  فراـع ، ِناـسنا  .« دـنیبیم ار  قح  زیچ  همه  رد  وا  اریز  تسا ، يداـش  حرف و  رد  روهطوغ 

کی اـب  ناـنآ   » ّقَْحلاـِب ٌناـحَرَف  َوُه  َو  تسا . راـک  رد  ـالاب  ِتسد  اـهناسنا ، هراـبرد  هک  دـنادیم  نوچ  دوشیم ، ورهبور  اـهناسنا  اـب  یفیرظ 
ار وا  یناوتان  هک  دـنادیم  ناسنا  . دـننکیم هاگن  الاب  زا  هشیمه  دـنهدب »]. مانـشد  دـننک و  رهق  هک  نیا  هن  ، ] دـننکیم هاگن  مدرم  هب  ینامداش 
[ هک دنادیم  ناسنا  . ] دوش توهـش  رکون  ات  تسا  هدومن  شراداو  یناوتان  لهج و  هک ] دـنادیم  ناسنا  . ] دـیوگب غورد  ات  تسا  هدرک  راداو 

هنیـس  ) تیب نیا  . درذـگب دوخ  فرـش  تیدوجوم و  مامت  زا  تیعقوم ، کی  زارحا  يارب  هک  تسا  هدـش  ثعاب  اـهینادان  یناوتاـن و  لـهج و 
تشپ ات  یهگ  دنیـشن  یلعا  مراط  رب  یهگ  : يدعـس لوق  هب  هک  تسا  یعقوم  نآ  دناهدرک . لقن  هللا  همحر  ظفاح  زا  ار  تسا )... درد  لامالام 
اغیرد يا  تسا  درد  لامالام  هنیس  تسه . مه  روطنیمه  هک  دننکیم  ریبعت  روطنیا  یهاگ  دننکیم . اغوغ  ارعـش  نیا  یهاگدنیبن  دوخ  ياپ 
یمدآ ، ] ریخن تسد . هب  دیآیمن  یکاخ  ملاع  رد  یمدآ  دیوگیم : هک  نیا  اما  دـنکیم . تیذا  ار  اهناسنا  تبرغ ، ییاهنت و  يرآ ، یمهرم .

نیا تقیقح  مییوگب : روط  نیا  دـیاب  مینک ، قیبـطت  ار  نومـضم  ملع ، اـب  میهاوخب  رگا  تسا . مک  یلو  دـیآیم ، تسد  هب  یکاـخ ] ملاـع  رد 
، اهتنم تسد ، هب  دیآیم  یکاخ  ملاع  رد  یمدآ  دیزرایمن . شیاهیخلت  هب  یگدنز  دوبن ، خـیرات  رد  یلـصا  ياهّتیمدآ  نیا  رگا  هک  تسا 
میلعت و رد  دیاب  تسا . قح  دیوگیم و  تسرد  ظفاح  تخاس . دیاب  ار  مدآ  یلب ، یمدآ . ون  زو  تخاس  دـیابب  رگید  یملاع  تسا . تیلقا  رد 

رطاخ ات  زیخ  ایآ : دـشن ، ریذـپناکما  رگا  اما  میهد . شیازفا  ار  اهناسنا  ِتیناسنا  یملع ، ياهتیبرت  میلعت و  لداعم  دـیاب  مشوکب . اهتیبرت 
:( تفگ ادخ  هب  حون  [ .») 363  ] اراهِج مُُهتْوَعَد  ّینِا  َُّمث  . میـشوکب میـشوکب و  زاب  دیاب  دشن ، یلمع  رگا  ریخن ، میهد ؟ يدنقرمـس  كرت  نادب 

، متفگ زور  بش و  مدرم ، هب  مادم  ایادخ ، درکیم : ضرع  ادخ  هب  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  .« مدرک توعد  دنلب  يادص  اب  ار  اهنآ  سپس 
شومارف ار  شـشوک ) راک و  رد  رارمتـسا   ) لصا نیا  تسا و  مهم  هداعلاقوف  هک  میریگب  رظن  رد  ار  اهنیا  لاثما  دـیاب  اـم  . مدـشن مه  هتـسخ 

نآ .ب . دروآیم یناوتاـن  ناـسنا  يارب  هک  ياییاـهنت  نآ  فـلا . : تسا مسق  ود  ییاـهنت  - 2. تسام ثحب  ِمود  شخب  يدـعب ، لـصا  مینکن .
هطـساو ار  قح  هک  دنادیم  زیاج  هک  یـسک  [ .» 364  ] هْجَو ْنِم  ٌموُحْرَم  ِّقَْحلا  َطیسَْوت  ُّلِحَتْـسُْملَا  : دیوگیم انیـسنبا  . دراد فارـشا  هک  ییاهنت 

تـسا هتـساوخ  یلو  هدیـسر ، مه  تفرعم  هب  یتح  هک  یناـسنا  ینعی ] .«] تسا تمحر  دروم  یتهج  زا  مه ) ، ) دـهد رارق  قح ] ریغ  هب  لوصو  ]
، دـیزاونب وا  شوگ  هب  یلیـس  هس  ود -  هک  دـیوگیمن  تسوا . يارب  يزوسلد  ياـج  دـهد ، رارق  دوخ  ِتاذ  نییزت )  ) ِشیارآ هطـساو  ار  قح 

یعـس . تسا هداد  رارق  دوخ  شیارآ  هلیـسو  ار  ملع  هملک  ود  هک  یناسنا  نآ  هراـچیب  اونیب و  تسوا . يارب  يزوسلد  ياـج  دـیوگیم  هکلب ] ]
يارب تسا ، هدومیپ  ناسنا ] نیا   ] هک یهار  مدـق  ود  ای  هملک  ود  نیا  ایادـخ ! هک : تسا  يزوسلد  ياج  میـشابن . تحاران  دـنت و  یهاگ  مینک 

هک میـسریم  یلک  هجیتن  نیا  هب  سپ  . تسا هدرک  دوبان  مامت و  ار  هراچیب  تسا ! هدرک  راک  هچ  یتسه  ناهیک  تعیبط و  ناگرزب  ِگرزب  نیا 
روج القع ، هشیمه  دـیوگیم : هک  تسا  يرعـش  ترابع  کی  دـنوشیم . زوسلد  رتشیب  اهناسنا  يارب  دـنتفر ، رتالاب  مدـق  کـی  هک  یناـسک 

یگشیمه ِیتشآ  اهنآ  اب  رهق ، ياج  هب  دننیبیم . دوخ  تیصخش  يازجا  لثم  ار  هعماج  دارفا  گرزب ، ياهناسنا  هشیمه  دنشِکیم . ار  افعض 
مه نیا  دهدیمن ؟ هّزم  تایح  فده  ارچ  یلو  میمهفیم ، یملع  رظن  زا  ار  تایح  فده  ام  هک  نیا  اب  تسا : نیا  ثحب  مود  تمـسق  . دـنراد
زا میوشیم و  لوغشم  تدابع  هب  اهبش  هک  نیا  ولو  میتسین ؟ لاحـشوخ  ارچ  میرادن ؟ طاشن  ارچ  ای  دنـسرپیم . دایز  هک  تسا  یتالاؤس  زا 

. دـنکیم ینیگنـس  ساسحا  يزیچ  اـم  نورد  رد  هک  نیا  لـثم  اـما  مینکیم ، تکرح  تسرد  یعاـمتجا ، قوقح  عاـمتجا و  هب  تمدـخ  رظن 
هدید قالخا  ملع  ِنارکفتم  ياهيزومآدـب  زا  یخرب  رد  لاؤس ، نیا  باوج  . تسا هدـمآ  دوجو  هب  يزیچ  نامنورد  رد  هک  مینکیم  ساسحا 

ینتورف دیـشاب ، عضاوتم  دـنیوگیم : قالخا  ملع  ِنارکفتم  زا ] یخرب  . ] میهدـب رادـشه  نامناناوج  هب  دـیاب  میناوتب ، رگا  هَّللاءاشنا  دوشیم .
، ناگوابون هب  دوب  انب  امـش  تساجنیا . ام  درد  يزوسدوخ ؟ ای  تسا ، يزاسدوخ  نانآ  ِنخـس  نیا  ایآ  دینادب . چیه  ار  ناتدوخ  ًالـصا  دینک ،
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ارچ میتسین ؟ چیه  ام  هک  هچ  ینعی  دیتسین ! چیه  امش  دنیوگیم ] [ ؟ دیزوسب هک  نیا  ای  دیزاسب ، ار  ناتدوخ  دییوگب  هعماج  دارفا  ناناوج و  هب 
قالخا بوخ و  رایسب  تارمن  ناوج ، نیا  تسا . هتفرگ  بوخ  هرمن  دنکیم و  شالت  هک  تسا  يرمع  دیوگب ؟ غورد  شدوخ  تیـصخش  هب 

هک دـیریگب  رظن  رد  هنوگنیا  هشیمه  امـش  مییوگب ، لاح  دـنهدب . ناکت  ار  وا  دناهتـسناوتن  زین  دـساف  ياهگنهرف  دراد و  ياهزیکاـپ  رایـسب 
زیچ همه  نیا  دیاهدش و  زیچ  همه  امـش  دییوگیم  ناسنا  کی  هب  امـش  یتقو  هک  هنوگنامه  تسا . تنایخ  نخـس  نیا  ًاعطق  دیتسین ؟! يزیچ 
نیا هرابرد  رگا  . تسا تنایخ  کی  مه  دیتسین ) يزیچ  امش   ) نیا تسا ، تیانج  کی  نخس  نآ  ِنتفگ  تسامش ، ِدوخ  هب  طوبرم  امـش  ِندوب 

هک مییوگن  میروهطوغ . تاـیح  فدـه  نورد  رد  اـم  هَّللادـمحب  هدوب و  سرتـسد  رد  روفوهب  تاـیح  فدـه  هک  مینیبیم  مینک ، رکف  بلطم 
رگید ياهدع  اب  حیرفت  يارب  اروشاع ، ههد  زا  دـعب  ًالثم  ای  ادرف  امـش  میمهفب . دـیاب  ار  نیا  تساجک ؟ زا  یلو  میراد ، مییوگب  هکلب  میرادـن ،

ياچ دینیشنب و  اج  نآ  دیسرب . دنوامد  هلق  يالاب  هب  يدرونهوک ، نف  ساسا  رب  دیشاب و  هار  رد  زور  راهچ  هس -  دیوشیم . دنوامد  هلق  مزاع 
هلحم رد  هک  دیهدیم  خساپ  ایآ  دیتسه ؟ اجک  رد  میـسرپب  امـش  زا  ام  لاح ، نآ  رد  رگا  دیـشاب . لاحـشوخ  دـیدنخب و  دـییوگب و  دـیزیرب و 
رظنزا شزرو ، رظن  زا  امـش  تسا و  عـفترم  مه  یلیخ  تسا و  دـنوامد  هـلق  ریخن ، تـسا !؟ داـبآیناخ  دـنوامد  هـلق  اـیآ  دـیتسه ؟ داـبآیناخ 

دییوگیم ارچ  هَّللاب . ّالا  ةوق  الو  لوحال  دییوگب : اهتنم  دوش . رتشیب  ینالـضع  ِتردق  نیا  هک  هَّللاءاشنا  و  دیاهدرک ، یگرزب  راک  ینالـضع ،
هک یمهم  ياهراک  يارب  تسا و  هاچ  رد  هک  دـنک  نیقلت  دـهاوخیم  دوخ  هب  هک  یـسک  تسا ؟ دـنوامد  هلق  ای  تسا  هاچ  اجنیا  ایآ  چـیه ؟

امـش ای  دنالباق ؟ اههچروم  ایآ  تسا ؟ لباق  یـسک  هچ  سپ  دـیتسین ، لباق  امـش  رگا  اجک ؟! تیلباق  اجک و  هدـنب  دـیوگب : تسا ، هداد  ماجنا 
. دراد يزومآدب  هک  تسا  يدراوم  زا  یکی  دروم  نیا  مدرک ، هراشا  ًالبق  هک  هنوگنامه  ؟ دیداد ناشن  ار  دوخ  تیلباق  هک  دیتسه  لباق  ناسنا 

اهنیا دـینک . ثحب  منکیم  شهاوـخ  نارداـم ، ناردـپ و  دـینک . ثحب  اـههداوناخ  رد  ار  نآ  هدوـمن و  تقد  یلیخ  هراـبنیا  رد  تسا  مزـال 
ای متـشون ، ییاشنا  نینچ  ًالثم  ای  تسا ، هدش  بوخ  متارمن  نم  دیوگیم : زیگنا  طاشن  هفایق  اب  ناوج  کی  هک  یتقو  تسا . هدـش  يزومآدـب 
ای دینک ، قیوشت  ار  وا  هکلب  رواین ! دوخ  يور  هب  نک و  یسفن  هتسکش  ناج ! هچب  دییوگن : ناهگان  مدیشوک ، یلیخ  متسود  ِسرد  دربشیپ  رد 

مزیزع هک  دـییوگب  ًاجیردـت  مه  اهدـعب  تنـسحا . دـییوگب : مه  هعفد  هاـجنپ  دـیریگب . شوـغآ  رد  ار  وا  دـینزب و  وا  مشچ  ود  نـیب  ياهسوـب 
. دیـشکب الاب  ار  وا  دـمهفیمن . ار  نآ  هّزم  اریز  دـییوگن ، هعفد  کی  تسا . هدـش  امـش  هب  هک  تسا  یفطل  نیا  تساـجک ؟ زا  اـهنیا  ینادیم 

نم زا  ار  هلأـسم  نـیا  صاخـشا  یلیخ  تـسا . هدروآ  زاـیتما  هرمن و  وا  دـشابن ؟ ربـکتم  ارچ  شاـبن و ،... رورغم  ربـکتم و  ناـجهچب ، دـییوگن 
؟ تساجک زا  اّما  نآ  دـینادیم  ایآ  اما !»... میناوخیم ، مه  بش  زامن  یهاگ  یتح  میتسه . یملع  هجرد  نالف  رد  نالا  ًـالثم  : » هک دنـسرپیم 
هَّللا و تاولـص  یلع  نب  نیـسح  ؟ درب اجک  هب  دـیاب  ار  تسه »  » هک دـیمهفیمن  دـیروآیم و  اه  « تسین  » باسح هب  ار  اـه  « تسه  » ماـمت اـمش 

نمحرلا هَّللا  مـسب  : درک عورــش  نـینچ  دوـخ  هـبطخ  رد  هباحــصا ، یلع  هندـب و  هـحور و  یلع  مـالعلا  کـلملا  هَّللا  تاولــص  هـیلع ، همـالس 
يایازم تایانع و  .« يرایتخا يرگید  يرایتخاریغ و  یکی  دومرف : تیانع  اـم  هب  تهج  ود  زا  هک  میوگیم  ار  ادـخ  شیاتـس  دـمح و  » میحرلا

نم  ) يداد رارق  تّوبن  نامدود  رد  ار  ام  ایادخ ، [ ، » 365  ] ِنیّدـلا ِیف  انَتْمَّهَف  َو  َنآْرُْقلا  اَنَتْمَّلَع  َو  ِةَُّوبُّنلِاب  انَْتمَرْکَا  هک ...« : دوب  نیا  يرایتخا  ریغ 
. داد مهاوـخن  رارق  کیرـش  ادـخ  يارب  زگره  یتـخومآ .» اـم  هب  ار  نید  يداد و  میلعت  ار  نآرق  اـم  هـب  و  مدـش ) گرزب  تّوـبن  ناـمدود  رد 
هن داد . میلعت  ام  هب  ار  نآرق  داد و  رارق  نآرق  لها  توبن و  نامدود  رد  ار  ام  ادـخ  ماهدوب . توبن  نامدود  رد  نوچ  درک . مهاوخن  یتسرپتب 

یشوگ ام  هب  وت  [ ، » 366  ] ًةَِدْئفَا َو  ًاراْصبَا  َو  ًاعامْـسَا  اَنل  َْتلَعَج  َو  دوب ...: نیا  يرایتخا  زایتما  اما  . دیتسرپب ارم  دییایب  مدرم ، يا  دـیوگب  هکنیا 
نب نیـسح  میتفریذـپ . لد  نیا  اب  ام  ار  قح  داد و  وا  ار  شلد  ینعی  تقیقح .» قح و  ياریذـپ  يداد  یلد  يدومرف . اطع  اـنیب  یمـشچ  اونش و 
زور ِرخآ  تاعاس  نآ  رد  اهتنم  میراد . ار  تایانع ) تازایتما و   ) نیا ام  دومرف : حیرـص  ناسنا ، دـض  رازه  لهچ  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

، ياهتـشاد ینازرا  نم  هب  هک  ییاهتمعن  همه  ینعی  نم .» ياهتمعن  بحاص  ییوت  ایادـخ ، ، » یتَمِْعن ُِّیلَو  َتنأ  تفگ : مه  ار  نیا  اروشاـع ،
هنئمطم سفن  هک  مه  نم  یتسه .» نم  ناج  شمارآ  هیام  وت  ، » یئاـجَر َو  یتَِقث  َْتنَا  ماهدرک . شنیزگ  ناـیم  نیا  رد  نم  طـقف  تسوت . ِنآ  زا 

ام هک   ] دوشیم مولعم  .« تسا شیوـخ  درواتـسد  ِورگ  رد  یـسک  ره  [ .» 367  ] ۀَـنیهَر ْتَبَـسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  . میآیم وت  يوس  هب  ور  متـسه ،
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راگدرورپ تمعن  زا  و  [ .» 368  ] ثِّدَحَف َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  اّمَا  َو  . دـیتسه نآ  ِورگ  رد  دـیامرفیم  هک  میاهتخودـنا  يزیچ  هدرک و  بسک  اهناسنا ]
وگزاب هکلب  دینادب ، ردق  طقف  هن  یتح  داد ، امـش  هب  ادـخ  هک  ار  یتمعن  دـیامرفیم : هفیرـش  هیآ  ناناوج ! يا  .« وگب نخـس  مدرم ] اب   ] شیوخ

نیب رما   » حیـضوت يارب  نم  هک  یلاثم  نیرتهب  . اهتردق مامت  هدنیاشخب  تسوا  دیهدب . رارق  تلفغ  دروم  ار  ادـخ  هک  دـشابن  يروط  دـینک و 
ار هلأسم  نیا  هیلع ،) یلاعت  هَّللا  ۀمحر   ) ام ِراوگرزب  دیتاسا  زا  یکی  فجن ، رد  تسا . لاثم  نیا  رایتخا ، هن  تسا و  ربج  هن  هک  مدید  نیرمالا »
زا یتکرح  هک  تسا  هدرک  هتکس  يروط  ای  میراد ، جلف  صخش  کی  ام  دینک  ضرف  تسا . لاثم  نیرتهب  نم ، رظن  هب  مه  لاح  ات  دناهدومرف .

هدروآرد و تکرح  هب  ار  وا  قرب ، هب  لصو  اب  میناوتیم  هک  تسا  هدرک  تفرشیپ  يردق  هب  ام  ِیکـشزپ  ِتردق  هک  دینک  ضرف  درادن . دوخ 
هتـسد نیا  رگا  میتفگ  میداد و  وا  هب  مه  یلگ  هتـسد  ًانمـض ] . ] دننک راک  دنناوتیم  وا  ینورب  ياضعا  ینورد و  ياوق  ینورد ، ياضعا  مامت 

تلیـضف و وـت  هک  دوـشیم  موـلعم  لـمع ، نیا  اـب  دراد و  رجا  شزرا و  وـت  يارب  يداد ، تسا  هتـسشن  اـج  نآ  هـک  صخـش  نآ  هـب  ار  لـگ 
هب سپـس  تسا . هتـسیاش  راک  نیا  یتح  تسا ، یندش  تسا و  تسرد  راک  نیا  هک  میاهدرک  فیـصوت  وا  يارب  نینچمه ، يراد . تیـصخش 

، یتخادنا وا  فرط  هب  ار  گنـس  نیا  ای  يدرک ، هلمح  وا  هب  وقاچ  نیا  اب  رگا  مییوگب  میهدب و  مه  ییوقاچ  ای  گنـس  روبزم ، صخـش  تسد 
مینک ضرف  میدرک . لصو  قرب  هب  ار  وا  مه  دعب  میاهداد . وا  هب  ام  مه  ار  شنیزگ  تردق  مامت  یتسه . يراکتنایخ  دیلپ و  فیثک ، یناسنا  وت 

. تسا نم  تسد  رد  وا  ِتاکرح  مامت  درک و  تکرح  وا  مدرک و  زاـب  ار  دـیلک  تسا . دـیلک  يور  مه  نم  تشگنا  متـسه و  نم  وا  کـشزپ 
میـس زا  تسا  ترابع  هک  تسا ، نم  تسد  رد  وا  هّوق  لوح و  تاکرح و  مامت  اریز  دتفایم ، هار  هب  وا  منزب  ار  دیلک  متـساوخ  تقو  ره  ینعی 

وا منزیم ، ار  دیلک  هک  روطنیمه  تسا و  نم  تسد  ریز  دیلک  نآ  لاح ، دوشیم . يداه  قیاع ، دـیلک ، نآ  هلیـسو  هب  هک  یکیرتکلا  رادراب 
. تسا نم  تسد  رد  دیلک  دنهدیم ، نان  وا  هب  تسا ، هنـسرگ  ای  دننکیم ، میدـقت  وا  هب  ار  لگ  هک  یعقوم  نآ  رد  یتح  دـتفایم . هار  هب  مه 

نیا روط  هچ  مزادـنیب . نیمز  يور  ار  وا  مناوتیم  اجنامه  دریگب ، ار  نان  ای  لگ  هدومن ، زارد  ار  دوخ  تسد  دـهاوخب  هک  لوا  هظحل  ناـمه 
هظحل نامه  دوش ، بکترم  یتیانج  تساوخ  رگا  هتساوخان ، يادخ  ای  منکیم . عطق  ار  قرب  نییاپ و  منزیم  ار  دیلک  مهدیم ؟ ماجنا  ار  راک 

ِدوخ زا  همه  تیانج ) تلیضف و   ) باختنا نیا  اما  دوشیم ، ریزارس  نم  فرط  زا  قرب  مه ، تیانج  عقوم  رد  منک . عطق  ار  قرب  مناوتیم  لوا 
تردق درک . نشور  داد و  حیضوت  ار  هیضق  هَّللاءاشنا  لاثم  نیا  منکیم  نامگ  تسا . نیا  هَّللاب  ّالا  ةّوق  الو  لوح  يانعم ال  . تسا صخش  نآ 
نادناخ هک  هنوگنامه  يرایتخا .)  ) یضیوفت هن  دیوگب و  ینخـس  دناوتیم  يربج  هن  دروم ، نیا  رد  هَّللاب . ّالا  ةوقال  لوحال و  تسوا ؛ ِنآ  زا 

ود نیا  نیب  تسا  يرما  هکلب  رایتخا )  ) ضیوفت هن  تسا ، ربج  هن  » ْنیِْرمَْالا َْنَیب  ٌْرمَا  َْلب  ضیْوفَت  الَو  َْربَج  ـال  : دـندومرف مالـسلا  مهیلع  تمـصع 
باختنا و اما  تسوا ، زا  همه  نم ، یناور  ِنامتخاس  يژولویزیف  يژولویب و  هبنج  تعیبط و  لیاسو  ماـمت  نینچمه  تعاطتـسا ، تردـق ، .« رما
.« تسا شیوخ  درواتسد  ِورگ  رد  یـسک  ره  [ ، » 369  ] ۀَـنیهَر ْتَبَـسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  هک : اریز  تسا ، نم  رایتخا  رد  اـهنیا ، زا  يرادربهرهب 
وا شالت  لصاح  زج  ناسنا ، يارب  هک  نیا  و  [ .» 370  ] يُری َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَا  َو  یعَـس  ام  ّاِلا  ِناْسنِْاِلل  َْسَیل  ْنَا  َو  : هک تسا  نینچ  هلأسم  نیا  لح 

ار دوخ  ملپید  رگا  ًـالثم  تسین ، یلاـخ  امـش  تسد  دـینادب  هک  نیا  يارب  تقو  نآ  .« دوشیم هدـید  يدوز  هب  وا  هجیتـن )  ) ِشـشوک تسین و 
تنم اـهتنم  دـیروایب ، باـسح  هب  ار  تیقفوـم  نیا  دـینک . رکـش  ار  ادـخ  دـیاب  و  دـیاهتفرگ ، ملپید  تسین . يزیچ  هک  دـینکن  نیقلت  دـیتفرگ ،
َقْوَف . دنتـسه مه  وت  نم و  زا  رتالاب  یلیخ  تسین ، امـش  نم و  ثحب  دناهدرک . ار  راک  نیمه  زین  نم »  » اهنویلیم اریز  مدوب ، نم  هک  دـیراذگن 

نیا دـنیوگیم  ام  هب  رگا  هَّللِاب . ِّالا  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  هَّللا . ِلْوَِحب  .« تسا میلع  يادـخ ]  ] یـشناد بحاـص  ره  قوف  [ .» 371  ] میلَع ٍْملِع  يذ  ِّلُـک 
نـشور نامدوخ  اب  یتسه و  ادخ و  اب  ار  نامطابترا  رکذ ، نیا  اب  هکلب  میهدب ، تکرح  ار  نامنابز  طقف  هک  تسین  نآ  يارب  دییوگب ، ار  رکذ 

نیا . ] دروآیم شمارآ  امـش  يارب  ادـخ ،» تردـق  هب  رگم  تسین ، یتردـق  چـیه  ینوگرگد و  چـیه  ، » هَّللاب ّالا  ةوق  الو  لوح  ال  ِرکذ ؛ مینک .
امـش هب  هچ  نآ  یناگدنز ، نیا  رد  هکنیا  و  دـیاهراکهچ . یناگدـنز  نیا  رد  امـش  هک  دـهدیم  ناتدوخ  تسد  هب  ار  ناتدوخ  شزرا  رکذ ،]

راگدرورپ تمعن  زا  و  [ .» 372  ] ثِّدَحَف َکِّبَر  ِۀَـمِْعِنب  اّمَا  َو  . تسا مادـک  تسا ، طوبرم  ادـخ )  ) وا هب  هک  يزیچ  تسا و  مادـک  تسا  طوبرم 
دییوگیم ارچ  رکش .» ار  ادخ   » هَّللدمحلا دییوگب : دیشاب و  رازگرکـش  دیدرک ، جرخ  ادخ  هار  رد  یلوپ  رگا  .« وگب نخـس  مدرم ] اب   ] شیوخ
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تـسد هب  يدوس  دعب  تخیر و  نیبج  قرع  ناسنا  هک  دوب  تیلباق  نیا  هچ ؟ ینعی  فرح  نیا  دیدوب . لباق  مه  یلیخ  ریخن ، مدوبن ؟ لباق  هدنب 
اما دیروایب ، باسح  هب  ار  نیا  وت . ناگدنب  هار  رد  یهار ؟ هچ  رد  مهدیم . ریخ  هار  رد  يداد ، نم  هب  هک  یتناما  نیا  ایادـخ ! تفگ : دروآ و 

مامت زیزع ! ناناوج  تسا . لـح  لـباق  لـئاسم  ردـق  هچ  هک  دـینیبیم  لاـح ، هَّللاـب . ّـالا  ةوق  ـالو  لوح  ـال  باـسح  هب  یـسک ؟ هچ  باـسح  هب 
ِقفا دودح  رد  هک  هچنآ  اهتنم ، تسا . لح  لباق  دوشیمن ، لح  هک  دـینکیم  لایخ  هچ  ره  دـنروآیم و  شیپ  امـش  يارب  هک  ار  یتالکـشم 

هک نیا  رگم  دوشیمن ، حرطم  رـشب  يارب  یلکـشم  چـیه  تسه . ییاود  يدرد ، ره  يارب  دـهدیم . ناشن  ار  نآ  ام  تردـق  و  تسام ، يرکف 
هب ام   » ار راک  نیا  هک ، نیا  هب  هجوت  اب  دوشیم ، لح  امـش  تالکـشم  ردـقهچ  هک  دومرف  دـیهاوخ  هظحالم  ماگنه  نآ  رد  تسا . لـح  لـباق 

! دـندرک ایهم  ار  تاسلج  نیا  دـندمآ و  ياهدـع  اهنابایب  زا  هک  نیا  هن  میاهدرک ، هدامآ  ام  ار  تاسلج  سلجم و  نیا  ًالثم  میدـناسر .» ماجنا 
اریز دـیریگب ، رظن  رد  ار  دراوم  نیا  تسا ؟ هدرک  نشور  یـسک  هچ  ار  اهغارچ  نیا  ای  دوب . تسرد  مه  نانآ  راک  دـندرک و  اـیهم  مدرم  نیا 
هتبلا تسا ، هداد  ماجنا  راک  هک  تسا  لاحشوخ  ناسنا  تیصخش  دوشن . ورهبور  هبرض  اب  ًامئاد  تیصخش  ات  دیتشادرب ، مدق  دیدناوخ ، سرد 

ادج ندب  زا  دهاوخب  حور  هک  هاگنآ  ات  تسا ، راک  لوغشم  ندب و  هرادا  لوغشم  نوچ  دشچیمن ، ار  تذل  میقتسم  روط  هب  تیصخش  نالا 
نآ رد  يربکا  هَّللا  تشذگ و  یبش  دیوگیم : یـصخش  .« دـندرکیم رافغتـسا  ناهاگرحـس  رد  و  [ .» 373  ] نوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ِراحْـسَْالاِاب  َو  . دوش
نیا رد  لاثم ؛ تسا »! هدش  هچ  تسا ، ربخ  هچ  : » دیوگیم دـیآیم و  دوخ  هب  تیـصخش  حور و  مکمک  بجعت ! اب  و  میتفگ ، کیرات  يایند 
کی دـییوگیم  اجنیا  امـش  دـیچرب . ار  ناینوعرف  نوعرف و  هک  تسا  ییاهدژا  هدرپ ، تشپ  زا  اما  تسا ، یبوچ  ياـصع  هفاـیق  هفاـیق ، اـیند ،

هب ار  رامیب  متفرگ و  یـسکات  لوپ ، يرادـقم  اب  طـقف  متـشادن ، مه  نیـشام  یتح  مدـناسر . ناتـسرامیب  هب  ار  يراـمیب  اـی  متفگ ، هللا  ناـحبس 
ياهلمج هغالبلاجهن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیاهداد . ماجنا  يریخ  راک  عقاو ، رد  متفر . دوخ  راک  لابند  هب  سپس  مدناسر ، ناتسرامیب 

زا هک  تسادخ  دراد ، اور  متس  ادخ  ناگدنب  هب  هک  سک  ره  و  [ .» 374  ] هِداَبِع َنُود  ُهَمْصَخ  ُهَّللا  َناَک  ِهَّللا  َداَبِع  َمَلَظ  ْنَمَو  : دیامرفیم هک  دراد 
نیا دنچ  ره  هچ ؟ ینعی  تسا ، هتخاون  یسک  هب  یلیس  کی  رگا  هک  دمهفیمن  شدوخ  ناسنا  .« تسا راکمتـس  نآ  ِنمـشد  شناگدنب ، فرط 
ِْهیَلَع اوُدَتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَتْعا  ِنَمَف  : دنکیم لیمکت  ار  هدنورپ  تسا و  یلیـس  کی  طقف  شماقتنا  ایند  نیا  رد  دراد و  ياهقیقد  ود  ِدرد  یلیس ،

هب ار  وا  تسا ، هدیسر  امش  هب  هک  یمتـس  ردق  هب  دنک ، زارد  تسد  امـش  ِيراکمتـس  روج و  هب  هک  ره  سپ  [ .» 375  ] مُْکیَلَع يدَتْعا  اَم  ِْلثِِمب 
ناسنا شمان  هک  يدـنوادخ  غاب  لاهن  هب  رـصتخم  تیربک  کی  یلیـس ، نیا  هک  تساهربخ ، اهفرط  نآ  یلو  .« دـیروآرد ياـپ  زا  تمواـقم 

کی رگا  میمهفب . هدرک و  كرد  ار  نیا  دـیاب  تسیچ ، تایح  فدـه  مینیبب و  هبناـج  همه  ار  تاـیح  مییوگیم  رگا  اذـل ، تسا . هدز  تسا ،
. دنادیمن ار  ادخ  هب  تناها  يانعم  اریز  تسا ، هدش  ربخ  هچ  دمهفیمن  تسا ، هدروخ  یلیـس  هک  سک  نآ  دوخ  میاهتخاون ، یـسک  هب  یلیس 

هرـسکی همه  قلخ  : تسام ِگنهرف  زا  تایبا  نیا  دنتـسه . ادخ  لاهن  همه  قلخ  دوب . يدنوادخ  لاهن  وا  یلو  تسا ، هدمآ  شدرد  هک  دنچره 
هب ِنوخنـسوس  لگ و  رب  وچمه  راخ  کسخ و  رب  تسا  زارد  قلخ  ِغاب  ِدنوادخ  تسدنکرب  هن  لاهن و  نیا  زا  نکـشب  هن  چـیه  دـنیادخ  لاهن 

، يدرب ار  شناج  ار  يرگید  يدروآ ، درد  هب  ار  یکی  دیوگیم : « ورـسخ رـصان  » نکرب ندنک  يادخ  ِلاهن  لد ز  تسَیوا  ندنک  لاهن  قحان ،
اهناسنا نیا  هب  رـشح  باتفآ  ات  دیراذگب  . نایع دیآ  رـشح  دیـشروخ  ات  شاب  نکرب . ندنک  ادـخ  لاهن  زا  لد  تسوا . ِلاهن  ِندـنک  مه  یکی 

تسا نکمم  دینک . هدهاشم  تسا ، هدرک  هچ  هدوب و  هچ  هکنیا  و  دیاهتشادرب ، كاپ  تین  اب  تاریخ  هار  رد  هک  ار  یمدق  کی  سپس  دمدب ،
دیزاسب و هسردم  هک  نیا  ای  دیهد ، میلعت  لهاج  رفن  کی  هب  امـش  هک  نیا  ای  تسا . هدرک  يدبا  تذل  مّعنت و  هتـسیاش  ار  امـش  اجب ، رکذ  ود 

تیبرت میلعت و  يارب  یهاـگیاج  اـی  دـینک ، مک  كاـخ  هرک  نیا  زا  ار  ییاـههلان  دـیزاسب و  ناتـسرامیب  اـی  دـنریگارف ، مـلع  اـجنآ  رد  مدرم 
رد دیرادرب . ار  ریخ  ياهمدق  نیا  امـش  ات  تسا  هدش  ثعاب  هک  یهلا  فطل  باسح  هب  اما  دیروایب ، باسح  هب  ار  اهنیا  همه  يرآ ، دـیزاسب .
رب راـک  نیا  اـم  تسد  زا  سپ ، دـنیوگیم : مه  حور »  » و نم » . » دروآ ياـج  هب  ارم  ناـسنا  نیا  دـیوگیم ، تیـصخش  هک  تـسا  ماـگنه  نآ 

، تشم کی  لثم  دینک ، یقلت  ینیب ) کچوک  دوخ   ) عضاوت ناونعهب  ار  نآ  دینکیم ، هک  ریخ ) تکرح   ) یتکرح ره  امـش  رگا  اما  دـیآیم .
مهم رایسب  سرد  کی  نیاربانب ، . تسا یتخبدب  يزوسدوخ و  هکلب  تسین ، عضاوت  عضاوت ، هنوگنیا  اذل ، دینزیم . ریخ ] لمع   ] نآ هب  هبرض 
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، يداد شوگ  مشابن . ترازگرکش  ارچ  يدومرف . میرکت  ار  ام  توبن ، نادناخ  رد  ایادخ ! : » تفگ هک ، تسا  نیا  میراد ، نیسح  زا  هک  رگید 
لمع هب  مه  ام  يدرک و  هداـمآ  ار  هنیمز  وت  میدـش . قح  ياریذـپ  مه  اـم  يداد ، لد  میدـید . ار  تقیقح  يداد ، مشچ  میدینـش . ار  تقیقح 

وت هاگشیپ  هب  میناوتیم  هچ  مالس  زج  ام  هَّللادبعابا ! ای  .« تسا شیوخ  درواتسد  ِورگ  رد  یـسک  ره   » ۀَنیهَر ْتَبَـسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  میتخادنا .»
َو نیِدبْآلا  ََدبَا  وت ؛ نارای  وت و  رب  دورد  دنتفرگ . ارف  ییاهسرد  وت ، بتکم  زا  هک  ییاهنآ  رب  مالس  وت . نارای  رب  وت و  رب  مالس  مینک ؟ ضرع 

لوط رد  هک  نانآ  همه  تاقیفوت  رب  اراگدرورپ ! ادنوادخ ! . دـیداد اوأم  تایح  يارب  دـیدرک و  بسک  وربآ  تیرـشب  يارب  هک  نیرِهاّدـلا  َرْهَد 
تیوقت رد  هک  نانآ  اراگدرورپ ! ادنوادخ ! ازفیب . دـنايریذپتیبرت ، لاح  رد  مّلعت و  لاح  رد  نیـسح  دای  هب  اهزور  نیا  رد  ًاصوصخم  لاس ،

اب ناشلام  اب  ناشنایب  اب  ناشرکف  اب  ار  هزور  دـنچ  ياهسالک  نیا  زور ، هد  زور ، جـنپ  زور ، هس  زور ، ود  لاـس ، رد  هک  هناـیلاس  ِسـالک  نیا 
! اراگدرورپ ادنوادخ ! امرفب . تیانع  لیزج  رجا  اهنآ ، ِیگتسیاش  دح  رد  تدوخ  ادنوادخ ! امرفب . ظفح  دننکیم ، تیوقت  ناشیاهششوک 

وزج ار  ام  ایادخ ! هدب . رارق  تیاهتمعن  ِرازگـساپس  ار  ام  ادنوادخ ! ربم . ایند  نیا  زا  ار  ام  ياهدومنن ، رادروخرب  ار  ام  یقیقح  تیامح  زا  ات 
. متـسه نتـشون  لوغـشم  زور  کی  هک  دتفایم  قافتا  هنومن  ناونع  هب  میـسانشب . میمهفب و  ار  تمعن  عاونا  ردق  ات  هدـب ، رارق  اهسانـشتمعن 

نیرتبیجع زا  رترب  هک  تـسه  اـجنیا  يزیچ  کـی  منیـشنیم . مراذـگیم و  زیم  يور  ار  ذـغاک  مـلق و  دوریم . مداـی  يزیچ  دـینک  ضرف 
مایا رد  هک  تسا  هدوب  رعـش  تیب  کی  دـینک  ضرف  ًالثم  مروآیم . رطاـخ  هب  یتدـم  زا  سپ  دـنک و  ادـیپ  ار  نآ  دوریم و  اـیند  ياـههنایار 

هک متفایم  هدجـس  هب  موشیم و  دـنلب  منیبیم ، ار  نآ  یتقو  تسا  دـهاش  ادـخ  دـیآیم . مدای  دوب . هتفر  مدای  مدوب و  هدرک  ظـفح  یکدوک 
ار هلأسم  نیا  ات  دوبن  مهارف  هلیسو  ًالصا  ای  مدوب ، هدرک  ظفح  نم  ار  یفیثک  بلطم  کی  نیا ، ياج  هب  رگا  ار ! وت  منک  رکـش  ردق  هچ  ایادخ 

هَّللاو دـنادیم ، ادـخ  دوشیم . لصف  لح و  روط  نیا  دراد ، یتایح  تیمها  هک  یلئاسم  بوخ ، لئاسم  مه  یهاـگ  دـشیم ؟ هچ  منک ، ظـفح 
زا معا  ياهداد  ام  هب  هک  ییاهتمعن  اب  ار  ام  لقادح  میرادن . ار  وت  رکـش  ِییاناوت  تردق و  ام  ایادـخ ! منک . دـیاب  راک  هچ  میوگب  مناوتیمن 

« نیمآ .» امرفب انشآ  سوسحمان ، سوسحم و  گرزب ، کچوک و 

ینیسح ياروشاع 

اجنیدـب ناتـساد  تقیقح ، رد  تفرگ و  رارق  ریجنز  ياههقلح  دـننام  مهرـس  تشپ  ثداوح  هرخالاب ، .( 1373  / 3  / 29 مرحم ، مهد  بـش  )
، لطاب قح و  فیدر  ود  زا  روظنم  هتبلا  دناهتفرگ . رارق  مه  لباقم  يدج  روطهب  لطاب ، قح و  ِفیدر  ود  هک  دش  ینیقی  صخـشم و  دیـسر و 

هتـشاد نت  هب  نت  گنج  نآ  اب  دریگب و  رارق  قح  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتتسپ  لطاب  نوچ  تسا . لطاب  نارگتیامح  قح و  نارگتیامح 
. دـنریگیم رارق  لطاب  نارگتیامح  لباقم  رد  تقیقح  نارگتیامح  قح و  نایماح  هکلب  دـنریگیمن ، رارق  مه  لباقم  قح  لطاب و  سپ  دـشاب .
رد یلو  دـنزوریپ  رهاظ  رد  هک  تسا ، لطاب  نارگتیامح  اب  تردـق  یهاگ  دـنوشیم . زوریپ  نانیا  تسا و  قح  نارگتیامح  اب  تردـق  یهاگ 

دـنربب و نیب  زا  ار  قح  نارگتیامح  دـشاب و  اـهنآ  تسد  تردـق  رهاـظ ، رد  هچرگا  دوشیم . اـهنآ  بیـصن  ریذـپانناربج  یتسکـش  عقاو ،
خیرات رد  رظنبحاص  ناونعهب  یـضعب  هک  تسا  تقد  مدـع  اـی  هجوت  مدـع  زا  یـشان  هک  تسا  یفیعـض  رایـسب  ِقطنم  نیا  دـننک . یـشالتم 

ِدوخ تسا . هناـیماع  بلطم  نیا  تسا . زوریپ  قح  رب  هشیمه  تردـق  و  دوشیم ، يوراـیور  لـطاب  اـب  قح  هشیمه  دـنتفگ : دـندش و  فورعم 
لباقم رد  لطاب  نارگتیامح  تسا . لطاب  نارگتیامح  تسا ، قح  لباقم  هچ  نآ  تسین . قح  لـباقم  مه  لـطاب  تسین و  قح  لـباقم  تردـق ،

7  / 5=2 ردبرض 2 دنیوگب : دتفیب و  نیمز  يور  سوفن  مامت  زغم  رد  یـسوریو  ادرف  دینک  روصت  امـش  ًالثم  دـنریگیم . رارق  قح  نارگتیامح 
«، تسا راهچ  اب  يواسم  ود  رد  برـض  ود   » دیوگب هک  دشابن  مه  رفن  کی  هچرگا  دَروخیم ؟ تسکـش   4=2 ردبرض 2 تروص ؛ نیا  رد  ایآ 

دلوتم نیمز  يور  رد  هک  یناسنا  ره  خـیرات ، زاغآ  زا  هکلب  ادرف ، طقف  هن  نیمز ، يور  مدرم  مامت  ادرف  هکنیا  اـی  دَروخیمن . تسکـش  ًاـعطق 
دنتسه مدرم  نیا  دَروخیم ؟ تسکـش  تسا  ّرـش  زا  رتهب  ریخ  هک  نوناق  نیا  ایآ  تسا ، ریخ  زا  رتهب  ّرـش  هک  دیوگب  دنک و  هابتـشا  رگا  هدش ،
يدازآ زا  رتهب  ربج  هک  دننک  قافتا  مدرم  مامت  ادرف  ًالثم  دنتـسه . ریخ  ِبلاط  اهناسنا  همه  تسا . رتهب  رـش  زا  ریخ  دنروخیم . تسکـش  هک 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


هنالوؤسم و يدازآ  تسا . ریجنز  نیرتدب  ًالصا  يرابودنبیب  نآ  يرابودنبیب . هن  تسا ، هنالوؤسم  يدازآ  يدازآ ، زا  مروظنم  هتبلا  تسا - 
، دنـشاب هتـشاد  رظنقافتا  تسا ،) يدازآ  زا  رتهب  ربج   ) هدـیقع نیا  رب  ایند  مامت  رگا  تسا -  یناسنا  تالامک  شیازفا  ثعاب  هک  ياهنالوقعم 

يوجلامک ِتیـصخش  رهوج  رد  هنـالوقعم ، يدازآ  هنـالوؤسم و  يدازآ  دـناهتفر . اـطخ  دـشاب ، يزیچ  نینچ  رگا  دـنیوگیم . غورد  ینخس 
یعالطا بترم  روط  هب  هثداح  ِدوخ  زا  ام ، ياهناوج  زا  یضعب  نوچ  دنراد . خیراوت  هک  دیـسر  اج  نیمههب  نایرج  لاحره ، هب  . تساهناسنا

نآ ناسنا  دوش و  لیکشت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هدنیآ  ياهلاس  رد  یسالک  نینچ  دشاب ، هتـشاد  ناکما  رگا  تسا  بوخ  و  دنرادن ،
هک ییاهنآ  میدوب و  سونأم  ناتـساد  نیا  اب  زاغآ  نامه  زا  ام  اریز  دنک ، ریـسفت  هعطق  هعطق  ار  نآ  سپـس  دنک ، نایب  ادـتبا  زا  مه  ار  هثداح 

الثم دنتـسه . ورهبور  هکت  هکت  تروص ] هب   ] هثداح نیا  اب  ام  ناناوج  یلو  تسیچ . هثداح  ًالک  دننادیم  تسا ، هتـشذگ  يدودـح  ات  ناشّنس 
نایب تسا ، هدش  ماجنا  هک  ار  هچ  نآ  امش ، هزاجا  اب  دناهدینشن . هدینش و  یبلاطم  ای  تسیچ . شاهیـضق  دننادیمن  اما  دناهدینـش ، يزیچ  کی 

قافتا دروم  ًاـبیرقت  و  هدروآ ، مومهملاسفن  رد  هیلع ، یلاـعت  هَّللا  ۀـمحر  یمق  ثدـحم  موحرم  ار  نآ  هک  حیـضوت  کـی  اـب  هتبلا ] . ] منکیم
کیرات مکمک  اوه  دوب و  بش  کیدزن  . دناهدرک لقن  تساهناملسم ، تسد  رد  هک  یخیراوت  بلغا  يربط ، خیرات  رب  هوالع  تسا . خیراوت 

. تسوا ِتفارـش  اب  ِتداهـش  ِیکیدزن  عقوم  مدآ ، دالوا  تاظحل  نیرتيدج  درک . عمج  ار  دوخ  باحـصا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دشیم .
شیپ رد  ادرف  هک  گرزب  ياهثداح  صوصخ  هب  تشذگن . ندوب  يدج  نودب  شرمع  زا  هظحل  کی  دوب ، یلع  رسپ  هک  نیا  تهجهب  نیسح 

يزغم و ياوق  مامت  تسین . راکیب  یمدآ  ِتیـصخش  زا  يدُعب  چیه  رگید  و  دنکیم ، تکرح  هثداح  نیا  رد  تیـصخش  مامت  اب  ناسنا  تسا .
[376  ] ِهباحْصَِال ُلوُقَی  یبَأ  ُْتعِمَسَف  ضیرَم  َكاذ  ْذِا  اَنَا  َو  ْمَُهل  ُلوُقَی  ام  عَمْسَِال  ُْهنِم  ُتَْونَدَف  : دیوگیم داجـس  ترـضح  تسا . زکرمتم  یناور 

ُهُدَمْحَا َو  ِءانَّثلا  َنَسْحَا  ِهّللایَلَع  ینُثا  «: دومرفیم روطنیا  شنارای  هب  مردپ  مدید  دیوگیم . هچ  منیبب  ات  مدـش  کیدزن  یلو  مدوب ، رامیب  نم  .»
ًةَِدْئفَا َو  ًاراْصبَا  َو  ًاعامْـسَا  اَنل  َْتلَعَج  َو  ِنیّدلا  ِیف  انَتْمَّهَف  َو  َنآْرُْقلا  اَنَتْمَّلَع  َو  ِةَُّوبُّنلِاب  انَْتمَرْکَا  ْنَا  یلَع  َكُدَمْحَا  ّینِا  َّمُهَّللَا  ِءاّرَّضلاَو . ءاّرَّسلا  یَلَع 

ره يارب  میوگیم  ار  وا  شیاتـس  رکـش .) انث و  نیرتهب   ) مروآیم ياـجهب  ار  يدـنوادخ  ياـنث  رکـش و  نم  [ .» 377  ] نیرِکاّشلا َنِم  اـْنلَعْجاَف 
رد ار  اـم   ) تّوبن هب  يدومرف  میرکت  ار  اـم  هک  میوگیم  ار  وت  دـمح  ادـنوادخ ، يراـتفرگ .) شیاـشگ و  هنوگره  يارب   ) یهودـنا يداـش و 

اـنیب و ياـهمشچ  اونـش و  ياـهشوگ  اـم  يارب  يدومن و  میهفت  اـم  رب  ار  نید  يدومرف . میلعت  اـم  رب  ار  نآرق  يداد .) رارق  ربـمغیپ  ناـمدود 
بوسحم ترازگرکـش  ِناگدـنب  زا  ار  ام  هک  میهاوخیم  وت  زا  رطخ ، ـالب و  همه  نیا  ناـیم  رد  کـنیا ، يداد . رارق  ناوج )  ) کـین ياـهلد 

نم رب  ار  نامسآ  نیمز و  مامت  هک  مه  نالا  و  مدرکیم ، دمح  ار  ادخ  هنوگنآ  يداش ، عقوم  رد  هک  متـسه  نیـسح  نامه  نم  ینعی  .« ییامن
دمح نامه  میادخ ، هب  عقوم  نیا  رد  نم  دمح  اما  دوشیمن ، هدید  ییاهر  هنزور  چیه  میوگیم . دمح  هنوگنامه  ار  ادخ  دـناهتفرگ ، گنت 

اـنث و دـمح و  رگا  یهودـنا .» يداـش و  ره  يارب  میوـگیم  ار  وا  شیاتـس  ، » ءاّرَّضلاَو ءاّرَّسلا  یَلَع  ُهُدَـمْحَا  تسا . هدرکن  یقرف  چـیه  تسا و 
ینعی دـییامرفب . تقد  مـنکیم و  ریـسفت  يرـصتخم  ار  هـلمج  نـیا  . دوـبن نیـسح  وا  رگید  تـقو ، نآ  دوـب ، اـهيداش  عـقوم  طـقف  شتداـبع 

دنک کمک  وا  هب  ادخ  ات  دشاب  هتـشاد  صولخ  افـص و  دـیاب  یمدآ  تسا ، يدـنوادخ  تیانع  توبن  نامدود  رد  نتفرگرارق  هک  هنوگنامه 
رد ار  ام  يدومرف و  میهفت  ار  نآرق  ام  هب  وت  [: » دیامرفیم ترـضح  . ] دوشن هدنزاس  ِلئاسم  نیا  دراو  رـسدوخ  و  دمهفب ، ار  نید  نآرق و  هک 

نارازگرکش زا  ار  ام  . » نیرِکاّشلا َنِم  اْنلَعْجاَف  يداد .» ییاهلد  يداد . اهییانیب  يداد . اونش  ییاهشوگ  ام  هب  وت  ایادخ ، یتخاس . هاگآ  نید 
لاح نیرتمارآ  رد  شنطو ، رد  شنامدود و  رانک  رد  هک  تسا  نیا  لثم  دینک . تقد  شمارآ  نیا  اب  ياعد  نیا  هب  ناتدوخ  امـش  هدـب .» رارق 

لتخم ياهرذ  درم ، نیا  ِیناور  تلاح  هک  میدید  اروشاع  زور  رد  تسه : مه  خیراوت  رد  دنیوگیم و  هک  تسا  نیا  دنکیم . شیاین  ادـخ  اب 
تلاح دشیم و  رتهتخورفارب  دشیم ، رتشیب  ناشیا  ِتبیـصم  هک  هچره  دراد ؛ خیراوت  زا  یـضعب  یتح  تسا و  يدج  یعیبط و  ًالماک  تسین .

ََّربَا ٍْتَیب  َلْهَا  الَو  یباحْـصَا  ْنِم  ًاْریَخ  الَو  یفْوَا  ًاباحْـصَا  ُمَلْعَا  ّینِاَف ال  ُدَْعب ، اَّمَا  : دینک هظحالم  ار  شمارآ  درکیم . ادیپ  يرتشیب  ِیگدنـشخرد 
[ منادیمن ، ] مرادن غارـس  نم  [ .» 378  ] ءالُؤه ْنِم  اَنل  ًامْوَی  ُّنُظَاـَل  ّینِا  َو  ـالَا  ًاْریَخ . یّنَع  ُهّللا  ُمُکازَجَف  یْتَیب ، ِلـْهَا  ْنِم  َلَْـضفَا  ـال  َو  َلَـصْوَا  ـالَو 

امـش هب  شدوخ  نم ، فرط  زا  دـنوادخ  نم . تیب  لها  زا  رتراکوکین  یتیب  لها  و  نم ، نارای  زا  رتهب  ینارای  و  نم ، نارای  زا  رتاـفواب  یناراـی 
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نم يارب  ار  ادرف  و  هداد ، مه  هب  تسد  ثداوح  مامت  .« مراد نانیا  اب  ار  یتخـس  زور  هک  تسا  نآ  نم  نامگ  هک  دیـشاب ! هاگآ  دهدب . شاداپ 
محر نم  تشحو  سرت و  هب  هک  تشحو  سرت و  اب  هن  هراشا ، اـب  هن  هدرپیب ، حیرـص و  میوگیم ، امـش  هب  اراکـشآ  نم  تسا . هدروآ  شیپ 

اهنیا میراذگن . اهنت  ار  درم  نیا  مینیـشنب  سپ  دش ؛ دهاوخ  هچ  شیادرف  هک  دادیم ، ربخ  تشحو  لاح  کی  زا  نیـسح  هک  دییوگب  دینک و 
امـش هک  نیا  لثم  هک  تسا  رتاوتم  بشما  لوا  ِتاظحل  ِنانخـس  نیا  يردق  هب  دنراد . خیراوت  مامت  ار  هلمج  نیا  دنراد . راک  نم  اب  طقف  ادرف 

، هدرپیب حیرـص و  هک  دـناهتفگ  ار  هیـضق  نیا  ننـست ، ناردارب  هچ  عیـشت و  ملاع  هچ  خـیراوت ، ماـمت  رد  ینعی  دـینکیم . هدـهاشم  ناـتدوخ 
ینعی تسا . نم  زور  نیرخآ  ادرف  دـسریم ، مرظن  هب  ینعی  مراد ، نامگ  نم  دومرف : تشاذـگ . دازآ  ار  نانآ  سپـس  دومرف ، ار  دوخ  نانخس 

روط نیا  ادرف ، دروم  رد  نم  مینامب . هدـنز  ایند  نیا  رد  ام  زور ، نایاپ  ات  تسین  مولعم  دـسرب . بورغ  هب  تسین  مولعم  رگید  هک  تسا  يزور 
ُّلُک ْذُخْأَْیلَو  ًالَمَج  ُهوُذِخَّتاَف  ْمُکَیِشَغ  ْدَق  ُْلیَّللا  اَذه  َو  ٌمامِذ  یّنِم  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ٍّلِح  یف  ًاعیمَج  اوُِقلَْطناَف  ْمَُکل  ُْتنِذَا  ْدَق  ّینِا  َو  الَا  : منزیم سدح 

هاگآ [ .» 379  ] يْریَغ َنُوُبلْطَی )  ) َنوُدیُری ْمُهَّنِاَف ال  ِمْوَْقلا  ِءالُؤه  َو  ینوُرَذ  َو  ِْلیَّللا  اَذه  ِداوَس  یف  اُوقَّرَفَت  َو  یْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ٍلُجَر  ِدَِیب  ْمُْکنِم  ٍدِـحاو 
ارف بش  دشاب . امـش  رب  نم  زا  یتعیب  چیه  هک  نیا  نودب  دیورب ، دـیزیخرب و  هک  مداد  نذا  منکیم ، مالعا  مداد ، هزاجا  امـش  همه  هب  دیـشاب !
رد دریگب و  ار  منادـناخ  زا  يدرم  تسد  زین  امـش  زا  کـی  ره  دـیهد . همادا  هار  هب  بش  ماـمت  رد  دیرامـشب و  تمینغ  ار  نآ  تسا ، هدیـسر 

بـش کنیا ، تسا . زاب  دهعت  دهع و  نیا  نم ، فرط  زا  .« دـیراذگاو دـنهاوخیمن ، ارم  زج  هک  موق  نیا  اب  ارم  و  دـیوش ، قرفتم  بش  یهایس 
رگیدمه ات  دـیهدب  رارق  رپس  دوخ  يارب  ار  بش  نیا  دـیزیخرب  تسا . هتفرگارف  ار  اج  همه  بش  ِیکیرات  میاهتفرگ . رارق  بش  رد  ام  تسا و 

هاـگن مه  نم  هک  دـشاب  نیا  ناـشیا ، ِشیاـمرف  نومـضم  دـیاش  دیـشکب . تلاـجخ  نم  زا  منک ، هاـگن  نم  دـینکیم  لاـیخ  رگا  هک  دـینیبن  ار 
نیا امـش ، ِدنوادخ  ات  دیورب  دوخ  ياهيدابآ  اهرهـش و  هب  ور  بش ، نیا  یهایـس  رد  دـیوش . قرفتم  تسا . کیرات  مه  اوه  نوچ  منکیمن ،

ارم رگا  دننزب ، نم  هب  هبرـض  رگا  طقف  دنهاوخیم و  ارم  مدرم  نیا  . » يْریَغ َنُوُبلْطَی )  ) َنوُدـیُری ْمُهَّنِاَف ال  دـنک . فرطرب  دـنک و  زاب  ار  هیـضق 
یلع نب  ساـبع  ار  نخـس  نیا  یلع . نب  ِساـبَْعلا  ِلْوَْـقلا  اَذـِهب  ْمُهَأَدـَب  «. تـشادرب دـنهاوخ  تـسد  نـم ، ِریغ  ندرک  بـلط  زا  رگید  دنـشکب ،

نب هَّللادبع  دنزرف  ود  شردارب و  نارسپ  شنادنزرف ، شناردارب ، دندرک . تقفاوم  راهظا  مه  هیقب  و  تسا ، هدرک  عورش  لضفلاوبا ) شردارب  )
نیا ام  ایآ  دنتفگ : هک  دندوب  اهنیا  دنتفگ . نخـس  هک  دنتـسه  یناسک  نیلوا  دنوشیم ، مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  دـنزرف  ود  هک  رفعج ،
نینچ ام  [ .» 380  ] ادـَبَأ َِکلذ  ُهّللا  اَنارَا  ال  ْكَدـَْعب ؟ یْقبَِنل  اذـه ؟ َلَعْفَن  َِمل  ؟ میراذـگب اهنت  ار  امـش  اـم  هک  تسا  تسرد  اـیآ  مینکب ؟ ار  راـک 
ایرد زا  ار  یهام  لاثم : میشاب . هدنز  میهاوخب  امـش  زا  دعب  هک  .« درادن هدنز  ار  ام  دنوادخ  دنام و  میهاوخن  هدنز  وت  زا  دعب  ام  درک . میهاوخن 
نالا دوب : نیا  مه  نیـسح  نارای  روظنم  تشاد .] دهاوخن  یگدنز  تایح و  بآ ، نودب  یهام  ًاعطق  . ] نامب هدنز  دـییوگب  دـیزادنیب و  نوریب 

ًالـصا میاهدـنز ؟ ام  نآ ، زا  دـعب  ایآ  میورب ؟ میراذـگب و  لاـح  نیا  رد  ار  وت  اـم  اـیآ  هچ ؟ ینعی  اـم  ِیگدـنز  تسوت . هب  هتـسباو  اـم  تاـیح 
نآ دوشیم . رتزیچاـن  مه  بآ  هرطق  کـی  زا  یگدـنز ، یهاـگ  دراد . ار  یتـسه  ياـمن  ماـمت  هرهچ  یگدـنز ، مدرک ، ضرع  هک  روطناـمه 

لعفن ِمل  دّربب . ایرد  بآ  زا  یهام  ردام و  ناتـسپ  زا  كدوک  هک  هنوگنامه  دّربب ، دوخ  ِضیف  أدـبم  زا  قوشعم و  زا  ناـسنا  هک  تسا  یعقوم 
هدنز وت  زا  دعب  ایآ  « .؟ كدعب یقبنل )  ) ایحنل دندرک : ضرع  نیسح  ماما  هب  میهد ؟ ماجنا  روط  هچ  ار  راک  نیا  كدعب ؟ یقبنل  کلذ ؟)  ) اذه

رود ام  نامـشچ  زا  وت ، هفایق  ًالـصا  ایآ  میرادن . ریـسفت  یگدنز  نآ  يارب  ام  تسیچ ؟ وت  زا  دعب  ِیگدـنز  نآ  ریـسفت  هَّللادـبعابا ، ای  مینامب !؟
سفن ام  ات  تشاذـگ  دـهاوخ  ایآ  ینابر ، تلاح  نیا  وت ، ياههاگن  نیا  وت ، هظحل  نیا  مینک ، یگدـنز  ایند  نیا  رد  اهنرق  رگا  دـش ؟ دـهاوخ 

.« دهدن ناشن  ام  هب  ار  يایگدنز  نینچ  ادخ  .» ًادبا کلذ  هَّللا  انارا  ال  كدعب ؟ یقبنل  دیتفر ؟ دیتشاذگ و  اهنت ] ار  نیـسح   ] دـیوگب میـشکب و 
اذِاَف انیْدیَا  َو  انِهابِج  َو  انِروُُحِنب  َکیقَن  ُءادِْفلا ، ََکل  انَسُْفنَا  َّنِکلَو  َُکقِراُفن  ِهّللاَو ال  : هک دنتفگ  نومضم  نامه  رد  ینانخـس  زین  باحـصا  هیقب 

مینکیم وت  يادف  ار  دوخ  ياهناج  ام  میوشیمن . ادج  وت  زا  ام  دنگوس ، ادخ  هب  نیسح ) يا  [ .») 381  ] اْنیَلَع ام  اْنیَضَق  َو  اْنیَّفَو  اَّنُک  اْنِلُتق  ُنَْحن 
افو یهلا  نامیپ  هب  هک  مینکیم  راختفا  میوش ، هتـشک  وت  ِداهج  ِهار  رد  هک  هاگنآ  مییامنیم و  وت  رپس  ار  نامناتـسد  اهيور و  اـهندرگ و  و 
َنِم ْمُُکبَـسَح  : دومرف درک و  لیقع  نادـنزرف  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپـس  .« میاهدرک لمع  دوخ  ِیناـسنا  ینید و  هفیظو  هب  هدومن و 
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وا ِتداهش  نیمه  هب  امش  تسا و  هدش  دیهش  امش  ملسم   ) تسا یفاک  امش  يارب  امش  ِرای  لتق  [ .» 382  ] ْمَُکل ُْتنِذَا  ْدَقَف  اُوبَهِْذا  ٍِملْسُِمب ، ِْلتَْقلا 
لوقن ام  و  تفگ ؟ دنهاوخ  هچ  ام  هب  خـیرات  مدرم و  هَّللاناحبـس . دـنتفگ : اهنآ  .« مداد هزاجا  امـش  هب  ًاققحم  نم  هک  دـیورب  دـینک .) تعانق 

هچ ام  هب  اهنآ  خـیرات ، مان  هب  دـش ، دـنهاوخ  هدـنز  دـمآ و  دـنهاوخ  هک  یمدرم  هدـنز و  مدرم  هب  تفگ ؟» میهاوخ  هچ  مدرم  هب  ام  . » ساّنلل
رد دندرک و  اهر  ار  ناشقلطم  ياقآ  رورس و  گرزب و  هک ؛ دندوب  ییاهناسنا  اهنیا  هک  تفگ  دنهاوخ  ام  هب  هَّللادبعابا ، ای  تفگ ؟ دنهاوخ 

ار نامدوخ  ياهناج  ام  مینکیمن .» يراک  نینچ  ادـخ  هب  دـنگوس  ، » لعفن هَّللاو ال  دـندرکن . عافد  درم  نآ  زا  عافد ، هب  جایتحا  تدـش  لاح 
زا مه  نیا  میورب . وت  لابند  هب  مه  ام  يوریم ، وت  هک  يدصقم  نامه  هب  ات  درک  میهاوخ  ادـف  ار  نامنامدود  لاوما و  مینکیم . ادـف  وت  يارب 

هّللاَو ال  کِّقَح ؟ ِءادَا  یف  ِهّللا  َیِلا  ُرِذَتْعَن  اِمبَف  َْکنَع ؟ یّلَُخن  ُنَْحنَأ  : تفگ تساخرب و  هجسوع  نب  ملسم  . لیقع دالوا  ملـسم و  ياههچب  خساپ 
ِهّللاَو ةَراجِْحلِاب  ْمُُهْتفَذََقل  ِهب ، ْمُُهِلتاُقا  یحالِس  یعَم  ْنُکَی  َْمل  َْولَو  يدَی  یف  ُهُِمئاق  َتَبَث  ام  یْفیَِسب  ْمَُهبِرْـضَاَو  یْحمُِرب  ْمِهِروُدُص  یف  َنِعْطُأ  یّتَح 

یب َِکلذ  ُلَعُْفی  يرْذُا -  َُّمث  ًاّیَح  ُقَرُْحا  َُّمث  ییُْحا  َُّمث  ُلَْتُقا  ّینَا  ُتِْملَع  َْول  ِهّللاَو  کیف ، ِهّللا  ِلوُسَر  َۀَْبیَغ  انْظِفَح  ْدَق  ّانأ  ُهّللا  َمَْلعَی  یّتَح  َکیّلَُخن  ال 
ًاَدبَأ اَهل  َءاضَْقنا  یتَّلا َال  ُۀَمارَْکلا  َیِه  َُّمث  ٌةَدِحاو ، ٌۀَْـلتَق  َیِه  امَّنِاَو  َِکلذ  ُلَْعفَا  َْفیَکَف ال  َکَنوُد ، یمامِح  یْقلَا  یّتَح  َُکْتقَراف  ام  ًةَّرَم -  َنیْعبَس 

تـسد  ) مسق ادخ  هب  میربب ؟ ادـخ  هاگرد  هب  وت ، ِقح  نتخادرپ  هرابرد  ياهناهب  رذـع و  هچ  ام  هاگنآ ، میرادرب ؟ تسد  وت  زا  ام  ایآ  [ .» 383]
زین گنج  حالس  رگا  و  تسا ، نم  تسد  رد  شاهمئاق  ات  منزب  ار  نانیا  دوخ ، ریـشمش  اب  مبوکب و  تنانمـشد  هنیـس  هب  هزین  ات  مرادنرب ) وت  زا 

تیاعر وت  هرابرد  ار  شربمغیپ  تمرح  ام  هک  دـنادب  ادـخ  ات  مرادـنرب  وت  زا  تسد  ادـخ  هب  درک . مهاوخ  گـنج  گنـس  اـب  مشاـب ، هتـشادن 
، دنهد مداب  هب  دننک و  ماهدنز  هرابود  دننازوسب و  ارم  هاگنآ  موش ، هدنز  سپس  دش ، مهاوخ  هتـشک  هک  منادب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  میدومن .
زج هک  نیا  اب  منکن ، ار  راک  نیا  هنوگچ  مبایرد . وت  ِيرای  رد  ار  شیوخ  گرم  ات  مرادنرب  وت  زا  تسد  دننکب ، نم  اب  ار  راک  نیا  رابداتفه  و 

لامک ِقرط  میلعت  قح  تماـما و  قح  يراد . قح  اـم  رب  وت  .« درادـن ناـیاپ  زگره  هک  تسا  یتمارک  ار  نآ  سپـس  تسین ، شیب  نتـشک  کـی 
يریـشمش هزین و  اب  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  میورب ؟ مینک و  اهر  ار  وت  هدرواین ، ياج  هب  ار  قح  نیا  هنوگچ  يراد . تایح  قح  ام  رب  وت  يراد .

اب گنـس  اب  مشاب ، هتـشادن  یحالـس  مه  رگا  درک . مهاوخ  هزرابم  تسا ، هدـنام  متـسد  رد  اهنیا  زا  ياهتـسد  هک  مادام  مراد ، تسد  رد  هک 
مهاوخ گنج  گنـس  اب  نایدـیزی )  ) اهنیا اب  نم  ةَراجِْحلِاب . ْمُُهْتفَذََـقل  ِهب ، ْمُُهِلتاـُقا  یحالِـس  یعَم  ْنُکَی  َْمل  َْولَو  درک . مهاوخ  هزراـبم  اـهنیا 

. میتسین هدنمرـش  شربمایپ  لباقم  رد  میدرک و  ظفح  ار  ربمغیپ  قح  ام  هک  دنادب  ادخ  ات  درک ، میهاوخن  اهر  ار  وت  ام  ادخ ، هب  دـنگوس  درک .
مدوجو رتسکاخ  درگ و  موشیم و  هدنازوس  سپس  موشیم ، هتشک  سپس  موشیم ، هدنز  سپس  موشیم ، هتشک  منادب  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 

دازآ دـهعت  دـیق  زا  ار  نانآ  هک  مه  ماما  تسیچ ؟ زا  تیبذاج  نیا  . درک مهاوخن  اـهر  ار  وت  دـش و  مهاوخن  اـهر  وت  زا  زگره  دوریم ، اوه  هب 
هک دوب  نیمه  رـس  رب  ام  دایرف  نامـسرد ، نیا  رد  ًالبق  هک  نانچ  نک ! رادیب  ار  ام  ِناسانـشناسنا  ایادخ ! تسیچ ؟ هبذـج  نیا  سپ  دوب ، هدرک 

. تسین ماخ  تاساسحا  هنایماع و  فطاوع  ضحم و  فطاوع  دنهدیم ، زورب  دوخ  زا  نیـسح  نارای  هک  مه  یلمعلاسکع  دراد ؟ هچ  تایح 
اهر ار  يدبا  تداعـس  ینعی  هچ ؟ ینعی  ار » وت   » دینادیم ایآ  درک . میهاوخن  اهر  ار  وت  دنیوگیم : هک  دناهدید  درم  نآ  رد  یتیبذاج  هچ  سپ 

هرهچ رد  مینک ؟ اهر  ار  نامیا  ام  روط  هچ  یتسه . یناسنا  ِلامک  يایوگ  ِخـیرات  اـم و  ِيدـبا  تداعـس  زا  یمـسجت  نونکا  وت  درک . میهاوخن 
فده وا ، ندید  اب  دندیدیم و  ار  وا  دـندوب ، روهطوغ  ناشدوخ  ِتایح  فدـه  رد  یتقو  هک  دـندیدیم  تایح  زا  يرثا  هچ  نیـسح  كرابم 

هدومن و ساسحا  ار  دوخ  ِیگدـنز  معط  هدرم . کی  هن  دـندیدیم ، هدـنز  کی  ار  وا  ًاقیقد  نانآ  دـندرکیم ؟ هدـهاشم  زین  ار  دوخ  یگدـنز 
؟ میورب اجک  هَّللادبعاباای ، میروهطوغ . نآ  نورد  رد  نونکا  هک  تسا  یفده  مه  نیا  دـنتفگیم : دـندیدیم و  ار  ناشدوخ  ِیگدـنز  فدـه 

تیدبا مه  نآ  زا  دعب  تفرگ . دهاوخ  ام  زا  ار  تایح  دیسر و  دهاوخارف  گرم  هرخالاب ، مینکن )؟ عافد  وت  زا   ) مینکن ار  راک  نیا  ام  هنوگچ 
هب يرس  دییایب  ًاددجم  اج  نیا  درک . راک  هچ  نیسح  درک و  راک  هچ  درم  نیا  اروشاع ، زور  رد  هک  دینادیم  ار  ّرح  ناتـساد  امـش  همه  . تسا

یکی زور ، نآ  يادرف  میریگن . یخوش  هب  ار  یگدنز  دییایب  هک  دوب ، یگدـنز  نیمه  نوماریپ  تدـم  نیا  رد  نم  ثحب  مامت  مینزب . یگدـنز 
نیرتگرزب ناعاجش و  زا  وا  هک  یتروص  رد  تسا . برطضم  دزرلیم و  ّرح  مدید  تفگیم : دوب ، دعس  نب  رمع  هاگتـسد  رد  هک  تاُور  زا 
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نیسح هک  نیا  يارب  دنداتـسرف  ار  وا  هک  تشاد  تیمها  ردق  نآ  و  دوب ، رکـشل  نامه  مهم  رایـسب  هدنامرف  نینچمه  هفوک ، قارع و  ناروالد 
هدنیآ و ییوگیم  هک  یتقو  يوشیم ، افوکـش  هنوگچ  تایح ، يا  دزرلیم . ّرح )  ) وا هک  مدید  هار  رد  دیوگیم : دنک . راتفرگ  ریـسم  رد  ار 

انـشآ ام  اب  ار  دوخ  قطنم  یگدـنز ، يا  تایح و  يا  ینکیم ؟ تبحـص  یقطنم  هچ  اب  ام  اب  تیعقوم  نیا  رد  تاـیح ، يا  تسه ؟ مه  ییادرف 
یتح دشیمن . يروط  چیه  درکیم ، مه  يریگهرانک  رگا  تسین . زور  نآ  هب  طوبرم  وا  ِبارطـضا  شزرل و  دوب ؟ هچ  يارب  ّرح  شزرل  امرف .
کی ِيدـبا  تسکـش  ای  يزوریپ  نیا  اـیآ  متـشگرب . زوریپ  مدروآ و  ياـجهب  ار  مایهدـنامرف  نم  تفگیم ، مه  دوخ  نادـنزرف  رـسمه و  هب 

رمع رکـشل  زا  ّرح  هک  تفگ  مهاوخ  نم  هک  تشاد  نامگ  ای  درک ، ساسحا  نوچ  تسا . برطـضم  یلیخ  ّرح  مدـید  دـیوگیم : ؟ دوب ناسنا 
متفگ هن ؟ ای  يداد  بآ  ار  دوخ  بسا  زورما  ایآ  تفگ : نم  هب  رح ] . ] دـننکیم ریگتـسد  ار  وا  مهدیم و  شرازگ  و  دوشیم ، رود  دعـس  نب 
هقیقد دنچ  اب  رکف و  هقیقد  دنچ  اب  ًاجیردت  ناهگان  مهدب . بآ  مبسا  هب  ات  موریم  ًالثم  هک  دیشک  بقع  بقع  تارف  فرط  هب  ور  سپس  هلب .

ِتواقـش دـنکیم ؟ راـک  هچ  هشیدـنا ، هقیقد  دـنچ  رکف و  هقیقد  دـنچ  درک . تکرح  تیاـهنیب  تبثم  هـب  ور  تیاـهنیب  ياـهنم  زا  هشیدـنا ،
ناشن نانچمه  خـیرات  درک و  نانچ  هک  هنوگنامه  دوب . یحاـیر  دـیزی  نب  رح  مه  وا  ماـن  دـنکیم . لّدـبم  يدـبا  تداعـس  هب  ار  تیاـهنیب 

هَّللاءاشنا منک . نایب  تایح  ِتقیقح  ثحب  رد  ماهتسناوتن  ار  قیاقح  نیا  تقو ، قیض  تلع  هب  هنافسأتم  تسام . ِنامـشچ  لباقم  رد  دهدیم و 
روط نیا  اما  میناوخب ، باتک  دـلج  تسیب  تایح ، هفـسلف  هرابرد  تسا  نکمم  . دوش حرطم  ًاقیقد  تایح ، هفـسلف  لئاسم  نیا  ًادـعب  دـینک  اعد 

نیـسح هب  ددرگرب و  ایآ  دـیوگب ؟ هچ  ددرگرب و  ـالاح  تسا . هدـیزرل  ّرح )  ) نیا هک  تسا  لـمع  نیا  دـیاین . اـم  تسد  هب  ًـالمع  هیـضق  زغم 
يردـق هب  تایح  شزرا  تسا . هدروآ  دوجو  هب  وا  ار  هثداح  نیا  ًارهاظ ]  ] هک یلاـح  رد  دـشکیمن ؟ تلاـجخ  اـیآ  مدرک ؟ هبوت  نم  دـیوگب 

هداتفا ناـفوت  هب  نونکا  هک  ار  مایگدـنز  نیا  مورب و  دـیاب  اـما  موشب ، هدنکفارـس  مرـش  زا  هچرگا  مشکب ، تلاـجخ  ولو  دـیوگیم  هک  تسا 
درم نیا  اب  دیهاوخیم  امـش  ًاعقاو  ایآ  دشاب .] نینچ   ] مدرکیمن لایخ  نم  مدرم ، يا  : » تفگ درک ، تعجارم  یتقو  ّرح  مهدـب . تاجن  تسا ،

هلأسم یتقو  درکیم  رکف  دشکب . گنج  هب  راک  هک  تشادن  نانیمطا  ًالـصا  ّرح  هک  دوشیم  مولعم  دنیوگیم ، خیراوت  دیگنجب »؟ نیـسح ) )
. دیورب دیهاوخیم  اج  ره  هک  دیدازآ  امش  هَّللادبعابا  ای  بوخ ، رایسب  تفگ  دنهاوخ  دعس ) نب  رمع  رکـشل   ) اهنیا دیـسر ، ساسح  ياج  هب 

اهناملـسم راک  منیبب  مورب و  نابایب  فرط  هب  نم  ات  رادرب  تسد  نک و  میاهر  تفگ ؛ ّرح  اب  ییورایور  عقوم  رد  نیـسح  ماما  هک  روطناـمه 
هک مدادیمن  لامتحا  ًالصا  متسنادیمن ، نم  هَّللادبعابا  ای  تفگ : دروخ و  مسق  ّرح  هک  تسا  هدمآ  اهخیرات  زا  یـضعب  رد  دسریم . اجک  هب 

تزامن ورب  دومرف : ترضح  یتح  درک . راتفر  بدؤم  رایـسب  ّرح  دنیوگیم ، خیراوت  هک  هنوگنامه  . دنوشب ورهبور  وت  اب  هنوگنیا  مدرم  نیا 
زامن امش  رس  تشپ  زین  ام  دینکیم ، هماقا  ار  زامن  امش  همطاف ! رـسپ  يا  هن ، تفگ  ّرح  میناوخیم . ار  نامزامن  نامدوخ  اب  مه  ام  ناوخب و  ار 
قیفوت ادخ  زا  میهدن . تسد  زا  ار  تیـصخش  ِبدا  مینکن و  اهر  ار  بدا  هک  میزومایب  دیزی  نب  رح  زا  ار  راک  نیا  ام  دییایب  دـناوخ . میهاوخ 

زور ره  دوریمبر  فطل  زا  دنام  مورحم  بدایب  بدا  قیفوت  مییوج  ادخ  زا  . دـیناشک اجنیا  هب  ار  ّرح  مرـش ، ایح و  بدا و  مییوجیم . بدا 
نیب زا  مرـش  نیا  دـیراذگندربیم  لد  زا  مرـش  رـس  زا  لقع  دَرَوآ  یتسم  تخـس  یتسه  هک  نازنیتسوپ  اب  یقراچ  دـنیبب  اـت  نیرب  يهرجح  رد 

هک اجنآ  رد  ، ] اذل درکیم . هاگن  نیسح  هب  مرش  اب  لوا  زا  داد . تاجن  ایح  مرش و  ار ، یحایر  دیزی  نب  رح  دینک . ظفح  ار  ایح  مرش و  دورب .
ای درک : ضرع  ّرح  دنیشنب .» تیازع  هب  تردام   » کُُّما َْکتَلَکَث  رانک ؛ ورب  دومرف  ترضح  تفرگ ،] ار  نیسح  ماما  يولج  شنایرکـشل  اب  ّرح 

متشذگیمن نم  درکیم ، رکذ  روط  نیا  ار  مردام  دوب و  لاح  نیا  رد  رگید  یـسک  رگا  تسا . برع  ِیلومعم  نز  کی  نم  ردام  هَّللادبعابا ،
بّدأت قالخا  میشابن و  کبـس  بدا  رد  دییایب ] . ] تشاد ار  بدا  نیا  ّرح ، یتسه . همطاف  رـسپ  وت  اما  متفرگیم . وا  زا  ار  نخـس  نیا  ماقتنا  و 
شدوخ باحـصا  زا  یتعاـمج  اـب  سپ  ، » هباحـصا ۀـعامج  مّلکتف  دـیامرفیم : هللا  همحر  یمق  ثّدـحم  موـحرم  هک  روـط  نیا  . میـشاب هتـشاد 

دوب نوناک  کی  ناشزکرم  دندوب . لصو  رون  نوناک  کی  هب  هک  نیا  لثم  دوب . مه  هب  هیبش  نیسح ) نارای   ) نانآ همه  نخـس  درک .» تبحص 
، پمال ددع  دص  دینزیم ، ار  قرب  دیلک  یتقو  هک  هنوگنامه  میوگیم . ار  نامه  مه  نم  تفگ ، وا  نوچ  هک  دوبن ، دـیلقت  يور  ناشراک  و 
ار نانآ  پمال  زکرم ، عقاو ، رد  دوب . هدـش  نشور  زکرم  زا  مه  هلأسم  نیا  ِپمال  دوشیم ، نشور  رگید  یپمال  زا  پمـال  کـی  ِدـیلقت  نودـب 
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ادـف وت  يارب  ار  نامیاهناج  اـم  و  دـش ، میهاوخن  ادـج  وت  زا  ادـخ ، هب  دـنگوس  : » دـنتفگ مه  هب  هیبش  بلطم  کـی  اـهنآ  همه  درک . نشور 
نیا اب  دروخب . اهنآ  هب  اهریت  هک  نامیاهیناشیپ  اب  اهلد و  اب  درک ؟ میهاوخ  عاـفد  يزیچ  هچ  اـب  ینادیم  اـیآ  هَّللادـبعابا ! اـی  درک . میهاوخ 

ِباـهِذ یلَع  َنُوتَفاـهَتَی  اوـُلَْبقَاَو  ِعوُرُّدـلا  یَلَع  َبوـُلُْقلا  اوُِـسَبل  «. درک میهاوـخ  عاـفد  وـت  زا  دـننک ، شاهـکتهکت  اهریــشمش  هـک  نامیاهندــب 
هب نیسح ، ماما  نارای  .« دنتشاد رارق  رگیدکی  يور  رد  ور  ندش ، هتشک  هب  تقبس  رد  دندوب و  هدیشوپ  اههرز  يور  زا  ار  اهلد  نانآ  » ِسُْفنَْالا

میهاوخ عافد  وت  زا  نامیاههنیـس  اب  یناشیپ و  اب  بلق ، اب  : » دـنتفگیم دـندوب . هداد  رارق  هرز  يور  ار  دوخ  بلق  دنـشوپب ، هرز  هک  نیا  ياـج 
، نیسح يا  ؟ مرب اجک  لد  نآ  منکفا ، هک  رب  رهم  نیا  رهم  وت  زا  مرادرب  وت و  زا  لد  منکرب  رگ  . دوب نانآ  همه  قافتا  دروم  بلطم ، نیا  درک .»

مهاوخیم مزروب . یقشع  وت  زا  دعب  مهاوخیم  مزروب ؟ تبحم  یسک  هچ  هب  مزروب ، تبحم  رفن  کی  هب  وت  زا  دعب  مهاوخیم  هَّللادبعابا ! يا 
؟ میوگب هلب  یـسک  هچ  هب  میوگب ، یلب  کـی  اـیند  نیا  رد  موش و  نادرگيور  وت  زا  اـج ، نیا  زا  مهاوخیم  منک . ادـیپ  یـشیارگ  وت  زا  دـعب 

چیه ًالـصا  دوش ، انعم  یگدـنز  رگا  تسا ؟ هدوب  هچ  اهنیا  نایرج  دـندوب ؟ هتفرگ  رارق  ياهبذاج  هچ  رد  سیطاـنغم و  هچ  رد  ناـنیا  ایادـخ 
ای داتفه  هک  دینیبیم  ار  یـصاخشا  ّالا ، و  تسا . هتفهن  شفده  یگدنز ، نیا  تیهام  نورد  رد  اریز  دنکیمن ، یگدنز  فده  زا  ثحب  سک 

يّدج مه  یمک  یخوش و  یمک  اب  ار  یگدـنز  نینچمه ، دـندرک . لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  دـندیباوخ و  دـندروخ و  يرادـقم  لاس ، داتـشه 
تقو ارچ  وماکربلآ ، ياقآ  درادن . هفـسلف  تسا و  چوپ  یگدنز  عون  نیا  دیوشن ! لطعم  تسیچ ؟ یگدنز  نیا  هفـسلف  لاح ، دـندرک ؛ يرپس 
بارخ ار  ناتزغم  ارچ  ورهلابند ، ياهیقرـش  اهیبرغ و  زا  یـضعب  نینچمه ، دـینکیمن ؟ ظـفح  ار  ناـتزغم  ِيژرنا  دـینکیم و  فلت  ار  دوخ 

هک دیوگیم  ار  یقیاقح  یگدنز ، هرابرد  هک  دینک  ثحب  یگدنز  نآ  زا  درادن . فدـه  هفـسلف و  هک  تسا  مولعم  یگدـنز  نیا  دـینکیم ؟
ایآار ادـگ  دـنک  نوراـق  یتسه  ياـیمیک  نیاـک  یتسم  شوک و  شیعرد  یتسدـگنت  ماـگنه  : دروآیم یمدآ  داـی  هب  ار  ظـفاح  رعـش  ناـمه 

مه خیرات  ۀلّذلا . اّنم  تاهیه  تسا . تایح  جوم  هفسلف و  جوم  نیسح ، تکرح  دیراد ؟ غارـس  یلع  نب  نیـسح  لمع  نیا  زا  رتالاب  ياهفـسلف 
هب ار -  هعماج  نیا  مامت  يور  دنتفگ و  ۀلذلا  انم  تاهیه  مدرم ، ناناوج و  نیمه  هک  میدـید  شیپ  لاس  دـنچ  نامدوخ ، مشچ  اب  اریز  تسین ،
اّنم تاهیه  . دنک ناشتمحر  ًاعقاو  ادخ  دندش ، دیهـش  هک  ییاهنآ  دنک و  دیفـس  ار  نانآ  يور  ادخ  دندرک . دیفـس  لسن -  دنچ  ات  حالطـصا 
نآ رد  تسام . رظن  دروم  ثحب  نیا  دش . افوکـش  تایح  دـندرک و  افوکـش  ار  تایح  قطنم  نانآ  میهدـب . نت  تلذ  هب  ام  تسا  لاحم  ۀـلذلا .
وا مه  ادخ ، هب  تفگ : . تسا هدش  ریسا  ير  تاّدحرس  رد  وت  رسپ  دنتفگ  دوب ، هباحص  زا  هک  یمرضح  رـشب  نب  دمحم  هب  ساسح ، تیعـضو 

نیـسح زا  دـعب  نم  ایآ  دوش . ریـسا  مرـسپ  دـیراذگب  مورب ؟ منک و  اهر  اجک  ار  نیـسح  منکیم . باسح  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  مه  ار و 
َمِّمَتُِال ُْتثُِعب  يانعم  . هدب تاجن  ار  ترسپ  ورب  مدرک ، لالح  ار  وت  نم  دنک ، تمحر  تیادخ  دومرف : دینش و  ار  وا  نخس  نیسح  منامب ؟ هدنز 

مدآ رس  تشپ  وا  هک  تسا ، هدمآ  حون  رس  تشپ  وا  هک  ماهدمآ ، میهاربا  رس  تشپ  هک  ربمغیپ ، ِنم  تثعب  هفـسلف  تسا . نیا  قالْخَْالا  َمِراکَم 
ضرع ناتسود  زا  یـضعب  هب  زورما  تسا . نیا  قالخا  راک  منک . لیمکت  ار  قالخا  هک  نیا  يارب  تسا . قالخالا  مراکم  مّمتال  تسا ، هدمآ 
ِنورد ِتقیقح  ییافوکـش  ینعی ؛ قـالخا  هلمج ؛ کـی  رد  مینک ؟ فـیرعت  هحفـص  دـصناپ  رد  ار  نآ  دـیاب  اـیآ  تسیچ ؟ قـالخا  هـک  مدرک 

. نک دازآ  ار  ترـسپ )  ) وا ورب و  دومرف : یمرـضح  رـشب  نب  دـمحم  هب  ترـضح  . تسا هتـشاک  دـنوادخ  دوخ  ار  نآ  رذـب  ءاشن و  هک  یمدآ ،
«. مرادیمنرب تسد  وت  زا  دـننک ، هکتهکت  ارم  اههدـنّرد  رگا  ...، » عاـبِّسلا ِیْنتَلَکَا  منک ؟ اـهر  لاـح  نیا  رد  ار  وت  هنوگچ  مورب ؟ اـجک  تفگ :

نیا سپ  دومرف : ترضح  میتسه . وت  تیبذاج  رد  نالا  منامدود  نم و  تیدوجوم  مامت  تسا ؟ مادک  رسپ  اههدنرد .) ینعی   ) ُعبَس عمج  عابس 
رد اهسابل  نآ  دنک . دازآ  ار  وا  دـناوتب  هکلب  تسرفب ، اج  نآ  ار  رگید  ردارب  نآ  ینعی  دوخ ، رگید  رـسپ  هب  هدـب  ریگب و  ار  سابل  هکت  دـنچ 

راذگب ینعی  متشذگ . نم  دیوگیم : و  دنکیمن ، اهر  ار  دوخ  ماما  یعضو  هچ  رد  یلاح و  هچ  رد  ردپ  نآ  تشاد . تمیق  رانید  رازه  دودح 
ًاعقاو ار  وا  ترـضح  موش ؟ یحور  ریـسا  نم  ایآ  تسا ، هدش  یکیزیف  ریـسا  مرـسپ )  ) وا الاح  موشن . مسفن  ریـسا  نم  ًالقا  دوش و  ریـسا  مرـسپ 

ار وا  هک  دراد  یهار  رگا  دومرف  متسه . یضار  امش  زا  نم  هک  نیا  ای  دنک ، تمحر  ار  وت  دنوادخ  هک  دوبن  نیا  ترضح ، روظنم  درک . دازآ 
هاگدـید زا  هک  اهناسنا  ِنورد  ِتقیقح  ِلگ  ییافوکـش  تسا  نیا  دـنک . دازآ  ار  وا  وگب  شردارب  هب  ورب  نم . ياهسابل  نیا  اـیب  مینک ، دازآ 
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داجس ترضح  زا  تیاور  نیا  هک : دیوگیم  لسرم ، یتیاور  رد  زجاعملا و  ۀنیدم  رد  هللا  همحر  ینارحب  دیـس  . دوشیم هدیمان  قالخا » ، » ایبنا
درک عمج  ار  دوخ  نارای  مامت  تیب و  لها  نآ ، زا  لبق  بش  دش ، دیهش  زور  نآ  رد  مردپ  هک  يزور  تفگیم : هک  دش  هدینش  مالـسلا  هیلع 

ضرع زین  ًـالبق  ار  روبزم  هلمج  هتبلا  مدرک .» دازآ  ار  امـش  نم  دـیورب ، نم  ِرود  زا  دـیریگب و  رپس  ناـتدوخ  يارب  ار  یکیراـت  نیا  : » تفگ و 
مساق دیوشیم ، دیهش  ادرف  امش  همه  دومرف  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  هک  یتقو  . دش نایب  ًاددجم  تارابع ، دیکأت  يارب  مدوب و  هدرک 

هَّللادبعابا الاح  دوب . هدیسرن  غولب  هب  زونه  وا  موشیم ؟ دیهش  مه  نم  ایآ  ناج ، ومع  تفگ : ةولـصلا  مالـسلا و  هیبا  یلع  ِهیلع و  نسحلا ، نب 
تسا نیا  میهاربا  نید  تفگ .] لیعامسا  شدنزرف  هب  هک   ] میهاربا نانخـس  نامه  نیع  يوشب ؟ دیهـش  دیاب  مه  وت  دیوگب  ایآ  دنک ؟ راک  هچ 

: دومرف ترـضح  »؟ تسیچ وت  رظن  منکیم ، حـبذ  ار  وـت  هک  منیبیم  باوـخ  رد  نم  : » تفگ شرـسپ  هب  میهاربا  [ - 384  ] يرت اذام  رظنأـف  - 
دعب لاس  دنچ  اروشاع ، هعقاو  دنراد . قفو  مه  اب  اهنیا  همه  روط  هچ  هک  دینک  هظحالم  ار  قطنم  تدـحو  تسیچ ؟ وت  رظن  رد  گرم  مساق ،

، قطنم اـما  تسا . هتـشذگ  اـهنرق  منکیمن ، ضرع  قیقد  مقر  هتبلا  لاـس . رازه  ود  زا  شیب  دـیاش  مرظن  هب  دوب ؟ میهاربا  ترـضح  نارود  زا 
لـسع زا   » لَسَْعلا َنِم  یلْحَا  ناجومع ؛ درک : ضرع  مه  وا  تسا ؟ هنوگچ  وت  يارب  گرم  مردارب ، دنزرف  تفگ : ترـضح  تسا . قطنم  کی 

زور دـنوشن . راچد  یتخـس  نآ  هب  هیقب  دـیاش  هک  راوگاـن  رایـسب  ِیتخـس  کـی  زا  دـعب  اـما  يوشیم ، دیهـش  مه  وت  دومرف  تسا .» رتنیریش 
مه ار  راوخریش  لفط  نآ  ِتداهش  هک  تسا  خیرات  نیمه  رد  . تفریذپ درک و  لوبق  وا  اما  تشذگ . تخس  یلیخ  مساق  ترضح  هب  اروشاع ،

متسد هب  ار  راوخریـش  لفط  نیا  و  درک ؟ ادیپ  یبآ  ناوتیم  ایآ  منیبب  هک  مدرگیمرب  اههمیخ  فرط  هب  ادرف  نم  دومرف : داد و  ربخ  ترـضح 
تبحص دعس  نب  رمع  اب  ًاعطق  راب ، دنچ  ای  راب  کی  . دوب هداد  ار  نآ  ربخ  لبق ، بش  هک  تسا  خیرات  رد  دننکیم . دیهـش  مه  ار  وا  مریگیم ،

مه اب  دعـس  نب  رمع  نیـسح و  ماما  مینک . تبحـص  مینیـشنب و  ات  دـیورب  بقع  دـنتفگ  ود  ره  دـندمآ . مه  اـب  ناـشیا  زا  رفن  یـس  دـناهدرک .
رمع رد  نیسح  تاملک  دوخ . هار  هب  مه  نیا  دوخ و  هار  هب  وا  دنتـشگزاب . دوخ  هار  هب  ود  ره  لطاب ، یماح  اب  قح  یماح  و  دندرک ، تبحص 

، نیسح هک  تسه  رادقم  نیا  یلو  دندرک ، یتبحـص  هچ  ود  نیا  هک  تسا  هدشن  مولعم  هک  تسا  لقن  خیراوت  رد  هتبلا  درکن . ریثأت  دعـس  نب 
مه نیا  ًاملـسم  دـسریم . اجک  هب  راک  منیبب  ات  مرادـن ، يراک  یفرط و  کی  هب  مورب  نم  راذـگب  هک  دوب  هدرک  نشور  ار  دوخ  قطنم  لیلد و 
زا لـبق  بش  دومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  دـیوگیم ، دـیفم  خیـش  . تسا هتفرگ  تروص  یتاـقالم  نینچ  هک  هدـش  رکذ  خـیراوت  رد 

ياهشوگ رد  درکیم و  روبع  يرانک  زا  مارآ  مردپ ، مدید  نم  دوب . هتفرگ  هدهع  هب  ماهمع  ار  مايراتـسرپ  مدوب و  رامیب  نم  مردپ ، تداهش 
مدید متفر و  درکیم . حالصا  ار  دوخ  ریشمش  دوب و  نیـسح  اب  مه  [ 385  ] يرافغ رذوبا  هتسباو  هک  مدید  هظحل  نامه  تسـشن . اههمیخ  زا 

اَمَّنِا َِولیدَْبلِاب  ُعَنْقَی  ُرْهَّدلاَو ال  ِلیتَق  ٍبِحاص  َو  ٍِبلاط  ْنِِملیصَْالاَو  ِقارْشِْالِاب  ََکل  ْمَک  ِلیلَخ  ْنِم  ََکل  ٍُّفا  ُرْهَد  ای  : دناوخیم ار  راعـشا  نیا  مردپ 
ماجنا و  حبـص )  ) زاغآ ردـق  هچ  یتسه . يراـی  نینچ  هک  وت  رب  فُا  راـگزور ! يا  - » 1 [ . 386  ] یلیبَس ٌِکلاس  ٍّیَح  ُّلُک  َو  ِلـیلَْجلا  َیِلا  ُْرمَاـْلا 

ارم هار  ياهدـنز  ره  و  - » 3 .« دوشیمن عناق  ینیـشناج  هب  زگره  راـگزور  و  یتشک . ار  قح ]  ] بحاـص بلاـط و  ردـق  هچ  - » 2 .« يراد بش ) )
بلقنم منک ، يراددوخ  متسناوتن  نم  دیوگیم : داجـس  ترـضح  .« دوشیم متخ  لیلج  دنوادخ  هب  روما  مامت  و  درم ) دهاوخ   ) دومیپ دهاوخ 

، دیـسر مردـپ  روضح  هب  یتقو  دـش . تحاراـن  دـیدش  رایـسب  دوب و  قیقر  یلیخ  وا  بلق  دوب ، نز  بنیز  ماهمع  دـش . يراـج  مکـشا  مدـش و 
ار تدوخ  هدـن . تسد  زا  ار  دوخ  هب  تیکلاـم  مرهاوخ ! : » تفگ دیـشک و  وا  بلق  هب  ار  دوخ  تسد  دـید و  ار  ماهمع  ِقـیمع  یلیخ  بـالقنا 

يا :] منکیم ضرع  ار  نآ  ریـسفت  تسا .» یهلا  هار  هار ، نیا  دنتفر . زین  نانآ  اما  دندوب ، رتهب  نم  زا  همه  مردام ، مّدـج ، مردـپ ، شاب . هتـشاد 
هچاپتـسد ردـق  نیا  ارچ  ییوت . ناتـساد  هدـننکهدنز  ـالبرک ، ناتـساد  ِمود  ِناـمرهق  يا  یناـسرب . رخآ  هب  ار  تیرومأـم  نیا  دـیاب  وـت  بنیز ]!

اریز داد ، تسد  وا  هب  شغ  لاح  تفر . لاح  زا  بنیز  ماهمع  یلو  منک ، مارآ  ار  مدوخ  متـسناوت  نم  تفگیم  داجـس ] ترـضح  [ ؟ ياهدـش
: دومرف لضفلاوبا  هب  ترـضح  دننک ، عورـش  ار  هلمح  دنتـساوخ  اهنآ  یتقو  : تسا هدـمآ  اروشاع  خـیرات  رد  مه  هلمج  نیا  درک . هیرگ  دایز 

تعیب وت  میهاوخیم  ام  هک : دندرک  رارکت  ار  دوخ  ِثیبخ  نخس  نامه  اهنآ  دیهاوخیم ؟ هچ  دیدرک و  هلمح  ارچ  وگب  اهنآ  هب  ورب  ردارب ،
هک اـهنآ  زا  یـضعب  دـنهدب . تلهم  اـم  هب  ار  بشما  وگب  اـهنآ  هب  ردارب ، دومرف : ترـضح  میربـب . داـیز  نب  هَّللادـیبع  شیپ  ار  وت  اـی  ینک ،
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ام زا  اهناملـسم  ریغ  رگا  دنتفگ : یـضعب  داتفا . فالتخا  نانآ  نایم  عوضوم  نیا  هرابرد  دـنهدن . تلهم  دنتـساوخ  دـندوب ، دارفا  نیرتثیبخ 
مارح ار  ناتلالح  مادک  ربمغیپ ! رـسپ  دـنیوگیم  هک  دـنکیم  بجعت  مدآ  تسا . ربمغیپ  رـسپ  نیا  میدادیم . تلهم  ام  دنتـساوخیم ، تلهم 

لحارم نیا  هب  ار  ناـسنا  سوـه ، يوـه و  ناـناوج ! يا  ؟ تـسا هـتخیر  یقحاـن  نوـخ  هـچ  تـسا ؟ هدرک  لـالح  ار  ناـتمارح  مادـک  هدرک و 
و دیهدیمن ؟ تلهم  امـش  ایآ  دهاوخیم ، تلهم  تسا و  ربمغیپ  رـسپ  نیا  دنتفگ  دـندرک . لالدتـسا  اما  دنتـسنادیم ، هک  نیا  اب  دـناسریم .
رب داب  مرـش  دنهدب . باوج  دنتـسناوتن  ار  مادک  چیه  درک ، جاجتحا  اهنآ  هب  نیـسح  ماما  هچ  ره  اروشاع ، زور  رد  دـینادیم ، هک  روطنامه 
امش ماهدرک ؟ هچ  نم  : » تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنهدب . باوج  دنتسناوتن  درم  نیا  هب  خیرات ! ناراکتیانج  يا  دیـشاب  هدنکفارـس  امش !

دیسرپب نانآ  زا  دنتسه . ربمغیپ  هباحـص  زا  مقرا ، نب  دیز  يراصنا و  دعـس  نب  لهـس  يردخ ، دیعـسوبا  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  دییوگیم 
هماـن نم  هب  امـش  رگم  تسیچ ؟ نم  هاـنگ  دیـسرپب  ناـنآ ] زا  [ ؟ دـیروآیمن ياـج  هب  دیـسانشیمن و  ارم  امـش  اـیآ  متـسه ؟ یـسک  هـچ  نـم 

، تشگرب یتقو  ّرح  .) ماهتـشونن همان  هک  نم  دـیاهدروآ ، اج  نیا  هب  ار  نیـسح )  ) درف نیا  دیاهتـشون و  هماـن  امـش  تفگ  مه  ّرح  دیاهتـشونن »؟
هملک هتبلا  تسا ؟ یتحاقو  هچ  نیا  دـیدوب . هتـشون  امـش  مدوب ، هتـشونن  همان  هک  نم  تفگ  دـیگنج . دـگنجب و  تشگرب  دـش . لوبق  شاهبوت 

نآ دیهدب . تلهم  دنتفگ  هک  دوب  یناسک  اب  هبلغ  هرخالاب ، )؟ دیگنجب دـیهاوخیم  نیـسح  اب  ًاعقاو  ایآ  تفگ : منکیم . ضرع  نم  ار  تحاقو 
دوخ هب  هک  دوب  یبش  نیرخآ  دوب . نانآ  زور  نیرخآ  نآ ، زور  رگید  هک  یبش  دـندرک . هچ  تسا  مولعم  ناینیـسح )  ) اـهنیا حبـص  اـت  تقو 

قافتا یثداوح  هچ  اهنآ  ریز  دندیشخرد . لاس  اهنویلیم  هک  دوب  یناگراتـس  نیا  اب  عادو  ِبش  دوب . یتسه  ناهج  اب  عادو  بش  دندیدیم و 
رافغتـسا بلط  ادـخ  زا  ای  دـندناوخیم و  مایق  زامن  دـندیباوخن . حبـص  اـت  اـهنآ  همه  . دـندوب ياهثداـح  نینچ  دـهاش  مه  بش  نآ  هداـتفا و 

. تسا یناحور  یتلاح  هچ  و  تسوت .» يوس  هب  ام  تشگزاب  ایادخ  : » تسا نینچ  رافغتـسا  يانعم  ْهَیِلا . ُبُوتَا  َو  ّیبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَا  دـندرکیم .
بآو نیریـش  بآ  نیا  تسا  گر  گر  ؟! دـندوب لاح  هچ  رد  نایدـیزی )  ) فرط نآ  لاـح و  هچ  رد  ناینیـسح )  ) فرط نیا  ماـگنه ، نآ  رد 

زا ار  ام  اراگدرورپ ! [ . 388  ] دعتسم یشاب  وت  ار  نیمادک  ات  دض  هب  دیآیم  گناب  ود  ناهج  زا  [ . 387  ] روص خفن  ات  دوریم  قیالخ  رد  روش 
رارق دـناهدرک ، زادـنانینط  خـیرات  نیا  رد  ار  قح  يادـص  هک  ناـنآ  ناوریپ  زا  ار  اـم  اراـگدرورپ ! ادـنوادخ ! اـمرفب . قح  ِگـناب  نارادـفرط 

مه لاس  هب  لاس  دنهدیم و  ماجنا  نیـسح  وت  هدـنب  هرابرد  نارهاوخ -  نایاقآ و  اهزور -  نیا  رد  هک  یتامدـخ  اراگدرورپ ! ادـنوادخ ! . هدـب
لوبق دوشیم ، رتشیب  شطاسبنا  زور  هب  زور  هکلب  دریمیمن ، طقف  هن  قشع ) هب  دش  هدـنز  شلد  هک  نآ  دریمن  زگره   ) دوشیم رتشیب  شقنور 

ماـقتنا دـندرک ، مورحم  هدـنزاس  هملک  نیا  ِتمظع  زا  ار  مدرم  هداد و  لزنت  نییاـپ  لـئاسم  هب  ار  قـشع  هملک  هک  یناـسک  زا  ایادـخ ! اـمرفب .
ار یهلا  ینیسح و  قشع  نیا  اراگدرورپ ! ایادخ ! . دهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تسا  قشع  مدرک . ضرع  هک  تسا  نامه  قشع  يانعم  . ریگب
ار ام  ناردپ  هک  روطنامه  اراگدرورپ ! ادنوادخ ! . مییامنب ار  يرادربهرهب  رثکادح  قشع ، نیا  زا  ات  رادب  قفوم  ار  ام  اراگدرورپ ! ریگم . ام  زا 

« نیمآ . » میراپسب نامناناوج  نیا  هب  ار  نیسح  ناماد  ات  رادب ، قفوم  زین  ار  ام  دنداد ، ام  تسد  هب  ار  نیسح  ناماد  يدرک  قفوم 

ینیسح ياهشزرا 

لکشم و رایسب  راک  ددنویپیم ، عوقو  هب  خیرات  رد  هک  مهم  گرزب و  رایسب  ِثداوح  ریـسفت  لیلحت و  .( 1374  / 3  / 15 مرحم ، متفه  بش  )
هک هنوگنامه  تهج ، نیمه  هب  دوشب . مامت  یللم  ماوقا و  ررـض  هب  تسا  نکمم  يزروضرغ ، کی  کـچوک و  هابتـشا  کـی  تسا . یمهم 

كرد دراد ، راکورـس  رـشب  اب  تسا و  زاستشونرـس  گرزب و  هک  یثداوح  ات  دوش  تاـعارم  دـیاب  مهم  رایـسب  طرـش  هس  دـش ، هتفگ  ًـالبق 
هک دنک  ادیپ  ار  قح  نیا  صخش  هثداح ، جیاتن  للع و  تیهام و  هرابرد  هک  رودقم ، ّدح  رد  هتبلا  یفاک . مزال و  تاعالطا  لوا : طرش  : ددرگ

ثداوح هچرگا  تسین ، تمظع  نیا  هب  ثداوح  ریاس  هتبلا  دـنک . رظنراهظا  گرزب  ثداوح  ریاس  ـالبرک و  هثداـح  دـننام  ياهثداـح  هراـبرد 
، دنتسین مه  ناملسم  هک  اهنآ  همه  یتح  فارتعا  هب  دید ، میهاوخ  هَّللاءاشنا  هک  روطنامه  یلو  تسا ، هداتفا  قافتا  خیرات  رد  یمهم  رایسب 
مزال و عالطا  اب  یسک  ياهثداح ، نینچ  رد  رگا  هک  تسا  صخشم  تسا . هدید  دوخ  هب  نونکات  رشب  هک  هدوب  ياهثداح  نیرتالاب  هثداح  نیا 
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دروم ار  نآ  جیاتن  للع و  اههزیگنا ، دیاب  هثداح  ره  رد  سپ  دز . دهاوخ  ررض  ندناسر ، عفن  ياج  هب  ًاملسم  دنکن ، تواضق  يرواد و  یفاک 
هک تلادـع -  رادـقم  هچ  ياهثداح ، رد  هثداح . نآ  رد  ریغتم  يایاضق  تباث و  لوصا  زا  رتشیب  هچره  یهاگآ  مود : طرـش  . داد رارق  یبایزرا 

شدوخ دناهتـشاد ، تسد  هثداح  رد  هک  يدارفا  ِيدایز  یمک و  تسا . ریغتم  دراوم  نیا  دارفا ؟ زا  دادعت  هچ  و  مینیبیم ؟ تسا -  تباث  لصا 
رازه و جـنپ  لهچ و  تسیود و  اـی  هدوب  رفن  رازه  هاـجنپ  تسیود و  اـی  رفن  رازه  تصـش  تسیود و  هک  مینک  ضرف  ًـالثم  تسین . مهم  ًاـتاذ 

هدوب هچ  تسیچ و  نآ  یلک  لصا  دوشیم ؟ هدید  هچ  نایرج  رد  تباث ، لوصا  زا  یلو  تسا . تاّریغتم  ءزج  اریز  تسین ، مهم  نآ  ياهدرخ ،
همه قافتا  دروم  مدرک ، ضرع  هک  طرـش  ود  نیا  . دـنک لیلحت  تاـعارم و  ار  هلأـسم  نیا  دـیاب  یققحم  ره  هک  تسا  مود  طرـش  نیا  تسا ؟

، بوخ رایـسب  دییوگیم ؟ نخـس  ارچ  دیرادن ، عالطا  ياهلأسم  هراب  رد  رگا  هک  دشابیم ، دنراد  راکورـس  خـیرات  اب  هک  یناسک  ناخّروم و 
زا یکی  . درکیمن تیلوؤـسم  ساـسحا  دربیم ، ذـغاک  يور  ار  ملق  هـک  یعقوـم  رد  اریز  دـیوگب ، دـیراذگب  تـسا . هـتفگ  ار  ینخـس  يدرف 
رب ار  ناشدوخ  يرترب  اجنآ  رد  هدومن و  يدـیدش  یلیخ  ياهتناها  تسا ، هتـشون  يروشک  هرابرد  هک  یخیرات  رد  نیمزبرغم ، ناـگرزب 

یکی تسا .» نانچ  تسا و  نینچ  ام  داژن  تساهنآ ، زا  رتيوق  ام  داژن  : » تسا هتفگ  هدرک و  تابثا  هتشون ، ار  شخیرات  هک  روشک  نآ  مدرم 
تواضق و طرـش  ار  تناما  خّروم ، باـنج  نیا  : » دـیوگیم تسا ، هدوب  خروم  ِصخـش  نآ  تواـضق  دروم  هک  يروشک  ناـمه  نارکفتم  زا 

دهدب هزاجا  دوخ  هب  دناوتیم  درم  نیا  هک  دوشیمن ، صخـش  نیا  هب  تناها  نیا  زا  رتالاب  هک  دینادیم  دـنادیمن .» خـیرات  رد  يرواد  طرش 
مالسلا هیلع  نیسح  ناتـساد  ناتـساد ، هک  نیا  هب  دسر  هچ  دننکیم ، لابقتـسا  مدآ  زا  تالمج ، هنوگنیا  اب  نانآ  دنک . تنایخ  خیرات  رد  هک 

طرـش ود  نیا  اـج  نیا  رد  رگا  تسا . هدرک  هولج  بیجع  ناتـساد ، نیا  رد  ناـسنا  دـنزیم . جوم  اـهشزرا  اـجنآ ، رد  هک  یناتـساد  دـشاب .
، دوشیم بوسحم  رشب  يارب  یگرزب  تنایخ  دناهدرک ، ور  ریز و  ار  اهتیعقاو  هک  نیا  زا  ریغ  و  تسا ، یگرزب  تنایخ  ًاعطق  دوشن ، تاعارم 

نوحیج دور  زا  خـیرات  نآ  رد  رفن  هاجنپ  تسیود و  رازه و  هک  تسا  نیا  خـیرات  هثداـح  هعفد ، کـی  دراد . هیکت  هثداـح  نیا  هب  رـشب  نوچ 
تـسام نآ  ياج  هب  دندرکن و  ادیپ  راکـش  تشوگ  راهان  يارب  زور  نآ  ًالثم  دندرک ؟ روبع  هک  مینک  راک  هچ  ام  الاح  بوخ ، دندرک . روبع 

يداع و ثداوح  هک  تسین  يزاین  دهدیم و  خر  هثداح  اهنویلیم  هنازور  درادن . راکورس  نآ  اب  رـشب  تسین و  مهم  دراوم  نیا  دندرک ! ادیپ 
اب هک  ياهثداح  رد  یلو  تسا . روهطوغ  ثداوح  نیا  رد  هک  تسا  نیا  مه  یناسنا  تعیبط  ياـنعم  دوش . وگزاـب  شیپ  لاـس  رازه  ود  هنازور 

نودـب هک  یـصاخشا  تهج ، نیمه  هب  تسا . مـهم  هداـعلاقوف  طیارـش ، هنوـگنیا  تاـعارم  دراد ، راکورـس  رـشب  ياـهشزرا  اـهتمظع و 
راکورـس اهتمظع  اهشزرا و  اب  ًاعقاو  هک  ییایاضق  عون  نیا  هب  مه  نآ  دـنوشیم ، دراو  ثداوح  هنوگنیا  هب  روکذـم  طرـش  ود  ِتاـعارم 

ود نوماریپ  رتشیب  حیـضوت  . دنزیم همدص  رـشب  هب  اهنآ  لهج  لقادح  تسا ، هدوبن  يدمع  نانآ  راک  دننکیم و  تنایخ  مییوگن  رگا  دراد ،
معط تفایرد  زا  يرادروخرب  موس : طرـش  . تسا موس  طرـش  هدمع ، تسا . نشور  حضاو و  اریز  دسریمن ، رظن  هب  يرورـض  روکذم  طرش 

مهاوخیم نم  دیوگیم : خروم  کی  ًالثم  . دراد دوجو  هثداح  نآ  فلتخم  داعبا  حوطس و  رد  هک  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  لوصا و  ِیعقاو 
الوگیلاگ تشک . ردق  نیا  سک  نالف  تشک . اج  کی  ار  یحیسم  رفن  رازهدصیس  نورن  ًالثم  مروایب . ذغاک  يور  هب  ملق  اب  ار  ثداوح  طقف 

تسا ثداوح  هنوگنیا  رابکی  دوب . هراپ  نم  شفک  هگنل  کی  داتفا . تخرد  زا  ودرگ  کی  درک . ناریو  ار  ایـسآ  زیگنچ  درک . ار  راک  نیا 
زا یتقو  خروم ! يا  دیوگیم ؟ هچ  دمهفیم  خروم ]  ] ًالـصا هک  نیا  رب  هیکت  نیرتکچوک  نودـب  دوشیم ، نایب  کشخ  ِکشخ  ًالـصا  هک 

! ندیـشک نوخ  كاخ و  هب  ار  هراق  کی  ای  نتـشک ، ار  ناسنا  رازه  دصیـس  هن ؟ ای  يروآیمرد  رـس  ددع  زا  ایآ  ییوگیم ، رفن  رازه  دـصیس 
رفن کی  زور  نآ  رد  ًالثم  ای  تسا . خیراوت  زا  یکی  مه  نیا  دوب ؟ هراپ  نم  شفک  هگنل  کی  ییوگیم  دعب  ییوگیم ؟ هچ  یمهفیم  ًالـصا 

. دننیبیم ار  خیرات  ِیکیزیف  دومن  طقف  صاخـشا ، هنوگنیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  . دادن خساپ  زین  وا  مالـس و  تفگ  رفن  کی  هب  هک  دوب  مه 
نمچ و دمهفیمن  یلو  دنیبیم ، نمچ  فرط  کی  دنیبیم ، لگ  عون  دنچ  ورس و  تخرد  کی  وا  دینک . غاب  دراو  ار  هچب  کی  هک  نیا  لثم 

غاب نآ  تیهام  كرد  يارب  دیناوتیم  امـش  تادهاشم ، دانتـسا  هب  ایآ  دنیبیم . اج  نآ  رد  مه  هبرگ  گس و  هشال  ای  هچ ؟ ینعی  ورـس  لگ و 
همه دیفم ، رایسب  ِرادهویم  تخرد  نآ  اب  لگ و  نآ  اب  یلاع و  رایسب  ورـس  نآ  ِییابیز  اب  هبرگ  هشال  وا  يارب  هک  دیونـشب ، فرح  هچب  نیا  زا 
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هک تسا  رـشب  هب  تناـیخ  نیرتگرزب  نیا  ؟ درک لوبق  ناوتیم  ار  وا  هناـکدوک  یباـیزرا  تشادرب و  اـیآ  تسا ؟ یکیزیف  دومن  کـی  اـهنآ 
نآ دندرک ، اوعد  مه  اب  مه  گس  ات  ود  ًانمـض  دنتـشک ، ار  رفن  رازه  دـصناپ  ای  داد ، تافلت  رفن  رازه  دـصناپ  ياهثداح  دـیوگب ، طقف  خروم 

ًاعقاو ینکیم ؟ هسیاقم  زیچ  هچ  اب  ار  يزیچ  هچ  ییوگیم ؟ هچ  خروم  يا  تخادـنا . تخرد  زا  ار  بیـس  هس  ود -  دـیزویم و  مه  داب  زور 
ریـسفت نآ  اب  ار  زیچ  همه  دـنهاوخیم  دـنوشیم ، يزیچ  قشاع  یتقو  یبرغ  نادنمـشناد  زا  یـضعب  ؟ دـنک ریـسفت  هنوگچ  ار  زغم  نیا  ناسنا ،

یـسک خّروم  : » دـنکیم لقن  نینچ  یناملآ  ققحم  تراوکرام ، ياقآ  زا  ناریا » نیـسح و  ماما   » باـتک رد  رلـشیرف  تروک  ياـقآ  دـننکیم .
هجوت [ . 389 «. ] تسا نمؤم  هکلب  تسین ، خّروم  وا  تشاد ، ناـمیا  رفن  کـی  هب  ثداوـح  نآ  رد  رگا  دـسیونب و  ار  ثداوـح  طـقف  هک  تسا 

کی دنمراک  رومأم و  ًالثم  تسیچ ؟ هثداح  کی  لقن  زا  وا  دوصقم  هک  دهدب  حیـضوت  لقادح  دیاب  دـشاب ، مه  رگلیلحت  ولو  خّروم  دـینک :
نآ رانک  هدومن و  كاپ  ار  یمیدـق  شزرا  رپ  رایـسب  باـتک  کـی  سپـس  دراذـگیم ، صوصخم  لـحم  رد  ار  هتـسکش  هساـک  کـی  هزوم ،
... یبارومح و نوناق  مه  دعب  تسا . هدرک  ادیپ  اجک  زا  مینادیمن  هدرک و  ادیپ  تیربک  یطوق  کی  نایلق و  ین  کی  نآ  زا  دعب  دراذـگیم .

ار نآ  دب  بوخ و  مینکیم ، وگزاب  ار  خیرات  ام  دنیوگیم  اهیـضعب  دینک ؟ ریـسفت  ار  اهنیا  یگنوگچ  عومجم و  دیهاوخیم  هنوگچ  امش 
، دنکن دایز  مک و  ار  خیرات  دوخ ، نامیا  رب  هیکت  اب  خروم  هک  تسا  نیا  امـش  دوصقم  رگا  دنتـسین . هجوتم  ًاعقاو  اهنیا  یلو  میراد . راک  هچ 

رگا لاح ، مراد . هقـالع  ناریا  ِنیمزرـس  فیرـش  رایـسب  درم  نیا  ریبکریما ، ناـخیقت  ازریم  هب  نم  دـییامرفب  ضرف  تسا . تسرد  قح و  نیا 
اما تسا ، یلاع  رایسب  صخش  نیا  هب  هقالع  تسا . غورد  دوب ، فوسلیف  هیقف و  نادیمیـش ، نادیـضایر ، نادکیزیف ، ناشیا  هک  منک  هفاضا 

هدوب اراد  وا  تیصخش  هک  ار  هچ  نآ  شزرا  دیاب  امش  تسا . طلغ  دشاب ، هتشادن  تیعقاو  تحص و  ًالصا  هک  وا  هرابرد  يزیچ  ندرک  هفاضا 
هفاضا دشاب ، نمؤم  دیابن  دشاب ، هتشاد  دب  بوخ و  اب  يراک  دیابن  خروم  هک  تسا  نیا  امش  روظنم  تراوکرام ! ياقآ  امـش  . دینک نایب  تسا 

هک مساکع  نم  رگم  منک ؟ رظنعطق  وا  زا  نم  دـییوگیم  ایآ  دراد ، دوجو  ییاهشزرا  تیـصخش  کی  رد  مینیبیم  یتقو  اـما  دـنکن ، مک  و 
ناملـس مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نوچمه ؛ یگرزب  ياهتیـصخش  خـیرات ، نیا  نورد  رد  مورب ؟ مریگب و  یـسکع  نیبرود  اـب  طـقف 

. تسا بلطم  رازه  نارازه  خـیرات ، نورد  رد  دـنراد . دوـجو  مجلم  نبا  نشوـجلايذ و  نب  رمـش  لـثم  لذر  ییاـهناسنا  و  رذوـبا ، یـسراف ،
! راذگب دوخ  باتک  رد  ار  طوبرم  سکع  سپس  ریگب ، سکع  نک و  میظنت  ار  یساکع  نیبرود  طقف  وت  هک  ییوگیم  ام  هب  باطخ  روطهچ 
و تسا ؟ هتسباو  اجک  هب  الاح  دندیرب . اهشزرا  زا  ار  رـشب  ام ، نارود  رد  هک  دینیبیم  امـش  تسا ؟ یخیرات  هچ  نیا  تسا ؟ نینچ  خیرات  ایآ 
هب روجان  صاخـشا  تشادیمنرب . تسد  توکلم  تاـیونعم و  اـهتمظع ، زا  نینچمه ، دـنَکیمن و  لد  اـهشزرا  زا  يدوز  نیا  هب  رـشب  اـّلا 

نیا ایآ  دینیبب  هک  نیا  هن  تسیچ ؟ امـش  دوصقم  دینک ، ربص  دیوگب : هدومن و  دنلب  ار  دوخ  تسد  هک  دشن  ادیپ  مه  یـسک  دـندمآ و  نادـیم 
تشونرس دشاب ، عقاو  ِفلاخم  ابیز  ِتالمج  يانعم  رگا  دینک . تقد  منکیم  شهاوخ  نایوجشناد ! يا  ناناوج و  يا  هن ؟ ای  تسابیز ، هلمج 

نآ رد  خروم  رگا  : » دینکن تعانق  تسا ، یگنـشق  ابیز و  هلمج  بجع  دنیوگب  هک  نیا  هب  طقف  دیزابن . ار  ناتدوخ  دوز  تسین . هدننک  نییعت 
زورید هک  ییوجـشناد  نآ  هراچیب  تسین »! خروم  تسا  نمؤم  وا  دشاب ، هتـشاد  هقالع  نامیا و  رفن  کی  هب  دـسیونیم ، هک  یخیرات  ثداوح 
خروم هک  نیا  زا  امـش  دوصقم  منیبب . نک  ربص  اقآ  دیوگب  دـناوتیمن  درادـن ، ربخ  تسا و  هدـش  هاگـشناد  دراو  هدرک و  مامت  ار  ناتـسریبد 
نـالف هک  تسا  نیا  مه  قـح  تاصخـشم  زا  یکی  تسیچ ؟ تسا ، هدـش  عـقاو  هـک  هـچ  نآ  زا  دـنک  مـک  داـیز و  دـنک ، يراذـگهیام  دـیابن 

هچ نیا  دـیوگن ؟ ار  شزرا  دـض  نیا  رـشب  اـیآ  تساشزرا . دـض  نیا  ياراد  رگید  یتیـصخش  اـی  تـسا ، یـشزرا  نـینچ  ياراد  تیـصخش 
هچ تبقاع  دـنیبب  ات  دـنکیم ، لیدـبت  نیـشام  هب  ار  اهناسنا  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  مه  نیا  ؟ دـینکیم رـشب  هب  امـش  هک  تسا  ياهیـصوت 
هلاو هک  رشب  نیاتسا  ناتسکرت  هب  يوریم  وت  هک  هر  نیاک  یبارعا  يا  هبعک  هب  یسرن  مسرت  ؛ هک دینکن  کش  دیـشاب و  هتـشاد  نیقی  دوشیم .

هب ار  رـشب  امـش  دوب ؟ یبالقنا  هچ  نیا  میدرک . داجیا  رـشب  رکف  رد  یبالقنا  دـیتفگ  دیدناکـشخ و  ار  وا  تساهتمظع ، قشاـع  اـهشزرا و 
ار مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ناتـساد  هک  دیآیمرب  ناسنا  زا  روطهچ  دینیبب  امـش  . دیتخاس هناور  ییارگچوپ  یتسیلیهین و  هتورـسیب  نابایب 
ار هثداح  کیزیف  طقف  دش و  روطنآ  هیـضق  نآ  دش ، روطنیا  اج  نآ  یلب ، دیوگب : طقف  هتـشاد و  رظن  ّدـم  ار  ثداوح  سپـس  دـنک ، هعلاطم 
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رگید راب  اذل ، یتسین ؟ هجوتم  ارچ  دـننکیم ؟ هاگن  ياهرهچ  هچ  اب  وت  هب  ثداوح  يرادـن ؟ زغم  لد و  حور و  خروم ! يا  وت  رگم  دـنک . نایب 
ناحولهداس لوقع  اب  ردـق  هچ  دـینیبب  ات  منکیم  نایب  ار  نآ  هنومن  کـی  دـیروخن . ار  تـالمج  تاـملک و  تیباذـج  بیرف  منکیم ، ضرع 

. تسا باذـج  وا  هلمج  ردـق  هچ  دـینیبب  دـینک و  تقد  دیاهدینـش ، ار  وا  مان  ًاعطق  تسا و  فورعم  یلیخ  هک  ناگرزب  زا  یکی  . دوشیم يزاب 
، منک ادف  ار  مدوخ  دـییوگب ، هنادازآ  ار  دوخ  نخـس  امـش  هک  نیا  يارب  مرـضاح  هک  تسا  شزرا  اب  ردـق  نآ  يدازآ  نم ، يارب  :» دـیوگیم

فرط کی  هسنارف  لها  هک  دنیوگیم  اهیضعب  دهدن . بیرف  ار  امش  یتالمج  نینچ  اهمان و  « رتلو !« » مشاب هدوب  امش  ِنخس  فلاخم  هچرگا 
يدازآ نیا  ِینابرق  نم  منک . ادف  ار  مدوخ  ناج  نم  دینزب ، هنادازآ  ار  دوخ  نخس  امش  مرضاح  نم  : » دیوگیم فرط . کی  مه  رتلو  لقع  و 

طلغ دـصرد  دـص  ریخن ، تسا ؟ تسرد  هتفگ  نیا  ایآ  تسا ! ینخـس  بجع  هب ! هب  «. مشاب فلاخم  امـش  نخـس  اب  مدوخ  هچرگا  مشاب ، امش 
یبلطم رگا  روطهچ ؟ دوب  يدازآ  دض  ینخـس  رگا  منکیم ،» ینابرق  ار  مدوخ  نم  وگب ، هنادازآ  ار  دوخ  نخـس   » دـییوگیم هک  امـش  تسا .
ینابرق ار  تدوخ  امش  میوگب و  هنادازآ  ار  ینخس  مهاوخیم  نم  رتلو ! بانج  بوخ ، رایسب  ؟ يوشیم ینابرق  زاب  ایآ  دوب ، ربج  تابثا  يارب 

هتفگ ار  هلمج  نیا  رتـلو  نوچ  دـنیوگیم  دوشیمن . ناشرـس  باـتک  باـسح و  تسا . هدوب  هداـتفا  یـشکدوخ  رکف  هب  دوشیم  موـلعم  نک .
هک دنیوگیمن  يروط  ار  بلطم  اهنآ  . دنوشن فلت  هنوگنیا  ات  ازفیب ، ام  ناناوج  لقعت  رکفت و  رب  تدوخ  ایادـخ ! تسابیز . نیاربانب  تسا ،

ینخـس مهاوخیم  نم  بوخ ، رایـسب  ؟ موش ابیز  هلمج  نیا  ِینابرق  نم  ایآ  دینک . رکف  یمک  یبلطم ، ره  ندینـش  زا  دعب  دیوش . تحاران  امش 
ناویح امش  هعماج ! دارفا  يا  دیتسین . ناسنا  امـش  هعماج ! بانج  : » منک نیهوت  نینچ  ات  دهدیم  هزاجا  نم  هب  مه  هعماج  میوگب و  هنادازآ  ار 
نیهوت هنادازآ  دراد ، تسا و  هتـشاد  ناسنا  اهنویلیم  هک  ياهعماج  هب  دیهدیم  هزاجا  نم  هب  امـش  ایآ  دیهدیم ؟ تیاضر  امـش  ایآ  دیتسه .»

هک یخیراـت  يدازآ  یناور و  يدازآ  یـسایس ، يدازآ  نیا  میوگب : هک  نیا  اـی  دـیهدب . هزاـجا  طـقف  تسین ، مه  يراکادـف  هب  يزاـین  منک ؟
تکرح يربـج )  ) یمـسینیمرتد ياـهتکرح  اـب  اـم  هشیمه  درادـن و  دوجو  يدازآ  میوگب : هک  نیا  اـی  تسا . ضحم  تـالایخ  دیونـشیم ،

لوـصا و ِیعقاو  معط  تفاـیرد  زا  يرادروـخرب  دوـب : نیا  موـس  طرـش  هصـالخ ، .( مدرک هفاـضا  نم  ار  یمـسینیمرتد  هملک  هتبلا  ! ) مـینکیم
خروم یتقو  دنتسین . ناسنا  ناخّروم  رگم  تفگ : دیهاوخ  . دراد دوجو  هثداح  نآ  فلتخم  داعبا  حوطـس و  رد  هک  یناسنا ، يالاو  ياهشزرا 
گرزب هثداـح  نینچ  ياـهشزرا  تسا  نکمم  روـط  هچ  دوـشن ؟ کـیرحت  تسا  نکمم  روـط  هچ  دوـشیم ، يوراـیور  نیـسح  ناتـساد  اـب 

، دـش رارکت  ًادـعب  رگا  هک  میوـگب  مه  ار  بلطم  نیا  دـیهد  هزاـجا  دریگب . هدـیدان  زیگناتفگـش ، ياـیاضق  اهدـحاو و  نـیا  اـب  ار  یخیراـت 
.« تسا هدوب  هعجاف  کی  ندش ، هتشک  ره  دننام  نیسح  ندش  هتـشک  :» دیوگیم رلـشیرف ، تروک  ياقآ  یناملآ  ققحم  . دشاب عمج  ناتـساوح 

هعجاف و ناسنا ، کی  ندـش  هتـشک  هک  سیونب  مه  ار  نیا  یـسیونخیرات ، هک  لاـح  بوخ ، رایـسب  دـینک . تقد  روکذـم  تراـبع  هب  [ . 390]
هک یناسنا  دروآرد ! ياپ  زا  ار  وا  يوق ]  ] و يوق ، کی  دوب و  فیعـض  کی  اقب ، رد  عزانت  نوناـق  تهج  زا  هک  وگن  روط  نیا  تسا . تیاـنج 

ًافطل برغ ] نانادقوقح   ] امش تسا . انّزلا ) دلو   ) عورشمان دوشیم ، دلوتم  انز  زا  هک  ياهچب  ای  تسا . تیانج  شمان  تشک ، ار  رگید  ناسنا 
ترابع دراوم ، یـضعب  رد  زین  هسنارف  قوقح  دیدومرف ؟ هجوت  ایآ  دروآیم . نییاپ  ار  هیـضق  نیا  اریز  تسا ، یعیبط  دـنزرف  نیا  هک  دـییوگن 

نیا بوخ ، رایسب  دینادیم ؟ ار  یعیبط  يانعم  ایآ  یعیبط ؟ دییوگیم  ارچ  هک  میتفرگ  لاکشا  ام  دنکیم و  رکذ  ار  یعیبط  عورشمان و  دنزرف 
ارچ دیراذگیم ؟ تیانج  ار  نآ  مان  ارچ  یلو  تسا ، یعیبط  یلیخ  مه  نآ  دـشکب  ار  فیعـض  يوق ، رگا  تسا و  یعیبط  عورـشمان ) دـنزرف  )

تـساهماد نوچ  اهمان  اهظفلاهمان و  نایم  انعم  یطحق  اهماد  شریز  تسا و  راومه  هار  . دـییوگیم مه  تسرد  هتبلا  هک  هعجاـف ؟ دـییوگیم 
زونه دیآرب . حالصا  ددصرد  دهاوخیمن  رشب  مه  زونه  دناهدرک ! هچ  رـشب  هب  ظافلا  نیا  ًاعقاو  [ . 391  ] تسام رمع  بآ  گیر  نیریش  ظفل 
کی ندش ، هتشک  ره  دننام  نیسح  ندش  هتشک  :» دیوگیم رلـشیرف  تروک  . دنک تقد  دهاوخیمن  تسا ، هدید  تراسخ  همه  نیا  هک  نیا  اب 
عفترم ینـالوط و  هوک  کـی  لکـش  هب  ار  هعجاـف  نآ  فرطیب ، خّروم  کـی  نرق ، هدراـهچ  زا  دـعب  و  ییانثتـسا . ياهعجاـف  اـما  دوب ، هعجاـف 

هدنـسیون تسا . رایـسب  یتـمظع  ياراد  هیـضق  نیا  .« دـسریمن مشچ  هب  تسا و  ناـهنپ  نآ  تشپ  رد  رگید  ياـهگنج  هعجاـف  هک  دـنیبیم ،
: دیوگیم دشاب . یبهذـم  ًالـصا  تسین  مه  مولعم  تسا و  یناملآ  هکلب  تسین ، مه  ناملـسم  تسا . یّنـس  هن  هعیـش و  هن  روکذـم ،] تارابع  ]
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. دوشیمن هدید  ًالصا  نآ  رس  تشپ  رد  ایند ، ياهراتشک  ِثداوح  ریاس  هک  تسا  ینالوط  رایسب  هلسلس  عفترم و  رایسب  هوک  نیسح ، ناتساد  »
نآ رـس  رب  زین  ار  دوخ  ناـج  هکلب  تفرگن ، تروص  ناـج  ظـفح  يارب  طـقف  هک  دوب  نیا  درک ، گرزب  ار  هعجاـف  نیا  هک  یتلع  نیرتگرزب 

دنیوگب وا  زا  دعب  هک  دراذگ  یقاب  خیرات  رد  ار  دوخ  مان  يراکادف ، نیا  اب  تشادن  هقالع  نیـسح  یتح  دوبن . نآ  رد  مه  يدام  روظنم  «. داهن
رشب درکیمن . یقرف  وا  يارب  دیوگن ، ای  دیوگب  رشب  دوب . هتفرگرب  ادخ )  ) وا زا  ار  اضما  تساوخیمن . اضما  رشب  امـش و  زا  درک . هچ  نیـسح 

زا هک  داـب  وت  رب  يدـنوادخ  مالـس  دورد و  نیـسح ! يا  هک  دراد  هگن  ار  نیـسح  ماـن  ناونع ، نیا  هب  رگا  تسوا . ِدوـخ  ریخ  هب  دـیوگب ، رگا 
يرتسگ نیک  نیب ، دادیب  البرک  رد  ایب  . تسا شدوخ  دوس  هب  رـشب و  ِدوخ  مهف  نیا  يدش ، دیهـش  هار  نیا  رد  يدرک و  عافد  نم  ياهشزرا 
يرتشم نک  هگن  عیاـب  نیبب  ـالاک  اـیب  نادزی  يرتشم  ـالاک ، شایتـسه  نیـسح ، هدنـشورفرگنب  يرگاـمغی  ضرعم  رد  یفطـصم  میرح  رگنب 

چیه وا  اـهنآ . ياـضما  جاـتحم  هن  تسنادیم ، ناـیمدآ  ياـهناج  هب  تمدـخ  نویدـم  ار  دوـخ  وا  دـننادن ، اـی  دـننادب  مدرم  « یتوهـال » رگنب
هک ار  ياهنـشت  صخـش  نازوس ، نابایب  کی  رد  یـسک  رگا  درک . هچ  نیـسح ]  ] هک دنیوگب  وا  زا  دعب  هک  تشادن  نانآ  ياضما  هب  یجایتحا 

نیا زا  رتالاب  يرکش  هچ  دشاب . هتشاد  رکشت  عقوت  دنک و  هاگن  دناوتیمن  دوخ  رس  تشپ  هب  رگید  دنک ، باریس  تسا  هدیسر  بل  هب  شناج 
همه هب  تسین  مزال  شاب و  لوغشم  دوخ  راک  هب  يداد ، تاجن  ار  ناج  کی  رگا  تسا ؟! هداد  ماجنا  دوب ، دنوادخ  ِیلصا  ِروظنم  هچ  نآ  هک 

دوشیم نیا  فرص  ام  ِناناوج  غوبن  زا  يدایز  رادقم  اهيوزوح ، ام ، نایهاگشناد  ام ، زیزع  ناناوج  متسه . یناسنا  نینچ  نم  هک  یهدب  ربخ 
نآ فیح  دیهد ! ماجنا  ار  دوخ  راک  دیورب و  دنمهفیم . ناشدوخ  دیراد ، راک  هچ  مدرم  اب  امـش  دـنراد . غوبن  هک : دـننک  تابثا  مدرم  هب  هک 

تمدخ هعماج  هب  دیهاوخیم  امش  ًاعقاو  رگا  مینادب ! میهاوخیمن  متـسیک . نم  دینادب  مدرم ! يا  هک  دوش  فرـص  نیا  يارب  طقف  هک  یغوبن 
مان يراکادف ، نیا  اب  هک  تشادن  مه  هقالع  یتح  نیـسح  :» دیوگیم دینک . تقد  ار  یناملآ  هدنـسیون  ریبعت  دیهد . ماجنا  ار  دوخ  راک  دینک ،

هدنام یقاب  زونه  نیسح ] مان  ، ] دینکیم هظحالم  هک ] هنوگنامه  .«] دنتـشاذگ یقاب  دندرک و  ظفح  ار  وا  مان  نارگید  دراذگب . یقاب  ار  دوخ 
زا دینک ، باسح  رگا  یلو  دنربب ، ار  شمان  هنوگچ  وا  زا  دعب  هک  دوبن  رکف  نیا  رد  ًالصا  نازوس ، نابایب  نآ  رد  نازوس و  زور  نآ  رد  تسا .

ِتـشونرس هک  دـسریمن  مه  رظن  هب  یتح  دـناهدش . هتخاس  ردـق  هچ  و  نیـسح ! ای  دـناهتفگ : هتـسشن و  ناسنا  اهدرایلیم  نونکات  تعاـس  نآ 
نیا یماع  مدآ  مدش . رثأتم  نیسح » ای   » کی زا  نم  مدرم ! يا  دیوگب  هک  دشاب ، هتخاس  نیسح » ای   » کی ار  هتـسراو  ِناسنا  کی  هلاس  تصش 

. تسا هتشاد  تسد  دوخ  زا  دعب  ياهناسنا  همه  نتخاس  رد  سوملمان ، سوسحمان و  روط  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلو  دنکیمن . ار  راک 
روشک يدناگ ، دوخ . ياج  هب  دندرب ، شیپ  ار  مالسا  هلأسم  نیسح  مان  هب  هک  هملاید ، هیوبلآ ، نیّیمطاف ، نوچمه ؛ یمالسا  ياههلسلس  هتبلا 
نامه زج  يزیچ  ام  :» داد ناکت  هلمج  نیا  اب  دوب ،) رفن  نویلیم  دـصناپ  دـنه  تیعمج  عقوم  نآ   ) دوخ عقوم  رد  ار  دـنه  ِيرفن  نویلیم  دـصناپ 

. دناهتشون دنه  خیرات  مامت  رد  ار  هلمج  نیا  [ . 392 .« ] میوریم ار  نیسح  هار  نامه  مییوگیمن و  دیوگیم ، نایعیش  موس  ماما  هک  ياهلأسم 
کی رد  هکلب  دـشاب ، یمالـسا  ًامـسر  ًالثم  هک  ياهعماج  رد  هن  تسا ؟ هدـش  يرادربهرهب  اجک  رد  ـالبرک  هثداـح  زا  هک  دـینکیم  تقد  اـیآ 

رد ار  یسک  هچ  تشاد ؟ رظن  رد  ار  يدناگ  یلع ، نب  نیـسح  ایآ  مییوگیمن . يرگید  زیچ  میراد و  ار  هار  نیمه  ام  دیوگیم  ودنه . هعماج 
رب نازیزع ! يا  تسوا . يراکادـف ، نیا  رادـیرخ  ناـج و  نـیا  رادـیرخ  تـسنادیم  نوـچ  تـشاد ، رظن  رد  ار  ادـخ ]  ] طـقف وا  تـشاد ؟ رظن 
اب اجک  ره  دیتسه ، هک  یلغـش  ره  ياراد  رومأم و  دنمراک و  رگا  دـنراد . راکورـس  ناسنا  اب  هک  ییاهنآ  ًاصوصخم  مییازفیب ، دوخ  صالخا 

یلیخ صالخا  دننک . قیوشت  رگید  تالمج  نتفگ و  نیرفآ  نیرفآ  اب  ار  امش  طقف  هک  تساهنیا  زا  رتالاب  امش  دزم  دیراد ، راکورس  ناسنا 
هقالع یتح  نیـسح  : » دیوگیم رلـشیرف ] .] تشاد دهاوخ  هگن  افوکـش  نادنخ و  داش و  ار  امـش  نورد  ًامئاد  صالخا  تسا . یگرزب  هیامرس 

. تسا یبوخ  رایـسب  ریبعت  دنتـشاذگ .» یقاب  دندرک و  ظفح  ار  وا  مان  نارگید  دراذـگب . یقاب  ار  دوخ  مان  يراکادـف ، نیا  اب  هک  تشادـن  مه 
هک تسا  یگرزب  رایـسب  سرد  نیا  دنیبیم . ادخ  دـننیبن ، مه  رگا  دـننیبیم . مه  هعماج  و  مدرم ]  ] دـیهدب و ماجنا  ار  دوخ  راک  امـش  ینعی ] ]

: دنیوگیم هک  دنتـسه  ياهدع  دـنوشیمن ؟ کیدزن  هثداح ]  ] هب یلیخ  نیققحم ] ناخروم و   ] ارچ لاح ، . دـهدیم ام  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ود ای  کی  وا ، زا  دعب  دـش و  نینچ  يرجه ، لاس 61  رد  ای  میریگب . ار  راک  هلابند  هک  میتفر  و  تسا ... نانچ  نینچ و  یلع  نب  نیـسح  هیـضق 
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هک تسین  نمی  بَرأَم  دـس  خـیرات  هیـضق ،]  ] نیا اریز  دـننکیمن ؟ قیقحت  راک و  عوضوم  نیا  يور  ارچ  تفر . دـعب  دـنام و  دـیزی  مه  لاـس 
نالا ًالثم  و  دناهدوب ، ینیسدنهم  بجع  ًاعقاو  تسا و  هدش  هتخاس  یگرزب  دس  اج  نآ  دنیوگب : دنورب و  نمی  ندمت  فشک  يارب  ینیسدنهم 
مایپ تسین . نیا  هیـضق  تسا . هدوب  یناندـع  ای  یناطحق و  هدوب ، یبونج  نمی  ای  یلامـش و  نمی  نمی ، هک  نیا  ای  دـهاوخیم . میمرت  دـس  نآ 

رد یسک  رگا  اما  متخانش ، ار  برأم  دس  خیرات  نم  بوخ ، رایسب  ! ریگب الاب  ار  دوخ  رس  یناگدنز ] رد  ناسنا ، يا  : ] تسا نیا  نیـسح  هثداح 
یتفارـش ياراد  ِناسنا  نآ  نم  ینعی  دیـسر . دهاوخ  ۀلذلا  انم  تاهیه  ترابع : هب  دنک ، قیقحت  تساوخ  ًاتقیقح  دـش و  دراو  نیـسح  ناتـساد 

لاح رد  یگنـشت  زا  یـسک  منیبیم  هک  یتقو  نم  ًالثم  . منکیمن لوبق  ار  تلذ  ممانب . تایح  تفارـش ، نآ  نودـب  ار  تایح  دـیابن  هک  متـسه 
دایز ناتـساد  نیا  نورد  منکیمن . يریگولج  بآ ، هب  وا  یـسرتسد  زا  دـشاب ، نم  لـتاق  هچرگا  دراد ، تاـیح  قح  نوچ  تسا ، ندـش  فلت 
نوچ دننک و  مهرـس  ار  یناتـساد  یتاعالطا ، رـصتخم  اب  دنهاوخیم  هک  دنتـسه  مه  هدع  کی  دراد . دـیاب »  » نآ رد  نوچ  دـنوریمن ، شیپ 

اه « دیاب  » جوم فیلکت و  جوم  دـنوش ، دراو  هیـضق  هب  رگا  هک  تسا  نیا  هدـمع  دـنراذگب . تقو  دـنهاوخیمن  تسین ، قیمع  نانآ  تاعالطا 
اب ار  ناسنا  هثداح ،] نیا  [ ؟ ماهراکهچ نم  سپ  دـنک ؟ عافد  قح  زا  يدـج  ردـقنیا  دـیاب  ناسنا  کی  ایآ  تفرگ . دـهاوخارف  ار  ناـنآ  نورد 

لاس تصـش  زا  سپ  لاح ، نک . رظن  دـیدجت  یتسه ، اراد  وت  هک  تسین  نم »  » نیا نک . رظن  دـیدجت  دـیوگیم  هداد و  رارق  يوراـیور  دوخ 
مدوخ رد  یگدنز  لاس  تصش  زا  دعب  نم  ایآ  دیوگیم ، شدوخ  اب  مدآ  دیوگیم : افرع  زا  یکی  دنک ؟ رظن  دیدجت  يزیچ  هچ  رد  یگدنز 

، دییامرفب رظن  دیدجت  امش  یلب ، تسا ؟ هزات  يریگب  بآ  زا  تقو  ره  ار  یهام  هک  يدینشن  رگم  دیوگیم ]: خساپ  رد  و  [ ؟ منک رظن  دیدجت 
؛ قیقد رافغتـسا  کی  اب  امـش ، ِیگدـنز  ِمود  تصـش و  لاس  دـنکب . ناربج  ار  هتـشذگ  لاـس  تصـش  امـش ، ِرمع  مکی  تصـش و  لاـس  هکلب 

یـصخش داد . مهاوخ  همادا  تسرد  ار  هار  نیا ، زا  دـعب  مدرک و  هبوت  نم  ادـخ ! يا  ینعی  دوشیم . حالـصا  هیِلا » بوـُتا  ّیبر و  هَّللارفغتـسا  »
یفلتخم دیاقع  ياراد  ياهدع  درک . مادـقا  ناوتیم  مه  یگلاس  داتـشه  یگلاس و  تصـش  نس  رد  یلب ، یگلاس ؟ تصـش  رد  ایآ  دـیوگیم 

لوبق لباق  نانآ  يارب  دـننک ، یـسررب  ًاقیقد  ار  نیـسح  هیـضق  نیا  ماـمت  رگا  و  تسا ، هدـش  نیقلت  ناـنآ  هب  نارداـم  ناردـپ و  زا  هک  دنتـسه 
؟» دور رد  هب  ناـج  اـب  هدـش  نوردـنا  ریـش  اـب  « ؟ دـننک راـک  هچ  تروص  نیا  رد  دـنرادرب . تسد  دوخ  يژولوئدـیا  زا  دـیاب  دـش و  دـهاوخ 

، تسا نیا  نایرج  دـنیوگب  دـنهاوخب  رگا  هک »... نیا  تهجهب  هک ... نیا  يارب  رگا  اما  هتبلا  دوب . ياهثداح  کی  ًافاصنا  هتبلا  هلب ، : » دـیوگیم
مه نیا  دوش . اهارچ  نوچ و  نآ  میلست  دهاوخیمن  صخش  نیا  دز و  دهاوخ  مه  هب  ار  وا  عضو  اهارچ  نوچ و  و  ارچ ؟ تفگ  دنهاوخ  وا  هب 
هب قشع  هک  میهاوخب  قیفوت  ادخ  زا  . دـنوش کیدزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هثداح  هب  دایز  دـنهاوخیمن  نآ ، رطاخ  هب  هک  تسا  یللع  زا  یکی 

نیسح زا  يرادروخرب  يارب  ار  ام  مالسلا ، هیلع  نیـسح  وت  بوبحم  هب  میهدیم  مسق  ار  وت  ایادخ ! . دیامرف تیوقت  ام  نورد  رد  ار  اهتیعقاو 
« نیمآ . » امرفب هدامآ  نیسح  هسامح  و 

ینیسح دهعت 

اب میهاوخب  رگا  میراد . خـیرات  هب  شرگن  عون  ود  ام  هک  دوب  نیا  دـش ، حرطم  ًالبق  هک  ياهلأسم  هجیتن  .( 1374  / 3  / 16 مرحم ، متشه  بش  )
گنج لاح  رد  ار  رفن  ود  دنکیم و  روبع  نابایخ  زا  رفن  کی  هک  دـینک  ضرف  مینک : نایب  ار  شرگن  عون  ود  نیا  نیب  قرف  هداس ، لاثم  کی 

اوعد نیا  دناهدرک و  دروخرب  مه  اب  رفن  ود  دیوگیم  ًالثم  تسا . يّدج  یلیخ  مه  ناشگنج  دننکیم و  گنج  مه  اب  اهنآ  دـنیبیم . عازن  و 
، تلع هچ  هب  هک  دربیم  هثداح  نیا  ياههشیر  هب  یپ  هثداح و  نیمه  هب  دـنکیم  هاگن  رگید  رفن  کی  دوشیم . ماـمت  مه  رگید  هقیقد  ود  اـت 

تـسیچ اههزیگنا  اجنیا ، رد  دننزیم ؟ یلیـس  تشم و  رگیدمه  هب  زاب  هچ ، ینعی  درد  دننادیم  دـنراد و  عالطا  درد  زا  هک  نیا  اب  ناسنا  ود 
ًالثم هک  دـشاب  نیا  وا  راک  رگا  ًاصوصخم  تسا ؟ هداد  بوچ  تشم و  هب  ار  شدوخ  ياـج  لـقع ، قطنم و  هدـش و  شومارف  اـهدرد  نیا  هک 

ات دـشاب  هتـشاد  یپ  رد  هعلاطم  لاس  کی  قیقد ، ناسنا  کی  يارب  تسا  نکمم  هثداح  نآ  دـشاب . هتـشاد  مه  يرواد  يرگداد و  تلاح  کی 
رتشیب يارب  دـشاب ]. تیمهایب  رگید  یـصخش  يارب  نآ ، هعلاطم  لـیلحت و  دـیاش   ] هک تسا  ياهثداـح  هثداـح ، یلو  تسیچ . هیـضق  دـمهفب 
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بآ و اب  هتشاذگ و  تشط  لخاد  ار  دوخ  زیزع  رسمه  نهاریپ  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  ییوناب  : منکیم نایب  يرگید  لاثم  هیضق ، ندش  نشور 
تیلاعف رد  يدایز  ياهفک  ًانمـض ] . ] دزیریم بآ  نآ  يور  دـنالچیم ، دـهدیم ، راشف  درادیمرب ، ار  نآ  تسا . نتـسش  لاح  رد  نوباص 

فرط نیا  زا  رادقم  کی  دزیریم ، نوریب  تشط  هبل  زا  عّونتم  نوگانوگ و  لاکـشَا  اب  فک  بابح  رازه  نارازه  دـیآیم . دوجو  هب  وناب  نیا 
هب ای  نادیـضایر و  کی  هب  رگا  تسا . نایرج  رد  گرزب  کچوک و  فک ، بابح  اـهنویلیم  تفگ  ناوتب  دـیاش  فرط . نآ  زا  يرادـقم  و 
ام يارب  نوکس  لاح  رد  مه  تکرح و  لاح  رد  مه  ار ، اهبابح  نیا  زا  یکی  طیحم  تحاسم و  هک  دراد  ناکما  ایآ  دییوگب : سدنهم  کی 

يارب ار  یتابـساحم  نانآ  تکرح  تیعـضو و  یگنوگچ  صخـشم و  ياهنامز  رد  بابح  دنچ  رب  هدراو  ياهراشف  ظاحل  زا  ای  دینک ؟ نیعم 
هلأسم نیا  هب  یتآ ، ياهزور  هَّللاءاشنا  مراد ، راک  هتفه  نیا  اریز  دـینک ، ربص  دـیوگب  مه  سدـنهم  بانج  تسا  نکمم  دـیهد و ... ماجنا  ام 
باسح میهاوخیم  مه  اب  ار  اهنآ  زا  ددع  ود  سدنهم ! بانج  دییوگیم  ای  منک . هبـساحم  ار  اهبابح  نیا  تحاسم  طیحم و  ات  مزادرپیم 

رتکـچوک باـبح  نیا  یمک  دروآیم ، راـشف  باـبح  نآ  یهاـگ  دـنوریم . فرط  نآ  فرط و  نیا  یهاـگ  اـهيریگعضوم  رد  هک  مینک ،
. میوگیم امش  هب  منکیم و  باسح  هَّللاءاشنا  میراد ، تالیطعت  هام  هس  ام  دسرب . تالیطعت  ات  دینک  ربص  دیوگیم  مه  سدنهم  دوشیم ...
هک یعضو  نیا  اب  دییوگب : دیراذگب و  سدنهم  لباقم  رد  فلتخم ، لاکـشا  تالاح و  رد  ار  اهبابح  نیا  زا  ددع  تفه  دشاب  انب  رگا  لاح ،

سدـنهم رگا  هک  تسا  هتـشون  رفن  کی  تقو  نآ  دـییامرفب . هبـساحم  ام  يارب  ار  اهنیا  هقیقد ، ود  رد  مین ، هقیقد و  کی  رد  دـنراد ، اـهنیا 
هچ مناخ  نیا  يارب  اما  منکیم . لح  نم  دیوگیم  دشابن ، لقاع  مه  رگا  هلأسم . نیا  لح  ات  دنکیم  مادقا  یـشکدوخ  هب  رتدوز  دشاب ، لقاع 
ای دـنوریم ، فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  يدادـعت  هـچ  هـک  تـسین ، حرطم  اـهبابح  رامـشیب  دادـعت  رگید  رظن ، دروـم  يوناـب  يارب  روـط ؟
زا دوصقم  هچرگ  : مییوگیم هک  نیا  هن ؟ ای  دراد  انعم  تابساحم ] نآ   ] مه وناب  نیا  يارب  ایآ  دنزیریم . نوریب  تشط  زا  دایز  رایسب  يدادعت 

تیرشب حالـصا  همانرب  مامت  تسا  نکمم  هک  ییاوتحم  نآ  تسیچ ؟ باتک  زا  دوصقمدوشیم  مه  ینک  شلاب  شَاوت  رگ  دَُوب  نف  نآ  باتک 
ارچ هک  دنکیمن  یتیاکش  مه  وا  دیراذگب . نآ  يور  ار  دوخ  رس  دینک و  شلاب  ار  نآ  دیناوتیم  امش  یلو  دشاب ، هدش  هتشون  باتک  نآ  رد 

هثداح نیا  میهاوخیم  یکنیع  هچ  اب  ام  لاح ، نیا  اب  . تسا نینچ  ایند  ثداوح  نازیزع ! يا  مدوب ؟ شلاـب  يارب  رگم  نم  دـیدرک ، شلاـب  ارم 
لاح هب  اشوخ  تفگیم : ناتسود  زا  یکی  دنوشیم . در  یگداس  هب  تمظع ، نیا  هب  ناتـساد  ِرانک  زا  صاخـشا ، یـضعب  مینیبب . ار  نیـسح ] ]

روطنامه دش . مامت  مه  دعب  دش و  نیا  دوب و  روطنیا  هیـضق  دیوگیم : درادن . مه  تمحز  دنـشیدنایمن ، هک  تهج  نیدـب  صاخـشا ! نآ 
یگرزب ياـهباتک  رد  تاـقوا  یـضعب  امـش  درکیم . فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  باـبح  نارازه  هقیقد ، هـس  ود  رد  ساـبل  هدـنیوش  نآ  هـک 

نآ اب  تشاد ، رایتخا  ناشیا  هک  تهج  نآ  زا  ًالثم : هک  دوشیم  ییاهاعدا  فلتخم ، ياهگنهرف  رد  یناسنا و  مولع  هفـسلف ، رد  هک  دینیبیم 
؟ هچ ینعی  رایتخا »  » دوش مولعم  ات  دراد  باتک  دلج  هد  هب  جایتحا  بلطم ، نیا  دوخ  تسیچ ؟ رایتخا  ًالـصا  درک و ... ار  مادـقا  نیا  شرایتخا 

کی . دـنک شلاب  ار  ثداوح  دـناوتیم  ناسنا  لاـحره ، هب  یلو  تسا . زاـین  دروم  فراـعملاةریاد  کـی  تسیچ ، راـیتخا »  » هک نیا  مهف  يارب 
نیرتساسح رد  دننک ، رتتحاران  یلیخ  ار  وا  هک  نیا  يارب  یلع  نب  نیـسح  نانمـشد  اروشاع ، زور  رد  دـیوگیم : خروم  کی  هدـنراگن و 

ُْمْتنُک َو  ٌنیِد  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  :» دوـمرف ياهلمج  يرـشب ، خـیرات  ِنادیهـش  راـختفا  نیا  درم ، نـیا  دـندرک . هـلمح  وا  ياـههمیخ  هـب  تاـعاس ،
رگا امش  .« دیشاب ایند  رد  ینادرمدازآ  ًالقا ] ، ] دیسرتیمن داعم  زا  تسین و  ینید  امـش  يارب  رگا  «» ْمُکاْینُد یف  ًارارْحَأ  اُونوُکَف  َداعَْملا  َنُوفاَختال 

هتخادنا و نییاپ  تمظع  نیا  هب  ناهج  ِتمکح  فده و  لباقم  رد  ار  ناترـس  دیاهداد ، بیرف  ار  ناتدوخ  دیاهتفریذپن ، ار  داعم  دیرادن ، نید 
، میونشیمن دییوگیم  دیاهتشاذگ و  ناتـشوگ  ود  هب  تشگنا  مینیبیمن ، دییوگیم  دیاهتـشاذگ و  مشچ  يور  تسد  مینیبیمن ، ام  دیاهتفگ 

کی دـینکیم ؟ راـک  هچ  امـش  دراد ، نوناـق  يویند  یگدـنز  دراد ، نوناـق  دوـخ  يارب  اـیند  دیـشاب . درم  دازآ  ناـتدوخ  ياـیند  يارب  لـقاال 
« رارحا . » دیـشاب درمدازآ  ناتدوخ  يایند  يارب  ًالقا  دیرادن ، نید  رگا  هک  تفگ  ار  هلمج  نیا  نیـسح  دیوگیم : نینچ  یحطـس ]  ] ِرگنخیرات
. دنکیم نایب  ار  هیـضق  رخآ  ات  دعب  دوشیم و  نینچ  نیا  دینک ، همجرت  یـسراف  هب  مه  رگا  دازآ . ینعی  ّرح  یبرع ، نابز  هب  تسا و  ّرح  عمج 

دمهفب دنک و  لیلحت  ار  خیرات  نیا  ًاعقاو  دـهاوخیم  هک  یـسک  يارب  رگا  دراد . دوجو  ترابع  نیا  رد  نخـس  نیرتساسح  هک  یتروص  رد 
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اهنآ دوشیم . فرط  رب  دنتـسه ، کیئال  دـننکیمن و  رکف  ینید  هک  یـصاخشا  هیحاـن  زا  هک  گرزب  لاکـِشا  نآ  تسیچ ، تسا و  ربخ  هچ 
لامیاپ ار  رگیدـمه  قوقح  مینکن و  ملظ  يدـعت و  رگیدـکی  هب  رگا  درک . یگدـنز  ایند  نیا  رد  ناوتیم  یناسنا  ِبتکم  کی  اب  دـنیوگیم :

اعدا نیا  هک  تسا  يدایز  تدـم  دـینادیم ، هک  روطنامه  میراد !؟ نید  بهذـم و  هب  یجایتحا  هچ  رگید  مینک ، یگدـنز  میناوتیم  مینکن ،
میسریم یلع  نب  نیسح  هلمج  نیا  هب  لاح  بوخ ، رایـسب  . تسا هدوب  هدننکعناق  يویند ، یگدنز  نیا  رد  مه  اهیـضعب  يارب  هدش و  حرطم 

امش دیاهدنز ؟ ارچ  سپ  دیـشاب ، هتـشاد  ریـسفت  لباق  یگدنز  اج  نیا  رد  دیهاوخیمن  امـش  لاح ، تسا . هدش  هتفگ  يرجه  لاس 61  رد  هک 
؟ متسیک اب  - 4 متسه ؟ اجک  رد  - 3 ماهدمآ ؟ اجک  زا  - 2 متسیک ؟ نم  - 1 دـیهدب : باوج  تساهلاؤس  ِردام  هک  یتالاؤس  هب  دـیهاوخیمن 

رگا دیـشاب . يداع  یگدنز  رد  لقاال  دـیهدب ، تالاؤس  نیا  هب  یخـساپ  دـیهاوخیمن  رگا  مدوب ؟ هدـمآ  هچ  يارب  - 6 موریم ؟ اـجک  هب  - 5
هاگآ دنمدرخ ، لقاع ، میکح ، خّروم  کی  ار  نید )... مکل  نکی  مل  نا   ) هلمج نیا  رگا  . دینک تیاعر  ار  نوناق  دیراد ، ندرک  یگدنز  دـصق 
روبنز دنک . یگدنز  مظنم  یلیخ  دناوتیم  مدآ  دالوا  دشاب . هتـشاد  تاقیقحت  اج  نیا  رد  دناوتیم  دنیبب ، يرـشب  ِعماوج  عضو  زا  رایـشوه  و 

، فوسلیف میوگب  مهاوخیمن  هتبلا  ساسح -  یلیخ  ناگدنـسیون  زا  یکی  لوق  هب  دننک . یگدنز  مظنم  یلیخ  دنناوتیم  مه  هنایروم  لسع و 
يزور دییوگیم  دینکیم و  هفاضا  ناتفرح  هب  یتح  امش  یلب ، : » دیوگیم تسا ] هتفگ  نرق 19  رد   ] هک سانشناور -  ساسح و  یلیخ  یلو 
ماـمت مینزب ، مه  هب  مشچ  طـقف  هک  تسا  یفاـک  درک . دـهاوخ  لـح  ار  دوـخ  تالکـشم  ماـمت  ملع  هلیـسو  هب  رـشب ، هـک  دیـسر  دـهاوخ  ارف 

لح ار  زیچ  همه  ملع  دیآیمرد . زاورپهب  نآ  زا  تداعس  يامه  دوشیم و  هتخاس  نیرولب  رصق  کی  زور  نآ  دش . دهاوخ  لح  ام  تالکشم 
رکف هنوگنیا  مه  نم  تنسحا ! تنـسحا ، دیوگیم : ناشیا  دعب  [ 393 «. ] درادـن یتحاران  هصغ و  رـشب  رگید  تسا . مامت  راک  تسا و  هدرک 

هب کیدزن  هک  مدرک  ضرع  تاملک  نیا  اب  نم  یلو  تسوا ، ِنخـس  نومـضم  نیا  هتبلا  .) دسریم منهذ  هب  يرکف  یهاگ  نم  یلو  مدرکیم .
ایآ مراد ، لاؤـس  کـی  نم  ناـیاقآ  دـیوگب : دزیخرب و  ملع  ِکیتامتـسیس  ِتشهب  نآ  رد  رفن  کـی  زور  نآ  رد  تسا  نـکمم  دـشاب .) نـهذ 

کی اب  نم  تساجک ؟ نم  ِمهاوخیم »  » سپ تسامش ، ِمهاوخیم » ، » دیاهدروآ شیپ  امش  هک  یـضایر  عضو  نیا  دیهدب ؟ باوج  دیناوتیم 
نآ يور  نم ، تیوـه  هاـگهیکت و  هک  متـشاد  یـصخش  هتـساوخ  کـی  مدـمآ ، اـیند  نـیا  هـب  یتـقو  نـم  مدـمآ . اـیند  نـیا  هـب  مهاوـخیم » »
نم دیدوب ؟ نم  مّیق  امـش  ایآ  دیتشاد ؟ نمرب  یتیالو  هچ  دـیدرک ؟ نییعت  هنوگنیا  ارم ، ِمهاوخیم »  » لیلد هچ  هب  امـش  دوب . نم  ِمهاوخیم » »
دنلب یـسک  یـضایر ، ِیملع  ِتشهب  نآ  لباقم  رد  زور  نآ  رد  ای  دوب . دهاوخ  روآبجعت  یلیخ  زور  نآ  رد  درم  نیا  لاؤس  منکیم ، نامگ 

دیوگب دوش و  دـنلب  فرط  نآ  زا  مه  رگید  یکی  دـشابن و  وا  اـهنت  مسرتیم  یلو  تساـجک ؟ نم  صخـش  ِمهاوخیم »  » سپ دـیوگب : دوـش 
رکف نیمه  مه  ام  ادخ ، ياضر  ضحم  دـنیوگیم  فرط  نآ  زا  مه  رگید  رفن  ود  مدرکیم . ار  رکف  نیمه  مه  نم  دـیوگیم ، تسار  ناشیا 

هک ار  هچ  نآ  هاوخب  هک  دیتخادنا ؟ یضایر  لاناک  نیا  لخاد  ارم  یقح  هچ  هب  امش  تساجک ؟ نم  یـصخش  ِمهاوخیم »  » نآ میدرکیم . ار 
تسا و ناسنا  ناسنا ، منم و  نم ، هرخالاب  دـشاب . یـضایر  ینوناق و  رایـسب  ِیگدـنز  یگدـنز ، هک  نیا  ولو  دنتـسه ، نارایـشه  مییوگیم . ام 

هتـساوخ يور  دـیاب  وت ، ِمهاوخیم »  » هک دـیوگیم  نورد  زا  نید » مکل  نکی  مل  نا  : » اهتنم دـنکیم . داـقتعا  یلالقتـسا  دوخ ، تیوه  يارب 
یچیق نوریب  زا  دشاب ، یـضایر  متـسیس )  ) ماظن رگا  و  دنکیم ، هیجوت  نورد  زا  ار  مهاوخیم »  » نآ دـشاب . هنوگنیا  وت  ِناج  قامعا  ادـخ و 
ِعابـشا عون  کی  نیا  تسا . راک  رد  قالـش  ّالا  و  نک ، تخادرپ  هدرک ، راک  هک  ار  یـصخش  دزم  نکن . يدعت  این و  ولج  دیوگیم  دنکیم و 

دیاـب متـسه  نم  رگا  نم ، مزروب . تلادـع  دـیاب  نم  دـیوگیم  هک  دزاـسیم  يروط  ار  ناـسنا  نورد ، زا  رگید  یعون  تسا و  مهاوـخیم » »
زاین هلمج ، نیا  حیضوت  دینکیم ، هظحالم  هک  روط  نامه  تسا . نیا  مهاوخیم »  » عابـشا عون  ود  نیب  قرف  تسیچ ؟ قالـش  مزروب . تلادع 

. دوب اـم  ثحب  نیمه  ِعوضوم  هب  طوـبرم  مه  تـالاؤس  زا  یکی  متـشاد ، ینارنخـس  هک  اـهسنارفنک  زا  یکی  رد  . دراد ددـعتم  ياـهسرد  هب 

. تسا یکـشزپ  هدکـشناد  دـیتاسا  زا  یکی  ناشیا  هک  دـنتفگ  نم  هب  ًادـعب  دوب . یعلّطم  یلیخ  صخـش  هدـننکلاؤس ، هک  دادیم  ناشن  لاؤس 
يدادعت رد  ییارگنوناق  اما  تسا ، لوبق  دروم  هدروخ ، تسکش  یهاوخدوخ  لیدعت  هرابرد  رشب  هک  نیا  : » دوب نینچ  ناشیا  لاؤس  نومضم 

َو ٌنیِد  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  : » متفگ ار  هلمج  نیا  خساپ ، رد  تسیچ »؟ امش  رظن  تسا ، هدرک  شریذپ  لباق  مظنم و  ار  یگدنز  اهروشک ، نیا  زا 
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یگدـنز نیا  رگا  رما ، تیاهن  تسا ؟ یخوش  رگم  دـهاوخیم . نوناق  اـیند  ِیگدـنز  ْمُکاـْینُد .» یف  ًارارْحَأ  اُونوُکَف  َداـعَْملا  َنُوفاـَخت  ـال  ُْمْتنُک 
هب تسین . باوج  ياراد  لاؤس  شـش  نآ  ینید ، شیارگ  نودب  دهاوخیم . ینید  شیارگ  دنک ، ادیپ  باوج  لاؤس  شـش  نآ  يارب  دهاوخب 
نم طابترا  اهناسنا . اب  متسیک ؟ اب  یتسه . ناهج  رد  دنیوگیم : متـسه ؟ اجک  رد  دسرپیم : ناسنا  دنیوگیم . ناسنا  هب  یبلاطم  یبسن ، روط 

يرگادوس لوا  نیا  هزات ، منک . تبحم  ات  دینک ، تبحم  نم  هب  دیوگیم : دینکب . دیاب  تبحم  ارچ ؟ دشاب . یناسنا  دـشاب ؟ هنوگچ  اهناسنا  اب 
ار نارگید  ررض  مه  نم  ات  دینک  عفد  ارم  ررض  دیوگیم : دینک . عفد  ار  ررض  نآ  امـش  دیـسر ، یـسک  هب  يررـض  رگا  دینزن و  ررـض  تسا .
وت منکیم ، تبحم  وت  هب  مینک ؟ تراجت  هک  دـندمآ  نیا  يارب  تیناسنا ، هار  ياهینابرق  ادهـش و  امکح ، ایبنا ، همه  نیا  ًاعقاو  ایآ  منک . عفد 
نیا هب  میروایب . نییاپ  ردقنیا  ار  ناسنا  هک  میرادن  ینامیپ  چیه  ام  مینک . کچوک  ردقنیا  ار  ناسنا  هک  میرادن  يدهعت  ام  ! زروب تبحم  مه 

. دراد لـصا  نوناـق و  مظن و  یگدـنز ، «. ْمُکاـْینُد یف  ًارارْحَأ  اوـُنوُکَف  َداـعَْملا  َنُوفاـَخت  ـال  ُْمْتنُک  َو  ٌنیِد  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  : » دـینک تقد  هلمج 
یلو دنرادرب ، ياهریخذ  اجنیا  زا  دنتـسناوتن  دوخ  تیدبا  يارب  دـناهدرک و  یگدـنز  مظن  اب  طقف  اهنرق  هتـشذگ ، رد  ایند  نیا  رد  یعماوج ،

لباـق هدوب و  ییاـنبور  مه  یگدـنز  نآ  ًالـصا  هک  مییوگب  تسا  نکمم  میـشاب ، قیقد  رگا  اـهتنم ، دـناهداد . ماـجنا  ار  دوخ  یعیبط  یگدـنز 
یلع نب  نیسح  دناهتفرگ . ار  یشکقح  لادج و  گنج و  يولج  هداد و  همادا  ار  دوخ  یگدنز  لاحره ، هب  تسین . جاجتحا و ... لالدتـسا و 

، تسا لاس  ود  داتـشه و  یلاعبانج  نس  زورما  درادـن . ار  دوخ  تالاؤس  باوج  ناـسنا ] ، ] اـهتنم تسا . ریذـپناکما  يرما  نینچ  دـیوگیم 
هچ لاس  دون  لاس ، داتشه   » هک اهلاؤس ، ردام  نیا  لباقم  رد  رشب  ًاعقاو  درادن . باوج  یتسه ،» هچ   » ِلاؤس يارب  یتسه ؟ یعضو  هچ  رد  الاح 

خـساپ ِییاناوت ] ، ] یگدنز عون  نیا  مدوبن ! رکف  نیا  رد  ًالـصا  نم  دیـشخبب ، دـیوگیم  یهاوخیم ؟ هچ  الاح  تسا . هجاوم  یناوتان  اب  دـش ،»
امش . تسا هدومنن  يراوگان  ساسحا  هدروخن و  لد  نوخ  رازه  زور  ره  هچرگا  تسا ، هدرک  يرپس  ار  شایگدنز  یلو  درادن ، ار  لاؤس  نیا 

نیـسح نانمـشد   ] هک تسا  طارفا  یعون  نیا  درک . طارفا  دیابن  رگیدکی  هب  زواجت  رد  هک  دیاهداد  یعامتجا  دهعت  کی  یگدنز ، لوصا  رد 
اب دیناسرتیم ؟ ار  اهنآ  ارچ  دیراد ؟ راکهچ  نم  هچب  نز و  اب  امـش  مگنجیم ، امـش  اب  نم  رگا  تفگ ] نیـسح  [. ] دـندش راچد  زور  نآ  رد 

، یـسایس هفـسلف  کـی  ياـنبریز  نکی ]... مل  نا   ] هلمج نیا  تسوا . رمع  ِرخآ  ِتاـظحل  اریز  تسا ، هدروآرب  داـیرف  هدـش و  دـنلب  ناـج  همین 
ار ناتساد  نیا  يداع  یلیخ  یـسک  ًالثم  رگا  هک  دییامرفیم  امـش  تسا . یناسنا  ِیلاع  هفـسلف  کی  يانبریز  یقالخا و  هفـسلف  کی  يانبریز 

تمعن نیا  زا  ار  ناتدوخ  دیهاوخیم  دیاهتخاس و  مورحم  نید  زا  ار  دوخ  امـش  ؟ دمهفب ار  هلأسم  نیا  تمظع  دناوتیم  ایآ  دورب ، دـناوخب و 
، یلب دنک ؟ مورحم  ار  شدوخ  دـنادب و  ار  يزیچ  ِترورـض  ًاعطق  مدآ  هک  دراد  ناکما  ایآ  دـییوگیم  سپـس  دـینک و  مورحم  نید  يامظع 
؟ تسا هدش  قفوم  ردق  هچ  راکنیا  رد  اما  دوشیم . تشهب  نیمز  يور  دنک ، لیدعت  ار  شایهاوخدوخ  رگا  هک  دـنادیم  رـشب  دراد . ناکما 

مه نم  يارب  تسا ، روآتذـل  وت  يارب  يزیچ  رگا  متـسه ؟ مه  نم  ینیبیمن  ایآ  متـسه . مه  نم  اریز  نک ، لیدـعت  ار  تایهاوخدوخ  امش 
لیدعت ار  دوخ  ِیهاوخدوخ  نیا  رشب  رگا  ًاعقاو  منکیم . درد  ساسحا  هبرـض  زا  مه  نم  دیآیم ، تدرد  ياهبرـض  زا  رگا  تسا . روآ  تذل 

مدآ دالوا   » هک دنک ، زیوجت  لقع  ار  ییارتفا  نینچ  منکیمن  نامگ  نم  درادن ، تردـق  راکنیا  ماجنا  رب  مییوگب  رگا  دـشیم ؟ هچ  درکیم ،
رـشب رگا  هک  دـنکن  روـطخ  نهذ  هب  بلطم  نـیا  دوـصقم ؛ ؟ دـناوتیمن ارچ  رـشب ] یتـسارهب  «. ] دـنک لیدـعت  ار  شایهاوـخدوخ  دـناوتیمن 

لیدعت دنادیم  هک  هنوگنامه  دشیم . رادنید  تشادیمنرب و  تسد  نآ  زا  تسا ، هنادـنمدرخ  تایح  کی  ِترورـض  نید  هک  تسنادیم 
زاغآ زا  هکلب  تسین ، اـهزورما  هب  قلعتم  مه  نآ  دـنکیمن . نآ  لیدـعت  هب  مادـقا  تسا و  هنادـنمدرخ  تاـیح  کـی  ترورـض  یهاوخدوخ ،

هتخوسن یکیزیف  رظن  زا  یهاوخدوخ  هلعش  رد  رشب  هک  نیا  مدرک -  ضرع  هک  روطنامه  اهتنم -  مک . یلیخ  دراوم  رگم  تسا ، هدوب  خیرات 
. تسا هدرک  تاـعارم  ار  مکاـیند » یف  ًارارحا   » ینعی تسا . هدرک  ار  دوـخ  یگدـنز  تاـعارم  عاـمتجا و  تاـعارم  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ،

هلأـسم دز . راـحتنا  هب  تسد  ناوـتیمن  داد . تسد  زا  دوـشیمن  يدوز  نیا  هب  ار  نآ  تـسا . داـح  یلیخ  یگدـنز  نـیا  مسیماـنید  هرخـالاب ،
دهدب و همادا  مه  ار  هظحل  کی  نآ  هک  تسا  لیام  ناسنا  دنامب ، یگدنز  زا  هظحل  کی  رگا  هک  دـینیبیم  امـش  تسا . مهم  یلیخ  یگدـنز 

دهدب همادا  اهناشکهک  نیا  ریز  رد  شایگدنز  هب  مه  رگید  هظحل  کی  دـناوتب  ناسنا  هک  تسا ، نیمه  زین  یهلا  نوناق  تسه . مه  تسرد 
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، هظحل کی  رد  مدآار  ادگ  دنک  نوراق  یتسه  يایمیک  نیاک  یتسمو  شوک  شیع  رد  یتسدـگنت  ماگنه  . دوش رادروخرب  یگدـنز  نیا  زا  و 
، ّرح رگا  دوب . یگدـنز  نیا  هب  قلعتم  ّرح  دوشیم . یحایر  دـیزی  نب  ّرح  دـنکیم و  زاورپ  رفـص  يالاب  تیاهنیب  هب  رفـص  ریز  تیاـهنیب  زا 
؟ درکیم هچ  تسبیمرب ، تخر  اـیند  زا  دوـش ، وا  بیـصن  ینادواـج  ِتداعـس  نیا  هـک  نـیا  زا  شیپ  دیـسریم و  مرحم  مـهد  زور  زا  شیپ 
رد ار  ایند  ياهشزرا  مامت  دـیهاوخب  رگا  . درکیمن دای  دازآ  کی  ناونعهب  روط  نیا  وا  زا  خـیرات  رگید  دوب و  شریگنابیرگ  يدـبا  تواقش 
هب نیسح  ار  نیا  دیسرتن . دییوگب و  ار ] هلمج  نیا  . ] دوش مادختسا  ریخ  هار  رد  دیاب  يدازآ  دییوگب : رگا  دیراد  قح  دینک ، عمج  هملک  کی 
ّرح ار  وت  تردام  هک  روطناـمه  [ .» 394  ] ةَرِخْآلاَو اْینُّدـلا  ِیف  ًاّرُح  ْکُُّما  َْکتَّمَـس  امَک  ٌّرُح  َْتنَأ  : تفگ دـمآ ، وا  رـس  يالاب  یتقو  تفگ . ّرح 
وت رب  تشهب  ّرح ! يا  ًالثم  دومرفن : مه  يرگید  زیچ  تسا . هتـشاذگ  وت  رب  یبوخ  مان  هچ  تردام  .« ياهدازآ ترخآ  ایند و  رد  تسا ، هدـیمان 
هک دوب  نیا  داد ، ّرح  هب  هک  یلادـم  بصنم و  نیرتـالاب  نیـسح  هک  تسا  يدازآ  مادـک  نآ  يداد ! ناـشن  تمظع  ردـق  هچ  ّرح  داـب . اراوـگ 
نآ رد  دناهتـشون ؛ یتسه . دازآ  یگدـنز  زا  یناوج و  زا  یتسه . دازآ  ایند  ماقم  لانم و  کلم و  زا  وت  کُُّما . َْکتَّمَـس  اـمَک  ٌّرُح  َْتنَأ  تفگ :
مه یخوش  تسا و  حرطم  تیدـبا  هلأسم  دوشب . دوبان ]  ] تفگ دـش . دـهاوخ  دوباـن  وا  گرزب  ناـمدود  هفوک ، رد  هک  تسنادیم  ّرح  عقوم ،

ماقتنا دروم  ار  شرسپ  وا ، زا  دعب  ات  دوش ، هتشک  هک  داتسرف  شدوخ  زا  رتولج  ار  شرسپ  اذل ، درک . دنهاوخ  هچ  هک  تسنادیم  ّرح ] . ] درادن
دوخ تاظحل  دینک ] یعس   ] یناگدنز نیا  رد  تسا . دوجو »  » هظحل نیا  دوب . ّرح  نب  یلع  مه  وا  مان  دناهتـشون ]: هک  روطنامه  . ] دنهدن رارق 

يزوس نهد  شآ  یگدنز  تسین  يزور  نیا  زا  رتدب  نم  رَهب  : مییوگن تسیچ ؟ دراد و  هچ  یگدـنز  مییوگن  دـییوگن و  دـیهدن . تسد  زا  ار 
يراک ره  رد  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  یگدنز  تسین ؟ يزوسنهد  شآ  هک  تسیچ  یگدنز  زا  دوصقم  دییوگیم ؟ ار  یگدنز  مادکتـسین 

ره رد  متـسه . ادخ )  ) وت ِنآ  زا  نم  هک  ساسحا  نیا  اب  تسا . یحایر  دیزی  نب  رح  وا  دنک ، تکرح  ساسحا  نیا  اب  دریگب و  رارق  زیچان  ولو 
لئاسم نیا  هب  سانـشناور  صاخـشا  هک ] تسا  بوخ  . ] نوعجار هیلا  اـّنا  هَّلل و  اـّنا  میآیم : وت  يوس  هب  هرخـالاب  منک ، شـالت  هک  مه  لاـح 

. یحایر دـیزی  نب  ّرح  همجمج  يرگید  دعـس و  نب  رمع  همجمج  یکی  دـش . ینافوت  همجمج  ود  تعاس ، راـهچ  تسیب و  نآ  رد  دـنزادرپب .
نامه زا  ّرح  دیآ . راک  هب  یعقوم  نینچ  رد  ات  میشاب  هتـشاد  ار  قالخا  بدا و  دییایب  تفرگ ؟ ياهجیتن  هچ  ّرح  ياهجیتن و  هچ  دعـس  نب  رمع 

: دومرف ترضح  تفرگ ، ار  ترضح  يولج  یتقو  هک  درک  تاعارم  ار  نید » مکل  نکی  مل  نا  « ؛ نامه درک . تاعارم  ار  یناسنا  بادآ  ادتبا ،
ّرح راـنک .» ورب  دنیـشنب ، تمتاـم  هب  ترداـم  : » دومرف ترـضح  مرومأـم . نم  اریز  مناوتیمن ، نم  تفگ : ّرح  منک .» روبع  نم  اـت  راـنک  ورب  »
وا يارب  میناوتیمن  تقو  چـیه  ام  تسا . ارهز  همطاف  وت ، ردام  اما  تسا ، یلومعم  نز  کی  برع و  کی  نم  ردام  هَّللالوسر ، نب  ای  : » تفگ

لمحت ثداوح  لـباقم  رد  دـیورن و  رد  هب  نادـیم  زا  دوزبر  فطل  زا  دـنام  مورحم  بدایب  بدا  قیفوت  مییوـج  ادـخ  زا  . مینک بدا  فـالخ 
. تسا همطاف  وت  ردام  میوگب . يزیچ  منکیم  طلغ  نم  تفگ  ّرح ] . ] دش عورـش  ییافوکـش  نآ ، یپ  رد  هک  دینیبیم  تقو  کی  دیهد . ناشن 

امش هب  مه  ام  دیناوخب ، امش  هن ، تفگ  ّرح ] . ] میناوخب زامن  مه  ام  ات  ناوخب ، زامن  تنایرکشل  اب  ورب  دومرف : ترـضح  دیـسر ، هک  رهظ  تقو 
يا دناشک . دوخ  لابند  هب  ار  ّرح  دوب ، ناسنا  ِیلاع  ِيرطف  لوصا  ناونع  هب  هک  یلوصا  هرخالاب ، . دیتسه ربمغیپ  رسپ  امـش  درک . میهاوخ  ادتقا 
زور تفر . شیپ  هب  لوصا  هب  هیکت  اب  ّرح ، میراد ؟ وت  زا  ریغ  ياهولج  ادـخ  يارب  نیمز  يور  رد  ایآ  تلادـع ، يا  مظن ، يا  نوناق ، يا  لصا ،

متسنادیمن نم  هَّللادبعابا  ای  تفگ : دمآ و  عیرـس  نوچ  تسنادیمن . ار  نیا  ًالبق  دنداتـسیا ! نیـسح  يولج  ًاعقاو  اهنیا  هک  دید  مه  اروشاع 
هک ياهثداح  تسا ؟ لوبق  نم  هبوت  ایآ  مدیمهفن . نم  مدرک . طلغ  نم  مدرک . هبوت  نم  دنوش . يورایور  هنوگنیا  دنهاوخیم  امـش  اب  اهنیا 

زونه اما  دوب ، هتفرگ  ار  نیـسح  يولج  ّرح ، تسا . هدرک  ناریو  ار  شتیـصخش  خاک  ماـمت  رهاـظ -  رد  دوب -  هدروآ  دوجو  هب  ّرح )  ) ناـشیا
تیـصخش ّالا  و  درب . الاب  تیاهنیب  ات  تخاس و  ار  دوخ  تیـصخش  رجآ ، ود  نآ  اب  دوب و  هدنام  یقاب  وا  ِتیـصخش  خاک  زا  رجآ  ود  ای  کی 

ار هثداح  درک و  يریگولج  رامـشتشگنا ، مک و  ياهکمک  نآ  اب  شنادنزرف و  ناهارمه و  اب  ربمغیپ  رـسپ  تکرح  زا  دوب . هدش  ناریو  وا 
. دنک کمک  ناسنا  تداعس  رد  دناوتیم  ردقهچ  دروآیم و  ماود  ردقهچ  یمدآ  ِتیصخش  نیا  هک  دینیبیم  امش  تقو  نآ  دروآ . دوجو  هب 
ار نیناوق  لوصا و  دومرف  ترـضح  هک  نیا  لاـحره ، هب  . تسا لوـبق  وـت  هبوـت  دوـمرف : ترـضح  مدـیمهفن . مدرک و  طـلغ  نم  تفگ : ًاـتیاهن 
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ندیـشک سفن  تایح ، ِتقوم  رذگهر  دـیتسه . تایح  ِتقوم  ِرذـگهر  امـش  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  انعم  نیا  لقادـح  ینعی  دـینک ، تاعارم 
، دینکن تاعارم  ار  لوصا  نیا  رگا  دینک ؟ هفخ  ار  دوخ  دیهاوخیم  ایآ  تسامـش . سّفنت  یعامتجا ، یگدنز  نوناق  هب  مازتلا  نیا  دهاوخیم .

فرط زا  ام  يارب  يدومرف ! تیانع  ام  هب  یتمکح  هچ  هَّللادـبعابا . ای  کـیلع  هَّللا  یلـص  هَّللادـبعابا ، اـی  کـیلع  هَّللا  تاولـص  دـیوشیم . هفخ 
دیاش سیونخیرات  مینک ! يرادربهرهب  هدافتـسا و  نآ  زا  میناوتن  هک  تسه  هیامرـس  مادک  وت  رد  يدـش ! یـضیف  هچ  هطـساو  لاعتم  دـنوادخ 
رگا » ْمُکاْینُد یف  ًارارْحَأ  اُونوُکَف  َداعَْملا  َنُوفاَختال  ُْمْتنُک  َو  ٌنیِد  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  . دراد یفـسلف  یعاـمتجا و  ناـینب  ردـق  هچ  هیـضق  نیا  دـنادن 

؟ دینک ریـسفت  ار  ناتدوخ  ِیگدنز  دیهاوخیمن  امـش  ایآ  .« دیـشاب ایند  رد  ینادرمدازآ  ًالقا ] ، ] دیـسرتیمن داعم  زا  تسین و  ینید  امـش  يارب 
؟ دیتسه دـنبياپ  لوصا  نوناق و  هب  ارچ  سپ  دـیاهدنز ، امـش  دـینکیم ؟ یـشکدوخ  ارچ  سپ  دـیاهدنز . ًالعف  دـینکن ، ریـسفت  بوخ ، رایـسب 

ّالا و  ماهدـش ، رادـیب  هک  مدرک  ساـسحا  عقوم  نآ  تسا . هفیظو  ساـسحا  نآ ، ِنوناـق  یگدـنز و  مدـید  مدـش ، رادـیب  یتـقو  مدوب و  باوخ 
ار ریـسفت  لباق  ِیگدنز  کی  هیامرـس  دیـشاب و  هتـشاد  نیـسح  هثداح  هرابرد  دـیناوتیم  امـش  هک  تسا  یـشرگن  نیا  تسا . باوخ  شاهیقب 
َو ِۀَّلِّذلاَو  ِۀَّلِّسلا  ِْنیَتَْنثا  َْنَیب  ینَزَکَر  ْدَق  َیِعَّدلا  َْنب  ّیِعَّدلا  َّنِا  َو  الَأ  : میاهدـش در  هلمج  نیا  زا  يداع  روطهب  ناخروم  همه  ام و  همه  دـیزودنیب .

ارم راکانز  رـسپ  راکانز  نآ  دیـشاب ، هاگآ  [ .» 395 ... ] ْتَرُهَط َو  َْتباط  ٌروُجُح  َو  َنُونِمْؤُْملاَو  ُُهلوُسَر  َو  اَنل  َکـِلذ  ُهَّللا  َیبْأَـی  َۀَّلِّذـلا  اَّنِم  َتاـْهیَه 
ادـخ و لوسر  ادـخ و  يراوخ . تلذ و  هب  میلـست  اـم  يارب  تسا ) لاـحم  ، ) تاـهیه یلو  تسا ، هداد  رارق  يراوخ  یتسپ و  ریـشمش و  ناـیم 
زا ار  مایناسنا  تمارک  مریذپب ، ار  تلذ  نم  رگا  .« دنزرویم عانتما  ام  يارب  نآ  شریذـپ  زا  هزیکاپ ، كاپ و  ياهنماد  نامیا و  اب  ياهناسنا 

لاقتنا لقن و  لباق  یمدآ  تیثیح  فرـش و  تسین . لاـقتنا  لـباق  تسا و  هداد  ادـخ )  ) وا هکلب  تسین ، نم  ِنآ  زا  هک  یتمارک  مهدیم ؛ تسد 
، مهدب امش  هب  ار  دوخ  ِتایح  قح  نم  ات  دیهدب  ناموت  اهنویلیم  ای  موشب . لیلذ  امش  لباقم  رد  ات  دیهدب  نم  هب  ناموت  اهنویلیم  ًالثم  تسین .

قح يانعم  هب  اهنیا ، لاثما  تایح و  قح  تمارک ، قح  هک : دوشیم  حرطم  ثحب  نیا  قوقح  رد  اذل ، دیروآرد . ياپ  زا  ارم  دـیناوتب  امـش  ات 
ناموت رازه  هب 115  ار  متمارک  مهاوخیم  نم  دـییوگب  امـش  ًـالثم ] . ] تسا مکح  یعرـش و  یفـسلف و  ياـنعم  هب  قح  هکلب  تسین ، یقوـقح 
نیهوت نم  هب  امش  هک ] نیا  ای  . ] دیـشورفب ناموت  رازه  غلبم 115  هب  ار  دوخ  ِتفارش  هک  تسا  هدرکن  زیوجت  سک  چیه  امـش  يارب  مشورفب .

، تسین امـش  ِنآ  زا  طقف  تمارک  اریز  دیرادن ، قح  امـش  دیهدب . نم  هب  ار  ایند  دییوگب و  ازـسان  کی  ای  دیهدب . ناموت  نویلیم  کی  دـینک و 
الیـضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍریثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو  ِتاـبِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاـْنقَزَر  َو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلاِیف  ْمُهاـْنلَمَح  َو  َمَدآ  ِیَنب  اـْنمَّرَک  ْدََـقلَو  ... تسـالاب زا  تیثیح 

داوم زا  میداد و  رارق  شـشوک ] راک و  يارب   ] اـیرد یکـشخ و  رد  ار  ناـنآ  هدومن و  مارکا  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  نادـنزرف  ًاـعطق  اـم  [ .» 396]
ناسنا نیا  میدرک و  میرکت  ار  ناـسنا  اـم  .« میداد يرترب  میدومن ، قلخ  هچنآ  زا  یناوارف  هّدـع  رب  ار  ناـنآ  میداد و  يزور  ناـنآ  هب  هزیکاـپ 
نازرا سب  هک  نوچ  ارم  یتسدـید  راوـخ  ناـج  نارگ  يا  : دراذـگیم اـپ  ریز  ار  میرکت  نیا  وا  ِدوـخ  دـنکیم . کـچوک  ار  دوـخ  هک  تسا 
یناجم تفرگ ، یناجم  ار  يزیچ  هک  مدآ  دناهداد . ام  هب  یناجم  ار  نآ  اریز  تسیچ ، یناسنا  فرـش  مینادیمن  هک  میراد  قحارم  یتسدـیرخ 

. مینکیمن هلماعم  نازرا  روطنیا  ار  نآ  تسیچ ، یمدآ  ِتیـصخش  شزرا  تمارک و  نیا  هک  مینیبب  میـشیدنیب و  رگا  دـهدیم . تسد  زا  مه 
تلذ و هب  میلـست  ام  يارب  تسالاحم  ، » کلذ هَّللایبأی  ۀلذلاانم  تاهیه  تسا . هدرک  ریخم  تلذ  ریـشمش و  نیب  ارم  دـیامرفیم : نیـسح  ماما 

کلذ هَّللا  یبأی  تسا ؟ نم  تسد  رد  نآ  رایتخا  رگم  مهاوخب ؟ ار  يزیچ  هچ  نم  ًالصا  تسادخ .» هب  قلعتم  اریز  دراذگیمن ، ادخ  يراوخ .
اب هعماج  «. دـنزرویم عانتما  ام  يارب  تلذ )  ) نآ شریذـپ  زا  دنتـسه ، وا  هدـنیامن  هک  نامیا  اب  مدرم  ادـخ و  لوسر  . » نونمؤملاو هلوسر  انل و 
نم ایآ  تسا . هدـش  مامت  نارگ  وا  يارب  نیـسح  ِندروآ ] تسد  هب  اریز  ، ] دـهدب تسد  زا  دـناوتیمن  يدوز  نیا  هب  ار  دوخ  نیـسح  ناـمیا ،

تسا و مهم  یلیخ  وا  رَبِعلا  خیرات  دلج  شش  تسا و  يداوساب  درم  هکنیا  مغریلع  نودلخ  نبا  منک ؟ لوبق  ایند  حابص  دنچ  يارب  ار  تلذ 
هفسلف رد  نودلخ  نبا  تسا . گرزب  یلیخ  ناگرزب  زا  هابتشا  تسا . هدرک  هابتشا  یلو  تسا ، رتالاب  وا  خیرات  باتک  زا  هبترم  دص  شاهمدقم 

هتفگ تسار  کی  هابتشا و  کی  نیسح  هرابرد  یلو  تسا ، هدرک  اهتمدخ  یلیخ  مالسا  هب  يداصتقا ، هفسلف  یسانشهعماج ، هفسلف  یسایس ،
نّیعتم و شندوب ، قساف  تهجهب  وا ] اـب  هزراـبم  و   ] دـیزی رب  جورخ  هک  درک  ساـسحا  نیـسح  :» دـیوگیم هک  تسا  نیا  رد  وا  هابتـشا  تسا .
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يو نامگ  دیدیم و  ار  تردق  یگتسیاش و  نیا  دوخ  هرابرد  وا  و  دشاب ، مایق  يارب  ییاناوت  ياراد  هک  یسک  يارب  ًاصوصخم  تسا ، بجاو 
ِتردـق هرابرد  يو  ناـمگ  یلو  درکیم ، ناـمگ  هک  دوب  نآ  زا  شیب  دوب و  حیحـص  دوخ  ییاـناوت  و  يرادـمامز ] يارب   ] یگتـسیاش رظن  زا 

بانج مییوگیم  هیشاح  رد  مه  ام  [ . 397 .« ] ددرگ زوریپ  شمایق  رد  شیوخ  یماظن  يورین  اب  دناوتیم  درکیم  روصت  هک  دوبن  نانچ  دوخ ،
يزاب هلیسو  ار  مالسا  ًاعقاو  دیزی ]  ] دیدیم هک  دوب  نیا  تهج  هب  یلع  نب  نیسح  ِنتفر  تلع  دیدرک . هابتشا  دروم  نیا  رد  امـش  نودلخ ، نبا 

ترـضح تسین . حرطم  وا  يارب  یـشزرا  چیه  هک  تسین  نیا  نآ  يانعم  دنک ؟ ربص  راک  نیا  رب  ایند  نیا  رد  دـیاب  ایآ  تسا . هداد  رارق  دوخ 
؛ ِدیهـش مدـش ، هتـشک  مه  رگا  مییوگیم .» ار  ادـخ  ساپـس  . » کلذ یلع  هَّللادـمحن  مدرک ؛ رارقرب  هنالداع  تموکح  رگا  و  موریم ، دومرف :

نینچمه دوب و  دوخ  نارود  ياهتسایـس  رد  يرادـقم  نوچ  و  تسا . هدوبن  هجوتم  نودـلخ  نبا  ار  هلأسم ]  ] نیا متـسه . نیینـسحلا  يدـحا 
ادخ . » کلذ هَّللایبأی  دیامرفیم : ترضح  نیاربانب ، . تسیچ نیسح  هیضق  هک  تسنادیمن  تسا ، هدوب  یلومعم  ِیـسایس  مدآ  کی  مه  ًالمع 

باوج وت  رگا  هرخالاب  هک  نک  نیقلت  تدوخ  هب  نک و  لوبق  وت  نیسح  میوگب : موشب و  لیاق  رایتخا  مدوخ  يارب  روط  هچ  نم  دراذگیمن .»
راک دـیوگب ، یلب »  » کی تیـصخش  نیلوا  رگا  یتسه و  نامز  تیـصخش  نیلوا  اریز  دـنراذگیم ، وت  رایتخا  رد  ار  ایند  مامت  ییوگب ، تبثم 

ار راک  نیا  هزاجا  و  دزرویم ،» عانتما  ادخ  ، » هَّللایبأی هک  نیا  هب  دـسر  هچ  مدادیمن ، ماجنا  دوب  نم  تسد  رد  رایتخا  رگا  ریخن ! تسا . مامت 
سرد کی  اهنت  هن  دـینک ، تقد  هک  تالمج  نیا  زا  مادـکره  هب  تسا . هتفهن  یلئاسم  هچ  نیـسح  خـیرات  لیلحت  رد  دـینیبب  امـش  دـهدیمن .

ام . دنروایب باسح  هب  مه  ار  اهشزرا  هک  دـهدیم  یناسنا  مولع  هب  ادـخ  هک  تسا  ییوربآ  تسا . یعامتجا  مولع  يارب  ییوربآ  هکلب  تسا ،
زا یـضعب  دوب . طاسبنا  يداش و  رورـس و  لاح  رد  نیـسح  نوخ  هک  مینکیم  ساسحا  يدودـح  ات  میناوخیم و  ار  هثداـح  نیا  زا  ياهظحل 

نیـسح دنتفگیم  یلو  دـندوبن ، موصعم  اهنیا  هرخالاب ، دوب . نیـسح  رب  ناشهیکت  طقف  دوشیم ، هچ  راک  تبقاع  دنتـسنادیمن  هک  ییاهنآ 
نیا راب  دـنچ  دـیدازآ ، امـش  رگید  هدـش و  کـیرات  بش  دومرف  ترـضح  یتقو  هک  دیاهدینـش  اروشاـع  بش  هراـبرد  نینچمه ، تساوشیپ .

مولعم و  دـنتفگ ، یبلاـطم  اـهنآ  زا  یـضعب  درک -  میهاوخ  ثحب  ناـشيدازآ  نیا  دروـم  رد  ًـالامتحا  هللاءاـشنا  و  تسا -  هتفگ  ار  يدازآ 
رگا ایند  میورب ؟ اجک  اما  میدازآ ، ام  هک  دییوگیم  امـش  هَّللادبعابا ! ای  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دندوب . هدرک  زاورپ  بیجع  یلیخ  هک  دوشیم 
ییور هچ  اب  درذگیم . تسا و  یناف  ایند  تسین . شیب  يزور  دنچ  ایند  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ًالـصا  میتشادیمنرب ، تسد  وت  زا  ام  دوب ، يدبا 

تیبذاـج عاعـش  رد  هک  دـینک  تقد  بلاـطم  نیا  نومـضم  رد  امـش  ؟ مینک اـهر  ار  وت  میتساوخیم  رگا  میتسیرگنیم ، ناـمدوخ  نادـجو  هب 
ار اهنآ  دـنوادخ  دـندش . بان  صلاخ و  ياهناسنا  اهنآ ، همه  ادرف  هک  دـندوب  هدرک  ادـیپ  يایناحور  لاح  هچ  ناـنآ  زا  یـضعب  نیـسح ،
. ریگم اـم  تـسد  زا  ار  نیـسح  اراـگدرورپ ! . دـندرک بـسک  وربآ  تیناـسنا  يارب   ً اـعقاو هـک  دـیامرفب ، تـمحر  تاولـص و  مالــس و  قـیرغ 

« نیمآ . » امرفب يرای  ار  ام  تدوخ  نیسح ، زا  ییاهسرد  نتفرگارف  رد  ادنوادخ ! . امرفم هدنمرش  نیسح  هاگشیپ  رد  ار  ام  اراگدرورپ !

ینیسح بتکم 

مالسلا هیلع  نیسح  زیزع  دنزرف  هک  تسا  ياهلمج  نآ  تقد ، لباق  هجوت و  لباق  رایـسب  بلاطم  زا  یکی  .( 1374  / 3  / 17 مرحم ، مهن  بش  )
هب دوخ ، بسا  تشپ  رد  ءادهـشلادیس  ترـضح  دندوب ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  اونین  ریـسم  هک  یعقوم  درک . ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب 
ِْهَیِلا اَّنِا  َو  ِهَّلل  اَّنِا  : دندومرف و  دندروآ ، ناشکرابم  نابز  هب  ار  عاجرتسا  هملک  دندرک و  دنلب  ار  ناشرس  هقیقد  دنچ  زا  دعب  هتفر و  یکبس  باوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  تشپ  ربکایلع  ترضح  هک : دناهتـشون  اهلتقم  .« میدرگیمرب وا  يوس  هب  مییادخ و  ِنآ  زا  ام  [ .» 398  ] نوُعِجار
يوس هب  مییادـخ و  ِنآ  زا  ام  همه  ، » نوُعِجار ِْهَیِلا  اَّنِا  َو  ِهَّلل  اَّنِا  هک : تسا  نینچ  ًاـعطق  مردـپ ، درک : ضرع  دینـش ، ار  هلمج  نیا  هک  یتقو  دوب .

درب مباوخ  ياهظحل  دنچ  نم  دومرف : ترضح  دیدومرف ؟ ار  هیآ  نیا  هظحل ، نیا  رد  عقوم و  نیا  رد  هک  دوب  هچ  تلع  اما  میدرگیمرب ،» ادخ 
نیا : » دـیوگیم دـنلب  يادـص  اب  ام  رـس  تشپ  زا  رفن  کـی  دوریم ، تسا و  تکرح  رد  اـم  ناوراـک  هک  روطنیمه  هک  مدـید  باوخ  رد  و 

ام هب  ار  بلطم  نیمه  هدننکادن ، نیا  نوُعِجار . ِْهَیِلا  اَّنِا  َو  ِهَّلل  اَّنِا  مدناوخ : ار  هیآ  نیا  مه  نم  و  تسا ،» ناشلابند  هب  گرم  دنوریم و  ناوراک 
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دروخ دنگوس  ترضح  هک  دراد  خیراوت  زا  یضعب  »؟ میتسین قحرب  ام  ایآ  [ .» 399  ] قَْحلایَلَع انَْسلَوَا  : درک ضرع  ربکایلع  ترضح  داد . ربخ 
دنزرف نیا  سپـس  .[« میقح رب  اـم  ، ] تسوا يوسهب  ناگدـنب  ِعوجر  هکنآ  هب  دـنگوس ] ، ] هلب [ .» 400  ] داـبِْعلا ُعِجْرَم  ِْهَیِلا  يذَّلاَو  یَلب  : دوـمرف و 

ردـپ نیا  هک  دوـب  موـلعم  .« میرادـن یکاـب  ییاورپ و  گرم  زا  اـم  تسا ، نینچ  هک  لاـح  [ .» 401  ] نیّقُِحم ُتوُمَن  یلاـُبن  ـال  ًاذِاَـف  : تفگ زیزع 
نایرج رگا  . دیوگب ار  ياهلمج  نینچ  تیعقوم  نیا  رد  دنزرف  نیا  هک  دوب  نیمه  مه  شراظتنا  درک و  نیسحت  ار  شدنزرف  هنوگچ  راوگرزب ،

یلک ریثأت  اهناسنا  نورد  رد  دنتـسناوتیم  ًاعقاو  دندوب ، قح  هار  رد  ِنایناوراک  نیا  فیدر  رد  هک  یناسک  نیـسح و  هک  دوب  يروط  خـیرات 
هب ار  يدصاقم  هچ  رـشب  قح ،»  » هملک نیا  اب  هک  دینادیم  امـش  تسیچ . هک  دشیم  مولعم  قح »  » يانعم دوب و  هدش  ضوع  ام  خیرات  دـننک ،

هدید و دایز  خیرات  رد  مه  ار  شاهمدـص  بیـسآ و  هکنیا  اب  تسا . تردـق )  ) هّوق اب  قح  هک  تسا  هتفگ  تحارـص  لامک  اب  هتخادـنا و  هار 
تـسا نآ  تردق  نیرتالاب  مشاب . نم  شابن ، وت  میوگب  نم  هک  تسین  نآ  تردـق  نیرتالاب  یلو  تسا ، تردـق  اب  قح  رگا  هک  هدـش  هجوتم 
تروص نیا  رد  مشاـب . مه  نم  یـشاب و  مه  وت  هک  مراد  ار  تردـق  نیا  و  مراـگزاس ، مه  وت  ِیمـسر  ِیگدـنز  اـب  ماهدـنز و  نم  میوگب  هک 

رد میاهدیـشیدنین ، تسرد  نآ  هرابرد  هک  دروآ  میهاوخ  يرذـع  هچ  قح ، لباقم  رد  ام  منادیمن  ًاتقیقح  . تسیچ قح  يانعم  هک  ماهدـنامهف 
نینچ قح  یلب ، تسا . قح  هلب  قح ! تسا : هدوب  اهزغم  روکد )  ) ِنییزت قح ، هملک  تسا . قح  اهناسنا  لماکت  یقرت و  هیام  ِرهوج  هک  یلاـح 
نینچ قح  . » دروایب ملق  رب  ناهد و  رب  دایز  یلیخ  ار  هملک  نیا  ناـسنا  ماـش ، اـت  حبـص  دـیاش  دـناهتفرگ ! قح  متخ  قح ! قح ، قح ، تسا و ...

لثم قح ، نیا  هک  تساـهنرق  هنافـسأتم  اذـل ، تسا . هتـشادن  ار  قح  زا  يروهرهب  نآ  يرادروـخرب و  نآ  یلو  تسا »! ناـنچ  تقیقح  تسا !
نونکات نایمدآ ، ام  زغم  رد  مه  قح ]  ] ولبات نیا  هناخ . رویز  رز و  يارب  مینکیم ؟ نازیوآ  دوخ  هناخ  رد  ار  ولبات  ارچ  تسام . نهذ  رد  ولباـت 
انَْـسلَوَا تفگ ]: ربکایلع  !] تسیچ تقیقح  قح و  میمهفن  یلو  مینک ، ادیپ  یـشمارآ  هدومن و  یهاگن  نآ  هب  یهاگ  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب 

يا تسیچ ؟ تردـق  فعـض و  يانعم  اما  تسین . نیا  زج  تسا و  نیمه  میوریم . میتسه ،] قح  رب  رگا  [ ؟» میتسین قحرب  ام  ایآ  ، » قَْحلا یَلَع 
تباث و قح ، دـندرکیمن . رذـگدوز  ياهییابیز  يادـف  ار  تقیقح  قح و  دندیـشیدنایم و  اهنیا  زا  رتشیب  اهناسنا  قح ، يانعم  رد  شاـک 
. دوب نیسح  ماما  يارب  یشمارآ  درب ، راک  هب  ار  قح »  » هملک نیا  مالسلا  هیلع  ربکایلع  ترـضح  یتقو  تسام . ِناج  ِرهوج  قح ، تسا . يدبا 

نیا یتقو  دیاش  دنک . تیریدم  ار  خیرات  ِریظنیب  هثداح  نیا  تسناوتیمن  تشادن ، شمارآ  نیـسح ]  ] رگا مدرک ، ضرع  ًالبق  هک  روطنامه 
یلاُبن ـال  ًاذِاَـف  تفگ : باوج  رد  ربکایلع  سپـس  یلب ، دومرف : ترـضح  میتسین »؟ قح  اـب  اـم  رگم  ردـپ  « ؛ هک دینـش  شدـنزرف  زا  ار  هلمج ] ]
يراـک تسناوتن  رـشب  هک  تهجنآ  زا  :» تسا هتفگ  ناـگرزب  زا  یکی  دـش . رتـشیب  وا  شمارآ  ندرم ،» زا  میراد  كاـب  هچ  ، » نیّقُِحم ُتوُـمَن 
یتروص رد  « لاکساپ [ » 402 .« ] درک یقلت  لداع  ار  دنمتردق  تلادع و  ار  تردق  دنادب ، يوق  ار  لداع  تردق و  ار  تلادع  هک  دـهدب  ماجنا 
انَْـسلَوَا هلمج ؛ نیا  نوچ  منکیم . ضرع  ار ] تیـصخش  نآ  ترابع   ] رگید رابکی  دینک . تقد  هجوت و  بوخ  تسا . قح  تردق ، دوخ  هک 

، دراد تردـق  ياعدا  ییاـناوت و  ياـعدا  ردـقنیا  هک  يرـشب  : » دـیوگیم تیـصخش  نیا  دـهاوخیم . رکف  اـهنیا  زا  شیب  یلیخ  قَْحلایَلَع ،
هدرک و سکع  ار  هیضق  اذل ، تسا . دنمتردق  تسا  لداع  سکره  تسا و  تلادع  رد  تردق  دیوگب  هک  نیا  زا  دوب  زجاع  یتح  تسناوتن و 
، سفن رب  ِتیکلاـم  تردـق  هک  ینادیمن  رگم  وـت  نیا ! زا  رتروآمرـش  ِیناوتاـن  هچ  تسا »! لداـع  تـسا ، دـنمتردق  سک  ره  : » تـسا هـتفگ 

تسا هدرم  یک  وا  تساهردژا  تَسْفن  : دوشیمن ریـس  دَروخب ، ار  ناهج  ینک و  اهر  ار  نآ  رگا  هک  یـسفن  نامه  تسا ؟ تردق  نیرتگرزب 
یتسه ناهج  ردق  هب  دوشب ، مهارف  لیاسو  دنهدب و  وا  هب  نادیم  دیاشگ ، رپ  لاب و  رگا  ًاعقاو  هک  یسفن  [ . 403  ] تسا هدرسفا  یتلآیب  ِمغ  زا 

هیلع نینمؤملاریما  هرابرد  نونکات  . تردق ینعی  سفن  نیا  رب  تیکلام  دیوگیم . مه  دیزم » نِم  له  ، » دوشیمن مه  ریس  دنکیم و  ادیپ  مّروت 
بلاـطیبا نـب  یلع  هـک  تـسا  نـیا  درک ، تشادداـی  ار  نآ  دــیاب  هـک  تــالمج  نآ  زا  یکی  تـسا . هدــش  هـتفگ  بلاــطم  یلیخ  مالــسلا 

رد ًامامت  مه  نآ  دنک -  تفالخ  تسناوتن  رتشیب  هام  راهچ  لاس و  جنپ  هک  نیا  اب  تسا . هدید  دوخ  هب  خیرات  هک  تسا  يدرم  نیرتدنمتردق 
ار نیا  دراد . ار  دوخ  رب  تیکلام  تردق  تسا . کلام  نتـشیوخ  رب  اریز  تسا ؟ خیرات  درم  نیرتدنمتردق  ارچ  لاح ، نیا  اب  هنتف -  بوشآ و 
ار تردق  تقو  نآ  تسا . ردتقم  هک  سک  نآ  ینعی  قح ، يذ  لداع و  تردق . ینعی  قح ، تلادـع . تسا  نینچ  دـنتفگ  هدومنن و  بوسحم 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


لوا ای  دنیوگیم ؟ ار  نآ  ًادعب  دننکیم و  رکف  بلطم  هرابرد  لوا  اهنیا  ایآ  دـنکیم  رکف  یهاگ  ًاعقاو  مدآ  دـنداد . رارق  قح  لباقم  رد  مه 
اجنآ رد  هک  دراد  دوـجو  ییاتـسور  زیربـت ، فارطا  . دـنیوگیم دـننکیمن و  رکف  مـه  دـیاش  دـننکیم ؟ رکف  ًادـعب  دـنیوگیم و  ار  بـلطم 
یـسک یتقو  دنوشیم . هجوتم  دنتـسه ، نابز  يرذآ  هک  یـصاخشا  میوگب و  مهاوخیم  ار  هملک  نامه  دوشیم . لامعتـسا  انعم  رپ  ياهملک 

رب لیلد  رازه  زا  تردق ،] ینعی  قح   ] نیا دیوگیم . يروطنیا  مه  نیا  رگید !) دیوگیم  «، ) ادرییِد  » دـنیوگیم دـنزب ، فرح  طبریب  یلیخ 
، تردق هک  دنک  رکف  تسا  هتـساوخن  هلأسم  نیا  يور  رـشب ] . ] دیوگیم هفایق  نآ  اب  ییاذـک و  هرهچ  نآ  اب  هتبلا  تسا . رتهدـننز  هیـضق  یفن 

هرادا ار  نیمز  نیا  اهناسنا ]  ] امـش تردـق  دـنکیم . هرادا  ار  اهناشکهک  ناهیک و  تردـق ، نونکامه  تساـهقح . نیرتگرزب  زا  شدوخ 
همه نیا  ایآ  مربیم . راک  هب  لطاب  رد  ار  تردق  هک  متـسه  نم  لطاب  تسا ؟ لطاب  نخـس  نیا  ایآ  دنکیم . هرادا  ار  امـش  تردـق ، دـنکیم .
نیع تردق ، دوب ؟ ریذپناکما  هّوق  تردـق و  نودـب  تسا ، هتفرگ  ماجنا  یکاخ  هرک  رد  زورما  نیمه  هک  یناسنا  یعیبط ، ینیـشام ، تاکرح 
نیا دوشیم . بّرخم  ِتردق  يرگید ، تسد  رد  و  رـشب ، هدـنزاس  ِتردـق  صخـش ، کی  تسد  رد  یـسک ؟ هچ  تسد  رد  اهتنم ، تسا ، قح 

قح مـییآیم ،» وـت  يوـسهب  (، » نوـعجار هـیلا  و   ) مییوـگب رگا  تساـم . اـب  تردــق  ینعی  میتـسین ،» قـحرب  اــم  اــیآ  (، » قَْـحلایَلَع انـَْـسلَوَا  )
هچنآ رگا  هک  دـننکیم  نامگ  ياهدـع  تسیچ ؟ تداعـس  هک  منک  راک  رتشیب  یمک  تداعـس  فیرعت  هرابرد  متـساوخیم  ینامز  . میاهتفگ

یتخبشوخ و دنیآیم . رامش  هب  تخبدب  دندرواین ، تسد  هب  دنتساوخ و  هک  هچنآ  رگا  و  دنتسه ، دنمتداعس  دیایب ، ناشتـسد  هب  دنهاوخب و 
هک تسیک  تسین . حیحص  رشب  هرابرد  يدنبمیسقت  نیا  تسین . دشن ،» متـساوخ  هک  هچنآ   » و دش » متـساوخ  هک  هچنآ   » يانعم هب  یتخبدب 

هتبلا تسیک ؟ صخش  نیا  درپن ؟ شزغم  لخاد  هب  يراوگان  کی  نوریب ، ای  نورد  زا  دنک و  یگدنز  هاگآ  تعاس ، هد  تدم  هب  ایند ، نیا  رد 
نیمه ای  تسا . ناسنا  کی  دوش  رادیب  رگا  و  دشاب ، رادیب  هک  نیا  طرـش  هب  دیایب . نییاپ  هقیقد  کی  یتح  ای  تعاس  جنپ  هکلب  هن ، تعاس  هد 

نیا هک  تسا  یفاک  دنروهطوغ ، لهج  رد  یصاخشا  دراد و  دوجو  رقف  شدوخ  هعماج  رد  يرشب و  هعماج  رد  ًالثم  هک  دنک  ساسحا  رادقم 
تداعـس زج  ار  گرم  نم  (، » ةداعـس ّالا  توملا  يرا  ّیناف ال  : ) مینک انعم  هنوگنیا  ام  ار  تداعـس  ایند ، نیا  رد  ددنخب . ًاقیقد  دناوتن  صخش 

امش زا  ندیشوپ  مشچ  اهناشکهک ، نیا  زا  هام و  دیشروخ و  ناگراتـس و  نیا  زا  ندیـشوپ  مشچ  هَّللادبعابا . ای  کیلع  هَّللا  یلـص  منیبیمن ».
هیلا فرط ؛ هب  مدوـخ  ِیحور  دّرجت  اـب  هک  تـسا  یتداعـس  هـمه ، زا  ندیـشوپ  مـشچ  و  [ 404 ، ] یلاـسنایم نس  زا  ندیـشوپ  مشچ  اـهناسنا ،

و ، » امََرب ّالا  نیملاظلا  عم  ةایحلاال  و  تسا ؛ تداعـس  هلمج  نیا  داد . ار  باوج  نآ  ربکایلع  شرـسپ  هک  هنوگنامه ] . ] منک تکرح  نوعجار 
نیا رد  هک  تسیک  تسین . حیحـص  تخبدب ، تخبـشوخ و  هب  رـشب  میـسقت  یلدگنت .» تلالم و  رگم  ار  ناراکمتـس  اب  یگدنز  منیبیمن  نم 

مهاوخب هچره  هک  دوب  نیا  رب  میانب  ایند  نیا  رد  نم  دـیوگب ، دوشب و  يراکتـسد  وا  زغم  رد  هکنیا  رگم  دـش ؟ متـساوخ  هچره  دـیوگب  ایند 
یناسنا نینچ  هتبلا  دشاب . تسم  هتـساوخان ، يادخ  دـننک و  ریدـخت  ار  وا  رگم  تسا ، لاحم  يزیچ  نینچ  دـش . متـساوخ  هچره  تسا و  قح 

ناـکیرات نانـشور و  دزن  رد  ار  تواقــش  تداعــس و  ياـنعم  مـینک . میــسقت  رگید  يروـط  ار  رــشب  دـییایب  دـنزب . ار  فرح  نـیا  دـناوتیم 
تسین هجوتم  تسا و  کیرات  ایند  نیا  رد  هک  یسک  اما  درذگب . تخـس  وا  رب  ایند  هچرگا  تسا ، نشور  هک  تسا  یـسک  دنمتداعـس  . میبایب
نامدوخ هیجوت  يارب  مینکیم ، انعم  ام  هک  ار  تردق  سپ  . درذگیم تواقـش  رد  وا  یگدنز  تساونیب و  هراچیب و  تسیچ ، یگدنز  نیا  هک 

زا یگرزب  رایسب  رومأم  تردق ، هّوق و  تردق ! هراچیب  تسا ؟ تسرد  میسقت  نیا  ایآ  تسا ؟ قح  اب  ای  تسا ، هّوق  اب  قح  هرخالاب ، مییوگیم :
رظن هب  و  مدرک ، ضرع  هک  تداعـس  هرابرد  دوب  یتـالمج  دوشیم . یـشوپمشچ  تقیقح  نیا  زا  بلغا  اـما  تسا ، یتسه  يارب  ادـخ  فرط 

هک دهدب  تاجن  يرامیب  نیا  زا  ار  ام  دنوادخ  میوگیم . نم  هک  تسا  نیا  دیوگب ، دـناوتیمن  ناسنا  درک . راک  نآ  نوماریپ  دـیاب  دـسریم 
. دـش دـهاوخ  رتشیب  امـش  طایتحا  دورب ، رتالاب  هچره  امـش  تاعالطا  تسین . نیا  زج  تسا و  نیمه  میوگیم ، نم  هک  هچنآ  دـیوگب  ناسنا 
ار تداعس  هصالخ ، . درک دیهاوخ  يرواد  تواضق و  رتمارآ  تواضق ، رد  دورب ، رتالاب  امش  ِيرکف  تردق  هک  هچره  دینادب ، ًاعطق  اهناوج ،
ایآ مینک ، تیدـبا  ِیهار  میهاوخیم  اجنیا  زا  ار  وت  دـنیوگب  تیعقوم  نآ  رد  رگا  هک  ناـسنا  يارب  یتیعقوم  درک : فیرعت  روطنیا  ناوتیم 

ناسنا و ایند و  نیا  دـنادب  ًالوا  هک  دـشاب  یلاـح  رد  یناگدـنز  نیا  رد  ناـسنا  رگا  حیـضوت : . تداعـس ینعی  یلب  نیا  یلب . دـیوگب : یقفاوم ؟
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ار رهد  زارد  زور  نیا  هن  رگ  یتسیزاـب  رـس  هب  رـس  مجنا  خرچ و  راـگزور و  : دـنادب تسا و  راـک  رد  یتیدـبا  هک  دـنادب  تـسیچ و  شدوـخ 
رگا نازیزع ! يا  دنتشونیم . هخسن  دوب  لح  لباق  رگا  اریز  تسین ، لح  لباق  يویند  ِیگدنز  هلماعم  ادرف ، نودب  هک  دنادب  زین  ار  نیایتسادرف 

... تایبدا و اههفسلف ، رنه ، لثم ؛ هار  اهدص  اب  نکمم و  لکش  ره  هب  رشب  یگدنز  تشونرس  ًاعطق  دنک ، ریـسفت  ایند  ِدوخ  تسناوتیم  ار  ایند 
ریسفت [ ؟ منک راک  هچ  نم  دیوگیم  رشب  یلو  دیهدب ، همادا  ار  ناتیگدنز  امش  هک  دننک  عانقا  ار  رشب  دنهاوخیم  هار  ره  زا  دوب . هدش  ضوع 

دییامرفیم یلاعبانج  هلب ، درذگب ! یگتـسباو  نودب  ایند  نیا  رد  دیاب »  » ناسنا یگدنز  درادن ، یلاکـشا  دنیوگیم  تسیچ ]؟ نم  یگدـنز 
کی اهبرع  يارب  دنامیم ، هدنز  رگا  هک  تسا  ناربج  لیلخ  ناربج  زا  رعـش  نیا  . منکیمن ادیپ  لالدتـسا  دـیاب ،»  » نیا رد  نم  یلو  دـیاب ،» »
ًارْـسَق يرِـضاح  یْهنَا  ُْتنُک  َْلب  ٌروُهُّدـلا  ِهیّنَُغت  ًانْحَلیعَأ  ُْتنُک  ام  ِدـْلُْخلِاب  یعَمْطَم  الَْول  ُسْفَن  ای  . تفر اـیند  زا  دوز  یلو  دـشیم ، یمور  يـالم 

( تیدبا  ) یگنادواج يارب  يدـیما )  ) یعمط رگا  متـشادن ، تیدـبا  يارب  يدـیما  رگا  نم ، يا  - » 1 [ . 405  ] رُوبُْقلا ِهیراُوت  ًاّرِـسیرِهاظ  اوُدْغَیَف 
رابگرم سأی  هب  ار  دوخ  ياـج  شخبتاـیح ، ِدـیما  نیا  رگا  - » 2 .« مدادیمن ارف  دزاونیم  ناراـگزور  هک  یگنهآ  هب  شوگ  زگره  متـشادن ،

لیلخ ناربج   ) وا لاح  هب  اشوخ  .« متـشگیم ناگدرم  روگ  هریت  ياـهكاخ  راپـسهر  مدرکیم و  عطق  ار  مایتسه  ناـیرج  نونکامه  دادیم ،
. قَْحلایَلَع انَْـسلَوَا  تفگ : نینچ  ربکایلع  ترـضح  تسا . هدرک  تبحـص  شدوخ  اب  هدومن و  تولخ  شدوخ  اب  ياهقیقد  دـنچ  هک  ناربج ،)

دیهاوخ هظحل  ره  دیشاب ، هاگآ  رگا  دایز ، تورث  اب  ّالا  و  تداعـس . دنیوگیم  ار  نیا  زیزع ! ناناوج  يا  میوریم . میتسه ، قح  رب  رگا  تفگ 
رگا نینچمه ، دنورب . باوخ  هب  دنتسناوتن  یگنسرگ  زا  بشما  ییاههنسرگ  هچ  هک  یلاح  رد  تسا ، نم  رایتخا  رد  نالک  تورث  نیا  تفگ :

زا هملک  کی  میتسناوتیم  ام  هک  ییاهلهاج  دنرایـسب  هچ  تفگ ، دـیهاوخ  دـشاب ، ناتدوخ  شیارآ  يارب  طـقف  دیـشاب و  هتـشاد  داـیز  ملع 
ضرع هک  روطنامه  هک -  نیا  رگم  دـشاب ، هتـشاد  ایند  نیا  رد  قلطم  هدـنخ  یهاگآ ، اب  یـسک  تسا  لاحم  میهد . میلعت  نانآ  هب  ار  اـهنیا 

ار قَْحلایَلَع » انَْـسلَوَا   » هلمج تمظع  دـیناوتیم  امـش  نونکا  . تسا دـنلب  یلیخ  اـهنآ  ههقهق  هتبلا  هک  دوـش  ریدـخت  اـی  دـشاب  تسم  مدرک - 
ياـنعم نیا  میورب . تفگ  ربـکایلع ] هکناـنچ  ، ] یلب دزیخیمرب ؟ اـیآ  زیخرب ، تنادـنزرف  اـب  نیـسح ، يا  دـنیوگب  نـالا  رگا  ینعی  دـیمهفب .
تروص فیرعت  یلیخ  ناسنا ، ِتداعس  يارب  هتبلا  مریذپب . متـسناوتن  تداعـس  يارب  ار  ییانعم  موهفم و  چیه  نیا ، زا  ریغ  نم  تسا . تداعس 

هک اج  نآ  یتشک  دََرب  : دینادب نیقی  ار  نیا  دش . دهاوخن  دوش ، رـسیم  دـهاوخیم ، رـشب  هک  هچنآ  هک  دـشاب  نیا  تداعـس  رگا  تسا . هتفرگ 
رِّبَُدی ُْدبَْعلَا  شاب . هتـشاد  مه  ارم  ریدقت  باسح  درک ، یهاوخ  ریبدت  ناسنا ]  ] وت دیوگیم  ادخیادخان  دَرَد  نت  رب  هماج  رگ  يادخ و  دـهاوخ 

فالخرب لاوحا  يراجم  ارچ  تساضق  هن  نایناهج  لاـح  لّوحم  رگا  «. دـنادرگیم رّدـقم  راـگدرورپ  دـنکیم ، ریبدـت  هدـنب  ، » رِّدَُـقی ُّبَّرلاَو 
همه نیا  اب  ایند ، ياهزغم  نیرتگرزب  یتحتـساطخ  هلمج  اهریبدـت  هک  لیلد  نادـب  قلخ  شکنانع  دـب  کـینره و  هب  تساـضق  یلبتـساضر 
رفن دنچ  میوشیم ، دراو  نآ  هب  ام  هک  لاس  نیا  رد  هک  دننزب  سدح  دیدج ، لاس  کی  ندیسرارف  هناتـسآ  رد  دنناوتیمن  تاناکما  لیاسو و 

ار تداعس  يانعم  رفن  دنچ  ای  تشاد ؟ دنهاوخ  یبوخ  ِینهذ  هقراب  کی  تایبدا ، رد  رفن  دنچ  ای  دیـسر ؟ دنهاوخ  دیدج  هیرظنهب  کیزیف  رد 
کنیا هک  یناـکم  نیمه  رد  رگید  هقیقد  دـنچ  هک  تشاد  میهاوـخن  نـیقی  اـم  دـیناوتیمن و  امـش  دـنمهفب . تـسا  لاـحم  دـیمهف ؟ دـنهاوخ 

. دوشیم هچ  هقیقد  کی  زا  دعب  ممهفب  نم  هک  دراذگیمن  هاگآدوخان  ِسونایقا  جاوما  اریز  تسیچ ، هدـنب  تیعقوم  تیعـضو و  میاهتـسشن ،
اب هطبار  رد  تسوا و  هب  هیبـش  مه  ماهدازردارب  ًـالثم  هک  متفایم  رکف  نیا  هب  منکیم ، هاـگن  صخـش  کـی  هب  روـطنیمه  هک  رگید  یقیاـقد 
هب ذوفن  اـب  هک  دـینیبیم  هاـگن  کـی  اـب  رفن  کـی  اـی  دـنزیم .] جوم  نم  نهذ  رد  رگید  نوگاـنوگ  بلاـطم  و   ] منکیم تبحـص  شناتـساد 

ُنلیسپا مدرایلیم  کی  یتح  حور  تسا . ناسنا  حور  هکلب  تسین ، ینت  تصش  لوکساب  لثم ] . ] دوشیم عورش  ییاهجوم  ناسنا ، ِهاگآدوخان 
مک مرگولیک  دصکی  نت ، هاجنپ  رد  ًالثم  دنوریم . نآ  يور  رب  راب  نزو  نییعت  يارب  اهرلیرت  هک  دیاهدید  ار  اهلوکساب  دنکیم . باسح  ار 

قرف حور  ثحب  اما  دـیآیمن . باسح  هب  راب  نت  تصـش  رد  مرگولیک  دـصکی  ای  دـنروآیمن . باـسح  هب  ًالـصا  هتـشادن و  یلاکـشا  تسا .
، دینک روصت  ار  نآ  دیناوتب  یتح  تسا  لاحم  امش  دننکیم ، هضرع  ار  [ 406  ] نورپیاه کی  ای  نوزم  کی  رمع  یمدآ  زغم  هب  یتقو  دنکیم .

کی هزادنا  هب  حور )  ) اجنیا رد  یموجن  ماقرا  تسین . حرطم  ّتیمک )  ) ُنت ثحب  حور ، رد  دنکیم . ءاشنا  ار  هیناث  ِموینویلیم  کی  زغم ، یلو 
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ناـسنا هب  هظحل  ره  رگا  تسا . هلمج ] نیا  كرد   ] تداعـس ياـنعم  قَْحلایَلَع . انَْـسلَوَا  تفگ : ربکایلع  لاـحره ، هب  . تسا نلیـسپا  مدراـیلیم 
؟ دننک هناور  دنوادخ  هاگشیپ  هب  ار  امـش  هک  ياهدرک  هبـساحم  يروط  ار  دوخ  تیعـضو  يزیخیمرب و  یتسه و  رـضاح  نونکا  ایآ  دنیوگب 
، اهییابیز اما  ؟ دهدیم تسد  ناسنا  هب  ینارگن  نودب  قلطم و  روطهب  ایند  ِزایتما  مادک  ّالا  و  تسا . دنمتداعـس  صخـش  نیا  هلب ،»  » تفگ رگا 
ار نارگید  مه  ار و  دوخ  مه  دـشاب ، هتـشادن  تیـصخش  رگا  اـبیز  صخـش  : » تسا ناـگرزب  زا  یکی  زا  لاـثم  نیا  تسا . هبل  ود  ِدراـک  لـثم 
مه نارگید  ایآ  تسوا ، رایتخا  رد  هک  نالک  تورث  نیا  نونکا  رگا  هک  دنک  هبـساحم  مدآ  دییوگب ، ار  تورث  هلأسم  رگا  دـنکیم .» یمخز 

. تسا حرطم  لئاسم  نیا  منکیم ؟ هدافتـسا  بوخ  تردق  نیا  زا  نم  ًاعقاو  ایآ  تسا ، نم ] رایتخا  رد   ] تردـق رگا  دنتـسه ؟ دـنمهرهب  نآ  زا 
هک دوش  ثعاب  اه  « ایآ  » نیا دوخ  هک  تسا  نیا  دـنک ، تیذا  ار  وا  اه  « ایآ ایآ   » هک دراذـگیمن  دـهدیم و  شمارآ  ناـسنا  هب  هک  هچنآ  هتبلا 

، دنک هجوتم  شدوخ  هب  هک  ار  لاؤس  نیا  ینعی  تسا )؟ نینچ  یتسارهب  ایآ  . ) تسا قیفوت  کی  نیا  ِدوخ  دشاب . عمج  یگدـنز  رد  وا  ساوح 
دوخ زا  ناسنا ] ره   ] هک تسا  یتداعس  اهلاؤس  نیا  دوخ  تفگ ، ناوتب  دیاش  تسین . یتداعـسیب  دوخ ] هب  هجوت   ] نیا دوش . عمج  شـساوح 

. تشادرب تسد  یگدـنز  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  . منکیم ضرع  مه  ار  نآ  هک  میراد  رگید  بلطم  کـی  دـهدب . باوج  دـسرپب و 
میهاوخیم ام  دنیوگب ، هناهب  کی  اب  تسا  نکمم  اذل ، تسا . هدادن  ناشن  اهنآ  هب  ار  دوخ  هرهچ  یگدـنز ، تایح و  هک  دنتـسه  یـصاخشا 

نوناق ظفح  يارب  هتبلا  هک  میتسه  ورهبور  خـیرات  رد  ییاه  « طارقـس  » اب ام  میرادیمرب . یگدـنز  زا  تسد  تسین و  طوبرم  امـش  هب  میورب و 
مونشیم و ار  لطاب  مکح  تسا ، هدرک  گرزب  نتآ  رد  ارم  نوناق  نوچ  اما  تسا ، لطاب  ینوناق ]  ] هچرگا : » تفگ طارقس  دندرک . یگنادرم 
ام ینعی  میتشادـن ، لوـبق  ار ] نتآ  نوناـق   ] اـم هک  نیا  اـب  تـسا . یمهم  بـلطم  اریز  مـینک ، تـقد  یمک  نخـس  نـیا  رد  مروـخیم ». ار  رهز 
»؟ يدرکن لوبق  ارچ  و  مهدـب ) تاجن  ار  وت  مناوتیم  نم  تفگ  نوطالفا  نوچ   ) میهدیم تاجن  مادـعا  زا  ار  امـش  دـنتفگ  رگا  : » میتفگیم
.« تسا هدرک  گرزب  ارم  دننک ، مادعا  نآ  قبط  ارم  دنهاوخیم  دـناهدرک و  کّسمت  نآ  هب  نایاقآ  هک  نوناق  نیا  رمع ، کی  : » تفگ طارقس 

رگا دـیهدن و  ارف  شوگ  لـطاب  هب  هن ! : » میتـفگیم مالـسا  هاگدـید  زا  میدوـب ، تیعقوـم ] نآ  رد   ] اـم رگا  هچ  رگا  تسا ، مهم  یلیخ  بلطم 
: تفگ درک ؟ راک  هچ  وا  اما  نک ». ضارتعا  : » میتفگیم وا  هب  میدوب ، اـم  رگا  دـینک .» ضارتعا  نتآ  ِراـکبان  تاـضق  نیا  هب  دـیراد ، تردـق 
ار نوناق  اجهمه  دیاب  تفگدرشف  هنیس  رد  هلصوح  مک  لد  یلو  دوب ، شنتخیرگب  ِهار  «. درمـشب سدقم  دید و  مرتحم  ار  نوناق  اج  همه  دیاب  »
ماد یتشُک  تسین  هک  دندیود  شیپ  اههچوندرُدیب  یبارـش  هک  يرامخ  نوچ  تفرگب  لتاق  فک  زا  نارکوشدرمـشب  سدقم  دـید و  مرتحم 

رـسک اـم  ِیم  هجو  تفگ  یقاـس  دـش  ودـب  وچ  رغاـس  روددرپسب  ناـج  رگد  ِدـعب  یکی  هک  دـید  ار  نازیزع  ماـج  ناـشداددرُگ  اـب  نیتـسخن 
یناـهج تفگ و  نخـس  نیا  میکح  هدازآ  دوخ  ِهاوـخ  اوـه  اـبدروخ  یهاوـخیم  وـت  هک  یّمـس  هجو  دـسرب  تموـکح  اـت ز  نک  ربـصدروآ 

هک روطنامه  میهدیم -  تاجن  ار  امش  ام  دنتفگ  طارقس )  ) وا هب  یتقودرم  ناوتن  ناهج  هب  یتفُم  هکناز  دهدب  ّمس  ات  هک  میس  شهدبدرزآ 
هرابود یهاوخیم  وت  ایآ  تسا ، هتشذگ  مرمع  ياهلاس  نم  تفگ : طارقس  تشاد -  یعامتجا  ذوفن  یلیخ  نوچ  مناوتیم ، تفگ  نوطالفا 
يابیز تاحفـص  موشیم و  کیدزن  تیدبا  هب  نم  مورب . راذگب  یچیپب ؟ نم  ندرگ  هب  ار  یناگدنز  نیا  ریجنز  ینادرگزاب و  ایند  نیا  هب  ارم 

رما نیا  نیسح ، هرابرد  اما  . تسا هتشذگ  مّنس  منیبیم و  ار ] تیدبا   ] نم ینکیم ؟ نم  هب  وت  هک  تسا  يداهنشیپ  هچ  نیا  منیبیم . ار  تیدبا 
رگید یـسک  داوساـب ، ِناـسنا  راـهچ  هس -  زا  ریغ  نتآ  رد  ار  طارقـس  هزاـت ، تسین . حرطم  هتـشذگ » مّنـس   » هلأـسم ینعی ، تـسین . قداـص ] ]

صخـش نیرتبوبحم  ناونع  هب  ایند ، موس  کی  تفگ  ناوتب  دـیاش  و  مالـسا ، ِزور  نآ  ياـیند  ماـمت  ار  یلع  نب  نیـسح  یلو  تخانـشیمن ،
مه نآ  درادرب . تسد  دـهاوخیم  دوخ  ناج  زا  تسا و  ناـهج  ِناـج  یـصخش  ینعی  هچ ؟ ینعی  یگدـنز  زا  نتـشادرب  تسد  دنتخانـشیم .
يا ناهن  ردـنا  ناهن  يا  ناهن  ناج  رد  وت  مسج و  رد  ناهن  ناجدـناهدروآ  یبناج  ور  یـسک  ره  دـناهدرک  ناهنپ  وچ  ار  ناج  هلبق  : هک یناـج 

مامت ار  شرمع  هک  یـصخش  هن  دهدب ، تسد  زا  ار  ناج  نیا  تساوخیم  دوب و  هدرک  هولج  وا  ناج  رد  ادـخ  ًاعطق  هک  نیـسح  نآناج  ِناج 
ار نیا  مورب .» مهاوخیم  تسا و  هدـش  مامت  یچیپب ؟ نم  يولگ  هب  ار  ایند  نیگنـس  فـالک  یهاوخیم  وت  هراـبود  اـیآ  : » دـیوگیم هدرک و 

هبنج هیـضق و  یمَکِح  یملع و  هبنج  یمک  هک  منک  ضرع  مهاوخیم  ار  یگدـنز  تاـصتخم  زا  يدـنچ  دـینک . تقد  مییوگب ، میهاوـخیم 
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شناـج زا  تشذـگ . دوخ  ناـج  زا  طـقف ]  ] هک دوب  یمدآ  هک  دـیاین  رظن  هب  روطنیا  نیـسح  تداهـش  هک  دوـش ، نشور  رتـشیب  هیـضق  ِینید 
ورملق يارب  نونکاـت  هچرگا  تاـیح ، تیهاـم  دروم  رد  میوـگب . ار  هملک  دـنچ  نیا  دـیهد  هزاـجا  تشذـگ . ناـهج  ِناـج  زا  ینعی  تشذـگ 

زا رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب  ؛ اما تسیچ ؟ تایح ) ناج و   ) نیا هک  هدـشن  فشک  ًالماک  اههفـسلف  اـهشناد و 
ياهرذ دندوب و  ام  نورد  رد  دندوب ، ناهج  ِناج  هک  نیا  نیع  رد  [ . 407  ] دناهدیشوپ هتسناد و  اهزار  دناهدیشون  قح  ماج  هک  نافراعاهزاوآ 

يارب اهنیا  تسا . ناج  ناسنا و  هب  قلعتم  اهنیا  دزیم . جوم  اهنآ  ياـهلد  رد  زین  ناـهج  رارـسا  دـنتفرگیمن . گرزب  اـم  رب  ار  ناـشدوخ 
زا یکی  رگا  هک  تساهناسنا . امـش  ِناج  هب  قلعتم  طقف  تسین ، هدیـشک  کلف  هب  رـس  ياهتخرد  تسروا و  هوک  راوید و  هبرگ و  گس و 

، دراد زار  اهنویلیم  یمدآ  ناج  هک  یلاح  رد  هک  تسا  یتردـق  هچ  نیا  تقو  نآ  دـشیم . رجفنم  تشاد ، نادان  ِناسنا  کی  ار  رارـسا ]  ] نآ
هب هدش و  جراخ  نامتسد  زا  ناج ] شزرا  اهزمر و  ، ] دسرن ام  دایرف  هب  تیبرت  میلعت و  یتقو  ایادخ  دروآیمن . دوخ  يور  هب  مه  ياهرذ  یلو 

ًاعطق مینک ، شرامش  ار  یمدآ  ناج  ياهتمظع  مینیـشنب و  رگادنتخود  شناهد  دندرک و  رهُم  دنتخومآ  قح  رارـسا  ار  هک  ره  . دوریم رده 
هک تسا  نیا  تداعس  تفگ  نیسح  دنیوگیم  هک  یتقو  دش . دهاوخن  مامت  اهتمظع  نآ  شرامش  درذگیم و  اهلاس  دوشیم ، مامت  رمع 
نآ زا  تــسیچ ، ناــج  متــسنادیم  هــک  نــیا  اــب  ینعی  متــشذگ ، زیچ  هــمه  زا  مدرک و  باــختنا  مدوــخ  يارب  ار  تداهـــش  نــیا  نــم 
نیا زا  ار  ام  نیـسح ، نینزان  نوخ  هب  میهدیم  دنگوس  ار  وت  ایادخ ! . امرفب يرای  نیـسح  تخانـش  رد  ار  ام  ادنوادخ ! اراگدرورپ ! . مرذگیم

نیــسح هلیــسوهب  هـک  ییاـهسرد  زا  اراـگدرورپ ! ادـنوادخ ! . اـمرفب دـنمهرهب  ياهدوـمرف ، هضاـفا  فـطل و  یمدآ  ناـج  هـب  هـک  یتازاـیتما 
ام هک  دراد  ياج  و  دیشاب ، ادصمه  گنهامه و  نیسح  اب  ناتناج  قامعا  زا  میراودیما  هَّللاءاشنا  . ناسرب بوخ  جیاتن  هب  ار  ام  میریگیمارف ،

« نیمآ . » میشاب نیسح  وریپ  هارمه و  نیسح  اب  سفن  نیرخآ  ات 

ینیسح شاداپ 

ِیف َنوُِسلْجَی  َُّمث  ًاـِّیبَن  َنیْعبَـس  سْمَّشلا  ِعُولُط  یِلا  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  َْنَیباـم  َنوـُُلتْقَی  اُوناـک  َلیئارِْـسا ، یَنب  َّنِا  .( 1374  / 3  / 18 مرحم ، مهد  بـش  )
( لیئارساینب  ) نانآ [ .» 408  ] ماِقْتنا ِيذ  ٍزیزَع  َذْـخَا  َِکلذ  َدـَْعب  ْمُهَذَـخَاَف  ُهّللا  ُمُهَلَْهمَاَـف  ًاْئیَـش  اوُعَنْـصَی  َْمل  ْمُهَّنَاَـک  َنوُرَتْشَی  َو  َنوُعیبَی  ِقاوْسَاـْلا 

يراک چیه  ییوگ  دندشیم ، دوخ  راک  بسک و  لوغشم  رازاب  رد  سپس  دنتـشکیم ، دیـشروخ  بورغ  عولط و  نیب  رد  ار  یناربمایپ  یهاگ 
زا : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .« تفرگ ماـقتنا  داد و  تصرف )  ) تلهم ناـنآ  هـب  دـنوادخ  تـسا .) هدـشن  يزیچ  چـیه   ) دـناهدرکن
وا دش . هداتسرف  لیئارـساینب  ناراکبان  زا  يراکبان  يارب  ایرکز  دنزرف  ییحی  رـس  هک  تسادخ  شیپ  رد  ایند  ندوب  موهوم  زا  ایند و  يزیچان 

هیما لآ  زا  يراکبان  يارب  ار  نم  رس  دنداتـسرف . لیئارـساینب  زا  يراکبان  يارب  ار  شرـس  و  دنتـشک ،) ار  لیئارـساینب  ربمایپ   ) دندرک حبذ  ار 
شیپ ییاهتلهم  یتقو  ناـمراک  جـیاتن  زا  هک  تسا  نیا  میریگبارف ، میناوتیم  هلمج  نیا  زا  اـم  هک  یگرزب  سرد  [ . 409 «. ] داتسرف دنهاوخ 

يرگید زا  سپ  یکی  مه  لوط  رد  ار  قیاقح  ثداوح و  ام  هک  تسا  حرطم  ام  يارب  نامز  رابیوج  رد  اـهتلهم  نیا  مینکن . تلفغ  دـیآیم ،
رـس تشپ  نامز ، رابیوج  رد  اهتلهم  دعب . نرق  کی  شیپ ، نرق  کی  دعب ، لاس  کی  الاح ، شیپ ، لاس  کی  ادرف ، زورما ، زورید ، مینیبیم :
مدآ دالوا  ام  يارب  طقف  تسا ، يرگید  زا  سپ  یکی  هک  نیا  تسا . يرگید  رانک  رد  یکی  الاب  رد  دنهد . بیرف  ار  ام  دـیابن  دـنیآیم و  مه 
دعب یمود  دنک ، روبع  امـش  لباقم  زا  رتش  راطق  کی  دیتسیاب و  ییاج  رد  رگا  ؛ لاثم تسا . هدومن  هولج  میاهتفرگ ، رارق  نامز  رابیوج  رد  هک 

مه اهنیا  تکرح  هک  مینکیم  ضرف  دننکیم . تکرح  یمراهچ  زا  دعب  یمجنپ  و  یموس ، زا  دعب  یمراهچ  یمود ، زا  دعب  یموس  یلوا ، زا 
کی زا  رگا  اما  يرگید . زا  سپ  یکی  یمراهچ  یموس ، یمود ، دعب  یلوا  نآ  دییوگیم  امـش  تسا . ياهریاد  عیـسو  رایـسب  عاعـش  کی  رد 

هب ادخ  دیتسه . فرـشم  اهنآ  همه  هب  ینعی  تسا ، يرگید  رانک  رد  یکی  تکرح  لثم  نانآ ، تکرح  هک  دینیبیم  دینک ، هاگن  عفترم  ياج 
تسا نآ  تلم  يانعم  هک  دینکیم  نامگ  دیدز ، تسد  گرزب  تیانج  نیا  هب  هک  امش  دایز ، نبا  نایرکشل  يا  تسا . فرـشم  ثداوح  همه 
ماقتنا هثداح و  دنوادخ ، يارب  «. داد تلهم  نانآ  هب  ادخ  ، » هَّللا مهلهماف  دیـشکیم . ماقتنا  زور  نامه  دـنوادخ  هنرگو  دوبن ! يزیچ  هیـضق  هک 
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یتح هک  ماقتنا -  اهنآ و  راک  نیب  دننکیم ، نامگ  ایند  ِناراوخنوخ  ناراکمتـس و  تقیقح ، رد  ینعی  تسا . يرگید  رانک  رد  یکی  هثداح ،
دزیخ هناشنزا  شیپ  دـباین  ناما  ملاـظ  مولظم ، ِهآ  ریت  زا  . تسا مه  لوط  رد  دـنک -  زورب  تعیبط  هصرع  رد  لـسن  تفه  زا  دـعب  تسا  نکمم 

زا شیپ  دنکیم . تباصا  هناشن  هب  سپـس  دنکیم ، ادص  لد )  ) نیا دوخ  لوا  دینک ، اهر  ار  ریت  دیتساوخ  امـش  هک  یتقوار  نامک  ناغف  لدزا 
ملاع رد  اهتنم ، تسا . هدروخ  امـش  ِدوخ  هب  یلیـس  نامه  ادـتبا ] ، ] دـیدز ناسنا  کی  هب  یلیـس  کی  رگا  ار . نامک  ناـغف  لد  زا  دزیخ  هناـشن 

هک مدوب  هدرک  ار  داهنـشیپ  نیا  ینامز  . تسا يرگید  زا  سپ  یکی  هکلب  درادـن ، شیاـمن  اـم  يارب  يرگید  راـنک  رد  یکی  ثداوح  تعیبط ،
اهناتسرهش زا  سپـس  مینک . يزیرهیاپ  ار  هلجم  کی  يانب  ادتبا  مینکب . داجیا  ایند  مامت  رد  یگنهرف  بالقنا  کی  ناسآ ، راک  کی  اب  دییایب 

کی یـسک  رگا  ًالثم  دسیونب . ام  يارب  تسا ، هدید  ار  نآ  لمعلاسکع  دـعب  هدـمآ و  شیپ  وا  يارب  ياهثداح  سکره  ناریا ، ياهاتـسور  و 
نایاقآ زا  یکی  : لاثم دوشیم . هدید  رتدایز  ثداوح  نیا  زا  دورب ، رتالاب  نس  هک  هچره  ًاعطق  تسا . هدروخ  مه  یلیس  کی  تسا ، هدز  یلیس 

دای زاورپ  اهنآ  هب  دـندوب و  هدـمآرد  مخت  زا  ناشیاههچب  هتـشاذگ و  هنایـشآ  راوید  يالاب  کـشجنگ  ود  ناـنآ ، یگیاـسمه  رد  تفگیم :
زا ار  هنال  نیا  تفگ : دوخ  رـسمه  هب  شاخرپ  نمـض  دـمآ و  هناخ  هب  درم  دوب . هتخیر  نیمز  يور  رب  راوید ، زا  هاک  یمک  يزور  دـندادیم .

بارخ ار  هنـال  اـم  دـعب  دـنیآیمرد و  زاورپ  هب  اـهنآ  ياـههجوج  رگید  زور  دـنچ  هک  تفگ  نز  دـننکیم . فیثک  ار  هناـخ  اریز  ربـب ، نیب 
بارخ ار  هنال  لیب  اب  هدروآ و  ناـبدرن  کـی  سپـس  ینکیم . تفلاـخم  نم  اـب  وت  هشیمه  وت  تفگ  درم  نزن . تسد  هنـال  هب  نـالا  مینکیم ،

دعب زور ، نامه  دوب و  هلماح  درم  نیا  رـسمه  داتفا ! نییاپ  هدش و  فصن  اهکشجنگ  هچب  نیا  زا  یکی  دزیم ، ار  لیب  نیا  هک  یعقوم  درک !
نیح رد  و  ، ] دندرب ناتسرامیب  هب  ار  وا  تسا . نامیاز  درد  دیاش  دنتفگ  تسا . هتفرگ  درد  ملد  هک  نیا  نتفگ  هب  درک  عورش  تعاس ، کی  زا 

ِناتساد نیا  . تسا هدرک  لقن  نم  يارب  دوب ، ارجام  دهاش  رظان و  هک  یصخش  ار  ناتساد  نیا  دندروآ . نوریب  هدرک و  فصن  ار  هچب  نامیاز ]
نم دزن  یـصخش  . دنک هراشا  کی  مادـک  هب  دـنادیمن  مدآ  ًالـصا  هک  تسا  دایز  بلطم  نیا  ياههنومن  يردـق  هب  و  تسا . شنکاو  شنک و 

اهشنک نوناق ]  ] هب متفگ  هن . تفگ  ینکیمن ؟ تجاجل  مهدب ، ناشن  وت  هب  ار  ادخ  رگا  متفگ  وا  هب  منیبب . ار  ادخ  مهاوخیم  تفگ : دمآ و 
اهتدم ار  داهنـشیپ  نیا  دینادب . نیقی  ار  نیا  تخاون . دنهاوخ  یتخاون ، یتقو  هک  تسا  يربخ  هدرپ  تشپ  رد  ًاعطق  نک . هجوت  اهشنکاو  و 

شنک  » زا ياهنومن  هک  ار  ياهثداح  سکره  تسدرود ، طاقن  اهاتسور و  زا  اهناتسرهش و  زا  هک  دینک  رـشتنم  ياهلجم  هک  مدوب  هداد  شیپ 
رد تسه ، ياهعومجم  نینچ  هک  دش  سکعنم  یتقو  سپـس  درذگب ، لاونم  نیا  هب  یتدـم  دـنک . لاسرا  ام  يارب  دـسیونب و  تسا ، شنکاو »

. دیتسرفب اهناتسرهش  اهاتسور و  نیا  هب  توص  طبض  اب  ار  نایوجشناد  نازومآشناد و  دندش ، لیطعت  اههاگشناد  سرادم و  یتقو  ناتـسبات 
! هثداح نویلیم  کی  درک . يروآعمج  هلاس  هاجنپ  لهچ -  ِلسن  کـی  رد  ناوتیم  ار  اـههثداح  لـیبق  نیا  زا  نویلیم  کـی  هک  میدرک  روصت 

هظحالم یبیرقت ، هبـساحم  زا  دعب  دوش . هتفرگ  رظن  رد  ياهحفـص  دصناپ  باتک  کی  لک ، رد  دشاب و  هحفـص  کی  هثداح  ره  دـینک  روصت 
يا . مسیونیم ار  شاهمدقم  مه  نم  متفگ  دروخ ! یهاوخ  اریز  نزن ، هک  نیا  رب  ینبم  دوشیم ، دیلوت  فراعملا  ةریاد  دلج  رازه  ود  هک  دـش 

تـسود ار  ملع  ام  همه  دینکیم ! ریـصقتیب  هداس  فاص و  هراچیب  هملک  نیا  ینابرق  ار  زیچ  همه  دیاهتفرگ و  ار  ملع  هملک  متخ  هک  یناسک 
لاـحم فداـصت  هچرگا  تسا ، فداـصت  یملع  رظن  زا  دـییوگیم  بوـخ ، رایـسب  مینکب ؟ میهاوـخیم  ياهدافتـسا  هچ  ملع  زا  یلو  میراد ،
تـسا نیا  . دندروخ دندز ، هک : تسا  هداتفا  قافتا  هلاس  دـنچ  نیا  رد  هثداح  نویلیم  کی  ًافداصت  مسیونیم : مهدیم و  لوق  نم  یلو  تسا ،

تسا و هوک  ناهج  نیادوشن  عیاض  هدـکیم  نیارد  كاخ  فک  کی  دـننک  هداب  حدـق  ای  یم  ِمخ  ای  وبـس  ای  . هَّللا مهلهماف  دومرف : نیـسح  هک 
هَّللا قدص  تسا ». شیوخ  درواتسد  ِورگ  رد  یسک  ره  [ » 411 . ] ۀَنیهَر ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  [ . 410  ] ادص ار  اهادن  دیآ  ام  يوس  ادن  ام  لعف 
ماگ تسا و  فرشم  نیسح  تسه . ماقتنا  تسنادیم  نوچ  دوب ؟ هدشن  برطضم  هرذ  کی  یتح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ارچ  میظعلا . یلعلا 

لامک زا  تلع ، نیمه  هب  داتفا . لاح  هچ  هب  دایز  نبا  و  دندیرب ، باوختخر  رد  ار  دعس  نب  رمع  رس  هک  دنیبیم  و  هتشاذگ ، نامز  يوسارف  هب 
شنک و نوناق  نیا  . داتفا قافتا  دوب و  ياهثداـح  مینکیم  ناـمگ  هک  تساـم  لـهج  نیا  درادـن . بارطـضا  رگید  تسا و  رادروخرب  شمارآ 
( تعیبط هصرع   ) اجنیا تسا و  هدرپ  تشپ  یهلا  تلادـع  هک  دـینادب  اـت  تسا  رادـشه  يارب  طـقف  خـیرات  رد  مدرک ، ضرع  هک  ار  شنکاو 
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وا هب  ریت  کی  بوخ ، رایـسب  تساجنیا ؟ ماقتنا  ياج  ایآ  دریگب ، ماقتنا  نیـسح  نالتاق  زا  دـهاوخیم  دـنوادخ  تسین . ادـخ ] ماـقتنا   ] ياـج
تسرد ایآ  تسین . باذع  هک  ياهقیقد  هس  ياهقیقد و  ود  ِندنک  ناج  دشاب . يدبا  باذع  دیاب  لتاق  نیا  باذع  دوشیم . تحار  دننزیم و 

هچ میهدـب . شاداـپ  وا  هب  اـیند ، نیا  رد  مالـسلا ] هیلع  نیـسح  ماـما   ] يراکادـف رطاـخ  هب  میهاوـخیم  سکع ، هب  اـی  هن ؟ اـی  دـینکیم  تقد 
رب تناها  ًالـصا  هکل  هنایماع ، هناکدوک و  اهنت  هن  تاروصت ، نیا  دیهدب . یلع  نب  نیـسح  هب  نامتراپآ  دـحاو  رازه  ًالثم  میهدـب ؟ یـشاداپ ] ]

بلاطیبا نب  یلع  هب  ًالثم ] . ] تسا کچوک  ایند  نیا  باقِع . رفیک  هن  تلادـع و  ِشاداپ  هن  تسین ، اهفرح  نیا  ياج  اج  نیا  تسا . نیـسح 
دوشن و نیگنس  یلیخ  رشب  باوخ  هک  نیا  يارب  اما  تسا . مک  ایند  شاهظحل  کی  يارب  میهدب . هزیاج  ایند  نیا  رد  میهاوخیم  مالـسلا  هیلع 

لاس دـنچ  تفگ : نم  هب  صخـش  نامه  . میروآیم لیلد  وا  يارب  ار  شنکاو  شنک و  هلأسم  یهاگ  دورنورف ، نیگنـس  باوخ  هب  دایز  یلیخ 
[ یماظن سابل  اب   ] يدرگرس ماگنه  نیا  رد  میدوب . هتسشن  ياهناخهوهق  رد  هناحبص ، فرص  تهج  دوخ  ریسم  رد  میدوب . مق  رهـش  مزاع  لبق 

تشاد یسفق  یچهوهق ، دندروخیم . هناحبص  مه  اب  دندوب و  هتسشن  فرط  کی  مه  هبلط  رفن  ود  دش . دراو  دوخ  دنزرف  ود  رـسمه و  هارمه 
يارب ار  اهوتـسرپ )  ) اهنیا دنتفگ : ناشردپ  هب  درگرـس  ياههچب  دوب . يرگید  زا  رتزارد  یمک  شیاهلاب  یکی  دوب و  نآ  رد  وتـسرپ  ود  هک 
تفگ تسا ، یماظن  یماقم  صخش  نیا  دید ، هک  وا  یشورفیم ؟ ار  اهوتسرپ  نیا  ایآ  تفگ : یچهوهق  هب  بوخ . رایـسب  تفگ : ردپ  رخب . ام 

ناشرکف هب  ناهگان  اههچب  تخورف . درگرس  هب  عقوم -  نآ  لوپ  هب  هتبلا  ناموت -  لهچ  ای  یـس  غلبم  هب  ار  اهوتـسرپ  هناخهوهق ، بحاص  هلب .
راکهچ مینیبب  مینزب و  شتآ  ار  اهوتـسرپ  نیا  ياهلاب  ات  میزیرب  میریگب و  تفن  یمک  دـنتفگ : ناشردـپ  هب  دـننزب ! شتآ  ار  اهنیا  هک  داـتفا 

هب تلاخد  تفگ : تشگرب و  ناشردپ  لیلد ! نودـب  ناویح  ندـنازوس  تسین . بوخ  تسا ، يدـب  راک  نیا  هن ، دـنتفگ : اههبلط  دـننکیم ؟!!
اب دندز ، غیج  هعفد  هس  ود -  ناویح ، ود  نیا  دندز ! تیربک  دنتخیر و  اههدنرپ  يور  هب  دندروآ و  ار  تفن  نآ ، لابند  هب  تسا . هدـماین  امش 

درگرـس نیا  هک  مراد  دای  هب  ًاقیقد  ار  هثداح  تفگیم  درک ، فیرعت  ار  ارجام  نیا  هک  یـصخش  دندرم . سپـس  دـندز و  لاب  رپ و  بارطـضا 
نیا زا  دعب  دنداتفا . هار  هدش و  راوس  شنادنزرف  رسمه و  اب  درگرـس ، نیا  دعب ، یمک  تشاد . نشور  یبآ  گنر  هب  سکلوف  يوردوخ  کی 

ام دنتفر ، شاهداوناخ  درگرس و  هک  نآ  زا  سپ  دندش . تحاران  رایـسب  مه  اههبلط  نآ  میروخب . ار  نامهناحبـص  میتسناوتن  ًالـصا  ام  هثداح ،
کی دـنتفگ  تسا ؟ ربـخ  هچ  میدیـسرپ  تسا . هتـسب  هار  هک  میدـید  ریـسم  لوط  رد  ناـهگان  میداـتفا . هار  هب  دـعب  هقیقد  راـهچ  یلا  هس  مه 
زونه میدـید . میتفر و  مه  نامدوخ  ام  تفگیم : تساجک ؟ زا  شتآ  دـننیبب  اـت  دنتـسه  قیقحت  لاـح  رد  نیرومأـم  هتفرگ و  شتآ  سکلوف 

[412 . ] تسا داـبآیلع ،)  ) داـبآنسح هناـخهوهق  رد  شتآ  نیا  تلع  میتـفگ : اـهنآ  هـب  باـطخ  هـک  دوـب ، هدـشن  لـح  شتآ  نـیا  لکـشم 
دروم نویلیم  کی  زا  ًاعقاو  هعماج ، نیا  رد  یگدنز  ههد  نیدنچ  رد  اهنآ  ادعت  دیـسیونب ، ار  اههنومن  نیا  رگا  مدرک ، ضرع  هک  روطنامه  .

هَّللا مهلهماف  دومرف : نیـسح  ماـما  يرآ ، . تسا یگرزب  ربخ  هدرپ ، تشپ  دـنادب  هک  تسا  رادـشه  کـی  رـشب  يارب  دراوم ] نیا  . ] تسا رتشیب 
ماـما تکرب  زا  هک  تسا  یگرزب  سرد  مه  نیا  تفرگ .» ماـقتنا  داد و  تلهم  اـهنآ  هب  ادـخ  ، » ماـقتنا يذ  زیزع  ذـخا  کـلذ  دـعب  مهذـخاف 

دنتـشاد و هلجع  بش  زاـغآ  رد  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  نانمـشد  هـک ؛ تـسا  نـیا  يدـعب  هلأـسم  . دـش اـم  بیـصن  مالـسلا  هـیلع  نیـسح 
؟ دیدروآ اجنیا  هب  ار  ام  ارچ  دنیوگب ، نایهاپـس  دـتفیب و  ریخأت  هب  زور  هس  یلا  ود  راک  دوب  نکمم  دـشاب . رکف  يارب  یلاجم  دنتـساوخیمن 

نانآ دـندید  هک  دـندشیم ، هدامآ  اشع  برغم و  زامن  يارب  همیخ  رد  رـصع ، ماگنه  ماما ، باحـصا  دوبن . طبریب  مه  یلیخ  هلجع  نیا  سپ 
يارب دنهاوخیم و  هچ  سرپب  اهنیا  زا  ورب  ردارب ، : » تفگ وا  هب  داتـسرف و  ار  لضفلاوبا  شردارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندروآ . موجه 
عورـش ار  گنج  راتـشک و  ام  ای  دوشب ، میلـست  داـیز  نبا  هب  دـیایب  ناـشیا  اـی  میتفگ ، هک  نیمه  : » دـنتفگ باوج ] رد  ناـنآ  [ »؟ دـناهدمآ هچ 

زا یـضعب  میزادرپب ». زاین  زار و  هب  دوخ  يادخ  اب  ام  ات  دـیهدب . تلهم  ام  هب  ار  بشما  امـش  وگب ، اهنآ  هب  ورب  : » دومرف ترـضح  مینکیم .»
ار هلمح  دنتفگ  اهیـضعب  هن ، دنتفگ  . دـینکیم لایخ  امـش  هک  تساهفرح  نیا  زا  رتالاب  رـشب  ِییاوسر  دـیهدن ». تلهم  هن ، : » دـنتفگ اهنآ 
. تسا یلع  رـسپ  همطاف و  رـسپ  نیا  میدادیم ، تلهم  اهنآ  هب  دنتـساوخیم ، ام  زا  ار  تلهم  نیا  راّـفک  رگا  دـنتفگ  اهیـضعب  مینک . عورش 
تسوا و رسپ  نیا  و  تسا ، هداد  ام  تسد  هب  ار  ایند  هداد و  تاجن  یتخبدب  زا  تملظ و  زا  تلاهج و  زا  ار  ام  هک  تسا  یسک  رسپ  وا  دنتفگن 
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یلیلد هنوگچـیه  و  تسا ، هدرک  تراغ  ار  یـسک  لام  هن  هتخیر و  ار  یـسک  نوخ  هن  هک ؛ دـنتفگن  مه  ار  نیا  تسا . هدرکن  هانگ  مه  ياهرذ 
ترضح عقوم  نآ  رد  . دینک يریگولج  موجه  زا  امش  سپ  میدادیم ، تلهم  ام  دندوب ، مه  رافک  رگا  دنتفگ  میرادن . وا  هرصاحم  نیا  رب  مه 
نیمزهب ییاـج  رد  تعاـطا ، هدجـس و  ناونعهب  وا  ِیناـشیپ  دـیاب  هرخـالاب  دوش ، رادـیب  رگا  مدآ  دـالوا  مناوخب . زاـمن  مهاوخیم  نم  دومرف :

رد ناسنا  تفرگ و  ناوتیمن  ناسنا  زا  ار  شتـسرپ  تسین . ناسنا  دوخ  راـیتخا  رد  تسا ، ناـسنا  ترطف  رد  شتـسرپ  هب  لـیامت  اریز  دروخب ،
یلیخ ایند . لام  هب  ای  ماقم ، هب  ای  دالوا ، هب  ای  دـهاوخیم ، يدوجـس  عوکر و  تلاح  کی  هرخالاب ، دراد . طابترا  نیا  هب  شیارگ  ناهج ، نیا 
نیمز هب  ادـخ  يارب  میناوتیم  ار  یناشیپ  نیا  دز . دـنهاوخ  كاخ  هب  ار  ام  ِیناشیپ  رمـالارخآ ، هک  دراد  دوجو  مود  لوا و  تسد  ياـهدوبعم 

رب يدـنلب  رـس  گنابلگ  نداهن  ناوت  رـس  رگ  ناناج  ناتـسآ  رب  . مینکن کـچوک  ار  ناـمدوخ  هدومنن و  ملظ  ناـمدوخ  هب  ردـق  نیا  اـت  مینزب ،
یـشیارگ شنرُک و  مدآ  دالوا  هرخالابدز ، ناوت  ناج  دـقنرب  لوا  واد  تسا و  قشع  دـنزابب  رظن  کی  رد  ملاع  ود  رظن  لهادز  ناوت  نامـسآ 

طابترا رد  تفرعم ، لاح  رد  گرزب  تیاهنیب  تاذ  کی  اب  ار ، کچوک  تیاهنیب  ِنم »  » نیا ار ، هطبار  نیا  هک  رتهب  هچ  درک . دـهاوخ  ادـیپ 
ار يزیچ  هچ  رـشب  ربکا . هَّللا  گرزب : تیاهنیب  دوشیم  ادخ ، اب  کچوک  ِنم »  » کی طابترا  دوشیم . هدـیمان  زامن  طابترا ]  ] نیا میراذـگب .
دش نم  رمع  ! تسین يزیچ  میتسه ، ناوج  هک  الاح  میناوخیم ! زامن  ادرف  زا  هَّللاءاشنا  دیوگیم ، دوخ  هب  هک  یتالیخت  اب  دهدیم ، تسد  زا 

بلق نم ، نازیزع  تسا . یفاک  دـشاب ، فاص  ناسنا  بلق  رگا  دـنیوگیم  هک  نیا  اـینم  يادـیپان  يادرف  نیا  زا  ياو  نم  يادرف  [ 413  ] ِیخرب
. دش ضرع  ًالبق  هک  دراد  یتازایتما  شدوخ  يارب  فاص ) بلق   ) نآ دوخ  هتبلا  دروخ ؟ دـهاوخ  درد  هچ  هب  درادـن ، فاص  يانبم  رگا  فاص 
، دـشاب فاـص  ناـسنا  بلق  هک  نیا  لوصا و  تاـعارم  هتبلا  مکاـیند .) یف  ًارارحا  اونوکف  داـعملا  نوفاـخت  ـال  متنک  نید و  مکل  نکی  مل  نا  )
هب تسا . فاص  مبلق  مراد و  افـص  بوخ ، رایـسب  اما  مینک . تبحـص  هناکدوک  میهاوخیمن  تسا و  عمج  ام  ساوح  دراد . يزاـیتما  شدوخ 
ایآ يراد ؟ راکهچ  ناسنا ) ندب  رد   ) اج نیا  فاص ! بلق  يا  بوخ ، رایسب  تسا ؟ مامت  راک  ایآ  منک . ملظ  تنایخ و  مهاوخیمن  سک  چیه 

یگدـنز میهاوخیم  هک  تسا  نیا  تنایخ  مدـع  يانعم  هزات ، ینکن ؟ تنایخ  هعماـج  هب  اـی  ینکن ؟ تناـیخ  مناـخ  هب  اـقآ و  هب  هک  نیا  يارب 
هعماج یتقو  بوخ ، رایسب  دنیوگیم ؛ دننکیم و  هابتشا  هلأسم  نیا  رد  ًاعقاو  اهیضعب  مینک ؟ راک  هچ  ار  مینکیم » یگدنز  هچ  يارب  . » مینک

نایاقآ و ًالثم  بوخ ، رایـسب  تسا . یفاـک  دنـشاب ، هتـشاد  گـنهامه  ِیگدـنز  همه  درکن و  تناـیخ  یـسک  هب  یـسک  رگید  دـش و  حالـصا 
ار ماش  مه  ماش  عقوم  دنکن . هاگن  دب  سکچـیه  هب  سک  چـیه  مینیـشنب و  بدؤم  یلیخ  دـنروایب ، فیرـشت  هسلج  نیا  هب  بش  ادرف  اهمناخ ،

امـش زغم  هب  لاؤس  نیا  ایآ  دـنک . ربارب  هد  مه  ار  رون  ییانـشور و  دـشاپب و  مه  بالگ  هک  مینکیم  شهاوخ  هناخبحاص  زا  اـم  دـنروایب و 
مه اب  همه  بوخ ، یلیخ  گنـشق ، مه  یلیخ  میتسـشن ، میدـمآ  دیاهتـسشن ؟ ناکم  نیا  رد  تلع  هچ  هب  مدآ ، دـالوا  يا  هک  دـنکیمن  روطخ 
امـش گنهآ  دـیزاونب ؟ دـیهاوخیم  هچ  ینعی  هچ ؟ سپـس  دـنکیمن . هاگن  جـک  رفن  کـی  هب  رفن  کـی  میدـنخیم ، مییوگیم و  میناـبرهم .

ترورض هک  دوب  نیا  وا  لاؤس  و  [ 414  ] تشاد ياهبحاصم  نم  اب  ناملآ  ناکشزپناور  زا  یصخش  دش ، ضرع  ًالبق  هک  روطنامه  ؟ تسیچ
دوب ياهدومزآ  صخش  مه  مجرتم  درک . تشاددای  یتح  هک  مراد  رطاخ  هب  مدرک . رکذ  وا  يارب  زین  ار  لاثم  نیمه  تسیچ ؟ رـشب  يارب  نید 

یبیجع شیارگ  تاسوسحم ، لاثم و  هب  یبرغ  نارکفتم  دینادیم ، هک  روطنامه  نوچ  نک . حرطم  ار  بسانم  رایسب  ِلاثم  نیا  متفگ  وا  هب  و 
دوب هدمآ  نیا  يارب  ایآ  دوب ؟ هدمآ  نیا  يارب  طقف  ایآ  درک ، هرادا  ار  دوخ  ِیقالخا  عضو  رـشب  میتسب و  راک  هب  ار  مسیناموا  ام  ًاضرف  دـنراد .

ناشیا تفگ : نم  هب  مجرتم  دننکیم . یگدنز  تمحز  نودب  مه  لسع  ياهروبنز  اههنایروم و  دنک ؟ یگدنز  اج  نیا  رد  تمحز  نودب  هک 
هک فده  نآ  هب  خیرات ، دادتما  رد  رـشب  ایآ  تسا ؟ هتخاونن  دزاونب ، دـیاب  هچ  نآ  رـشب  امـش ، رظن  هب  ایآ  دـیوگیم : یناملآ ) کشزپناور  )
رد ای  ناسارخ ، رد  ار  یتسیلیهین  هفـسلف  اـیآ  ماهتـشون ؟ نارهت  رد  نم  ار  یچوپ  هفـسلف  سپ  متفگ : باوج  رد  تسا ؟ هدیـسرن  دـسرب ، دـیاب 

نینچ دوـب ، هتخاوـن  ار  دوـخ  گـنهآ  رـشب  رگا  دناهتـشون . امـش  ِنـیمز  برغم  زکرم  رد  دناهتـشون ؟ رهـشوب  اـی  زیربـت و  زاریـش ، ناهفــصا ،
ماجنا زاغآ و ز  ام ز  : دیوگیم رعاش  هک  نیا  مینک . راک  هچ  مینادیمن  ینعی  یچوپ  هفسلف  يانعم  مینک ؟ راک  هچ  مینادیمن  هک  دیتشونیمن 

. میناوخیم بوخ  مه  یلیخ  تسین و  هداتفا  باتک ] هنهک  نیا  رخآ  لوا و  ، ] ریخنتـسا هداتفا  باـتک  هنهک  نیا  رخآ  لوا و  میربخ  یب  ناـهج 
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نودب دیاب  رـشب  : » دـیوگیم دـنکیم و  هیجوت  ار  دوخ  یمدآ  مه  یهاگ  نیرب . دوجوم  اب  طابترا  ینعی ؛ زامن  . تساناوخ مه  یلیخ  نآ  طخ 
ار مدآ  نیرب ) دوجوم  هب  یگتسباو  ادخ ، هب  یگتسباو   ) یگتسباو نیا  دشاب و  هتـشاد  لالقتـسا  دیاب  دنک . یگدنز  رگید  تادوجوم  هب  هیکت 
اب امش  نخـس  يور  مینک . عناق  ار  نامدوخ  ًالقا  مینک و  تبحـص  هعلاطم  اب  یمک  تسا ] رتهب  دروم  نیا  رد  !« ] دَروآیم رابهب  هتـسباو  لبنت و 
زا دعب  میاهتسشن ، وا  دای  هب  مینکیم و  تبحـص  وا  هرابرد  هسلج  نیا  رد  ام  هک  یلع  نب  نیـسح  نیمه  هک  تسین  دیدرت  ياج  چیه  تسیک ؟

يوپاکت وا و  بش  کی  مه  اروشاع ) بش   ) بشما تشاد . طابترا  ادخ  اب  دوب و  خـیرات  درم  نیرترگوپاکت  نیرتلاعف و  شردـپ ، شدـج و 
يالاب هک  يدوجوم  رب  هیکت  هن  دوب ، ادـخ  هب  مه  وا  هیکت  تسـشنن . دـکار  ایند  نیا  رد  هظحل  کـی  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  دوب . وا 
نیمه کچوک ، لاثم  کی  دنکیم . لاعف  ار  ناسنا  لاعف ، يادخ  رب  هیکت  دـنکیم . قلخ  ار  یکی  دـشکیم و  ار  هدـنب  کی  هتـسشن و  شرع 

، دوب ملکتم  فوسلیف و  یلوصا و  هیقف و  رسفم و  ياّلم  کی  يزیربت ،) سمـش   ) فراع نآ  اب  دوخ  تاقالم  زا  لبق  ات  هک  تسا  یمور  يالم 
ياهظحل ایند ، نیا  رد  درم  نیا  تسا . هدیدن  ار  نآ  ریظن  رـشب  نرق ، تفه  رد  هک  دـش  یلاعف  زغم  هب  لدـبم  درک ، تاقالم  وا  اب  هک  نیمه  اما 

وا شیپ  نم  دیوگیم  تسیچ ؟ يارب  تکرح  نیا  میسرپیم : وا  زا  دهدیم . ار  ام  خساپ  شمالک  ره  اب  یلع  نب  نیسح  . تشادن رارق  مارآ و 
ای یلع ، اـی  مراد .» ادـخ  رب  هیکت  نوـچ  :» دـیوگیم تسا ، هدرک  عورـش  ار  هنـالاعف  تکرح  ارچ  هـکنیا  خـساپ  رد  متـسه . لوؤـسم  ادـخ ) )

لقع و هلمج  هک  یلع  يااضقلا  نسح  اضقلا  ءوس  زا  سپ  يا  یضترم  ّیلع  يا  اشگب  زار  ؟ ینکیم هچ  ایند  نیا  رد  یتسار  هب  نینمؤملاریما ،
رادیب يا  ناتـسم ، نایم  رادیب  ياتفاین  هتفخ  یلع  ِرادیب  ِمشچ  تفاکـش  قافآ  هنیـس  ات  رجف  [ . 415  ] ياهدید هچنآ  زا  وگاو  ياهّمـش  ياهدید 

مَْون َو ال  ٌۀَنِس  ُهُذُخَْأت  .ال  تسوا هب  نم  هیکت  متسه و  ادخ  اب  هک  نیا  تهج  هب  دیوگیم  تسیچ ؟ يارب  يرادیب  ردق  نیا  ناگتفرباوخ ، نایم 
؟ دننکیم حرطم  سوکعم  هنوگچ  ار  هلأسم  نیا  اهیضعب  هک  دینیبیم  ایآ  .« نارگ یباوخ  هن  دریگیم و  ارف  ار  وا  کبـس  یباوخ  هن  [ .» 416]

لوط رد  هک  ار  یناسک  بیرف  ادخ  هب  ار  امـش  ناناوج ! يا  تسا ]؟ حیحـص  ادخ ، اب  طابترا  نودب  ناسنا  ینعی   ] میوگیم نم  هک  هچنآ  ایآ 
هب ادخ  رب  هیکت  سپ  مدرک . نایب  ار  نآ  لاثم  ًالبق  هک  روطنامه  دینک . تقد  بلطم  هب  ناتدوخ  دیاب  دیروخن . دناهدرک ، ادیپ  یترهش  خیرات 

منک و هیکت  ادـخ  رب  نم  ایآ  تسا .» يراک  رد  زور  ره  وا  [ ، » 417  ] نْأَش یف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  تسا .... لاعف  تقیقح  کی  رب  هیکت  زامن ، هلیـسو 
نیرتمکنادـم یلعفیب  راکیب و  ارو  رم  ناوخب  ار  نأَش  یف  َوُه  ٍمُوی  َّلُک  ؟ تسا لاعف  شدوخ  هک  مروایب ، لیلد  رذـع و  مدوخ  يراکیب  يارب 

ماحراز يرکـشلتابن  دیور  مِحر  رد  ات  نآ  ِرهب  تاهّما  يوس  بالـصاز  يرکـشلدنکیم  هناور  ار  رکـشل  هس  واک  دَُوب  نآ  زور  ره  هب  شراک 
اهنآ زا  شیب  کشیب  زابلمعلاسکع  یـسک  ره  دـنیبب  ات  لـجا  يوس  نادـکاخ  زا  يرکـشلناهج  ددرگ  ُرپ  هداـم  ّرن و  اـت ز  نادـکاخ  يوس 

قح ياهرکـشل  ْْتنیادـسریم  اهلِگ  هب  اهلد  زا  هچنآ  دـسریم  اهلد  هب  اهناج  زا  هچنآدـسریم  اهناج  يوس  قح  زا  هچنآ  دـسریم 
، دراوم هنوگنیا  رد  تسا . نامه  رس  ثحب  دنتسین . راکیب  ياهظحل  قح ، ياهرکـشل  نیا  [ . 418  ] ْرَـشَْبِلل يرْکِذ  دومرف : نیا  رهب  ّرم  ّدحیب و 

امـش ار  یـسک  هچ  يادـخ  ادـخ ؟ مادـک  دـییوگب  دـنکیم ، راـکیب  ار  ناـسنا  ادـخ  هب  هیکت  هـک  درک  حرطم  ار  تبحـص  نـیا  یـسک  یتـقو 
هک نیا  و  [ .» 419  ] یعَـس ام  ّاِلا  ِناْسنِْاِلل  َْسَیل  ْنَا  َو  : دیوگیم هک  ییادخ  دوشیم . لح  هظحل  کی  رد  هلأسم  هک  دـید  دـیهاوخ  دـییوگیم ؟

نُوبَّرَقُْملا َِکئلُوا  نوُِقباّسلا ، َنوُِقباّسلَا  : دـنکیم یفرعم  هقباسم  نادـیم  ار  اـیند  نیا  هک  ییادـخ  .« تسین وا  شـالت  ِلـصاح  زج  ناـسنا ، يارب 
یِلا ٌحِداک  َکَّنِا  ناْسنِْالا  اَهُّیَا  ای  : دیامرفیم هک  دییوگیم  ار  ادخ  نیا  ایآ  [.« ادخ  ] نابّرقم نامه  دننانآ  دـنمدقم ، ناگدنریگتقبـس  [ .» 420]

ایآ .« دیـسر یهاوخ  نم  رادـید  هب  يدـج  شـالت  شـشوک و  لاـح  رد  طـقف  وت  ناـسنا ، يا  نم ، هتخاـس  يا  [ .» 421  ] هیقالُمَف ًاحْدَـک  َکِّبَر 
، زامن لثم  یتقیقح  چیه  .« میتسرپیم ار  وت  اهنت  اهلاراب ] [ ، »] 422  ] ُدبْعَن َكاِّیا  ار : ادخ  نیا  ای  دییوگیمار ، يرشب  زغم  هدش  هتخاس  ياهادخ 

دیاش [ ؟ تسیچ زامن  هفسلف  دنسرپیم  صاخـشا  زا  یـضعب  یهاگ  تسا . زامن  دوخ  رد  زامن  هفـسلف  ًالـصا  درادن . شدوخ  رد  ار  شاهفـسلف 
هللامسب . تسا تمظع  اـب  رایـسب  ِیـسانشادخ  کـی  زاـمن ، دوـش .» فیـصوت  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادـخ  ، » ربـکاهَّللا طـقف  تفگ ،] ناوـتب 

یتسه رب  ًاـمئاد  هک  نیملاـعلاّبر  يادـخ  رب  دـمح  [ » 423 ، ] نیملاـعلاّبر دـمحلا هللا  میحر .» ناـمحر و  دـنوادخ  ماـن  هب  ، » میحرلا نمحرلا 
نیسح دمحم  خیش  اقآ  موحرم  ریز ، راعشا  هدنیارـس  .« نابرهم هدنیاشخب  [ ، » 424  ] میحَّرلا ِنمْحَّرلَا  تسوا .» یبرم  ّبر و  هک  دراد ، فارـشا 
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میظع هاگهولج  شیوخ ، عوکر  اب  هک  یقیقح ،» ِنارازگزامن  ِندـناوخ  زاـمن   » ینعی لـّثَُمی ، تسا . یناـپمک  هب  فورعم  هللا  همحر  یناهفـصا 
رد تیاهنیب  اریز  دینک ، عوکر  تسرد  تسا ،» میظع  هک  نم  راگدرورپ  هزیکاپ  ، » هدـمحب میظعلایبر و  ناحبـس  دـییوگیم : یتقو  دیـشاب .

َناْحبُسّیلَدَت اذِا  ِهِدوُجُـس  َْدنِع  یلْعَْالا  َِّیلَْعلا  ُلِّثَُمی  امَکِهِعوُضُخ  ْنِم  َوُه  ام  یلَع  َوُه  َو  ِهِعوُکُر  یف  َمیظَْعلا  ُلِّثَُمی  . دیآیمرد جوم  هب  امـش  نورد 
ُلِّثَُمیهِدُّرََجت یف  َۀَیاْغلا  َغََلبْذـُم  هِدُّهَـشَت  یف  َدوُهْـشَْملا  ُلِّثَُمی  . دـیریگب رارق  طابترا  رد  یلعا  اب  دیـشچب و  ار  یلعا  معط  هِدْـمَِحب . َو  یلْعَْالا  َیِّبَر 

دنادیم ادـخ  میناوخب . زامن  میهاوخیم  بشما  ام  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحِهِماتِخ  یف  ِکْسِْملا  ّلُک  ُکْسِْملَا  ِهِمالَـس  یف  َمالَّسلا 
دجـسم نیا  اب  دـبعم و  نیا  اب  بشما  تسایند . نیا  رد  اـم  ِرخآ  بش  نوچ  میزادرپب ، شیاـین  هب  بشما  مراد . تسود  یلیخ  ار  زاـمن  نم  هک 
دجــسم نـیا  هـب  مـیوریم و  نوریب  دجــسم  نـیا  ِرد  زا  رگید ، مــینک . عادو  میهاوــخیم  دــناهدیمان ، شیاــیند  ناــهاگآان ، هــک  گرزب 
ِنتخادنا ریخأت  هب  بش  کی  اب  هرخالاب  هک  دومرفن  ترـضح  دینک : تقد  مینکب . رگید  عوکر  دنچ  هدجـس و  دنچ  دیراذگب  میدرگیمنزاب .

؟ دیسانشب دیهاوخیم  ار  نیسح  ایآ  یبارطضا ؟ هچ  تفگ ، میهاوخ  دبعن  كاّیا  اریز  هن ، تسه ؟ يرگید  زیچ  بارطـضا  زا  ریغ  ایآ  نایرج ،
رازه لهچ  لقادـح  تسا . مولعم  هیـضق  اریز  مینک ، مامت  ار  راک  تفگیم : دوب ، یلومعم  رگا  دوب ، نیا  زا  ریغ  ًاعقاو  رگا  تسا . نیا  نیـسح 

. یشکدوخ ناونعهب  دندزیم  ار  ناشدوخ  اهنیا  ًالصا  ای ] . ] درادن انعم  ًالـصا  نیا  لباقم و  فرط  رد  رفن  ود  داتفه و  و  فرط ، کی  رد  رفن 
اهنآ زا  ورب  ردارب  دومرف : دهدیم . تیدبا  معط  ادخ ، اب  طابترا  لاح  رد  ایند  نیا  رد  یگدـنز  هظحل  کی  میرادـن . اهیخوش  نیا  زا  ریخن ،
يانرُک لبط و  دـندوب ؟ یلاح  هچ  رد  دـیزی ] نایرکـشل   ] دنتـشاد و ناینیـسح  یلاح  بجع  اما  میزادرپب . شیاین  هب  ام  بشما  ات  ریگب ، تلهم 

بآ نیا  تسا  گر  گردعتسم  یشاب  وت  ار  نیمادک  ات  دض  هب  دیآیم  گناب  ود  ناهج  رد  . دندرکیم یبوکیاپ  دندزیم و  قوب  دندزیم ،
بـشما اـهنآ  همه  يارب  دـندوب ؟ یلاـح  هچ  رد  اـهنآ  دـندوب ؟ یلاـح  هچ  رد  اـهنیاروص  خـفن  اـت  دوریم  قیـالخ  رد  روش  بآو  نیریش 
تداعس هب  ناینیسح ، مه  نیسح و  مه  تعیبط ، هدرپ  تشپرد  یلو  تعیبط . رهاظ  رد  تشذگ ؟ زیچ  هچ  رد  اما  تشذگ ، مه  ادرف  تشذگ ،
یتالمج اب  هدب . رارق  نارازگزامن  ءزج  ار  ام  اراگدرورپ ! ادنوادخ ! دنتفرگ . رارق  خـیرات  ترفن  نعل و  دروم  هک  مه  ایقـشا  دندیـسر . يدـبا 

مک زاـب  مینک  ثحب  نآ  زا  مه  زور  ره  رگا  بـلطم ، تـمظع  تـهج  هـب  یلو  دیاهدینـش ، مـه  ار  هیـضق  نـیا  . مـنکیم ماـمت  ار  ثـحب  رگید 
ياهلیبق زا  مه  نینبلاما  دروآ . شناردارب  مالـسلا و  هیلع  لضفلاوبا  يارب  ياهمانناما  اـعوسات ، بش  رد  رمـش ،)  ) ثیبخ رایـسب  درم  نآ  . تسا

سرد کی  اجنیا  رد  میهاوخیم  . ) دندادن باوج  اهنیا  اما  لضفلاوبا ! ای  سابع  ای  داد : ادن  رمش ] .] دنتشاد تبسن  رمش ]  ] اب نآ ، رد  هک  دوب 
ماما دندوب . هداتـسیا  نیـسح  لباقم  رد  هک  دندوب  ثیبخ  یقـش و  یلیخ  نایدیزی ]  ] اریز دـندادن ، باوج  نیـسح  نارای  میزومایب .) مه  رگید 

دیهدب و ار  نانآ  باوج  : » دومرف ترـضح  دندادن . باوج  یلو  دندرک  ادص  ار  لضفلاوبا و )... ) اهنآ هک  دـش  هجوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
باوج ار  ناشمالـس  دـیوگیم : نیـسح  تسا . لیلخ  میهاربا  زا  یمـسجت  نیا  تساجک ؟ یناسنا  ياههشیر  دـینیبب  .« دـنهاوخیم هچ  دـینیبب 

رظنراهظا دیراذگب . ام  ِناناوج  رایتخا  رد  دینک و  لیلحت  ار  دراوم  نیا  تخومآ . دیاب  اههتکن  نیا  زا  ار  نید  تمظع  دندیلپ . هچرگا  دیهدب ،
. تسا هداتفا  لئاسم  نیا  يالهبال  رد  نانچمه  زیگناتربع ، تالمج  هنومن  روکذـم و  بلاطم  لاـثما  اریز  تسا ، لکـشم  یلیخ  نید  هراـبرد 
هک دوشیمن  هجوتم  اما  دنیبب ، ار  نیسح  خیرات  دهاوخیم  ناسنا  دنکیم . روبع  تعرس  هب  دراوم  نیا  زا  دنکیم ، رظن  خیرات  هب  یتقو  ناسنا 

نیـسح و ياهزامن  هب  ار  وت  اراـگدرورپ ! ادـنوادخ ! «. تسا درف  نیرتثیبخ  هچرگا  دـیهدب ، ار  رمـش ]  ] باوج « ؟ دوب هچ  تسیچ و  تین  نیا 
. اـمرفب تفاـیرد  لـباق  اـم  رب  ار  زاـمن  ِيدـبا  تذـل  ایادـخ ! اـمرفب . بوـسحم  نارازگزاـمن  زا  ار  اـم  میهدیم ، دـنگوس  شباحـصا  ناراـی و 

رارقرب ِراختفا  مالسلا  هیلع  نیـسح  قح  هب  دشاب . حیحـص  طابترا  وت ، اب  ام  ِطابترا  هک  امرفب  قفوم  ار  ام  زامن  عقوم  رد  ادنوادخ ! اراگدرورپ !
« نیمآ . » ریگم ام  زا  دوشیم ، هدیمان  زامن  هک  ار  تدوخ  اب  طابترا  ِندرک 

ینیسح ملع 

هدـعاق دـنیبیم ، ار  اـهناسنا  اـیند و  تسا ، هدز  مشچ  هب  هک  یکنیع  اـب  سک  ره  هک  هدـعاق  نیا  .( 1374  / 3  / 20 مرحم ، مهدزاود  بـش  )
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اـهوگلا و تسا ، هدرک  ضرف  هدـش  تـبث  دوـخ ، يارب  هـک  ییاـهنامرآ  زا  یهوـبنا  اـب  تـالیخت و  زا  یتـشم  اـب  یـسک  ره  تـسا . یتـسرد 
« تخـس  » هک یتروص  رد  و  تسا ، تخـس  يرکف ]  ] غولب دـنکیم . رکف  هنوگنامه  مه  رگید  ياهناسنا  ریاـس  هراـبرد  دراد و  ییاههزادـنا 

یتقو ات  ناسنایاوه  زا  هدیهر  زج  غلاب  تسیک  يادخ  درم  زج  دنلافطا  قلخ  . تسامنیتخس يرکف ]  ] ِغولب مییوگب  دیاب  دشاب ، هابتشا  ام  ِنتفگ 
رود شمـشچ  زا  دـنیبب ، دـهاوخیم  نآ  اب  ار  مدرم  ایند و  تسا و  هدز  مشچ  هب  هک  ار  انعمیب  یتیراع و  کـنیع  نآ  دـناوتیمن  دوشن ، غلاـب 

هب مینک و  زواجت  هدومن و  روبع  ایاضق  حوطـس  زا  يرادقم  میهدـب . شرتسگ  ار  نامدوخ  ياههاگدـید  دیـشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  نیا  دـنک .
هرابرد نتـشاذگ و  دوخ  لباقم  رد  هنییآ  کی  و  دوخ ، هب  نارگید  ندرک  سایق  مینادیم . اـم  همه  هک  تسا  يزیچ  نیا  میورب . اـیاضق  قمع 
شدوخ نآ  اب  ار  نارگید  و  دـنیبب ، ار  شدوخ  ات  دراذـگیم  دوخ  لـباقم  رد  ار  هنییآ  ناـسنا ، تسین . يدـیدج  راـک  ندرک ، تبحـص  رـشب 

اب خیرات  لوط  رد  مه  یـصاخشا  هنافـسأتم  تسا . ناوارف  دراوم  نیا  زا  خیرات ، لوط  رد  دـنکیم . تبحـص  شدوخ  هرابرد  وا  دـنک . ریـسفت 
صیخـشت هک  تسا  تخـس  ناهاگآان  يارب  میوگب : امـش  هب  حیرـص  ناهاگآ . يارب  هن  هتبلا  دـناهتفای ، یناهج  ییاهترهـش  کـنیع ، نیمه 

سایق ناشدوخ  اب  مه  ار  ناگرزب  دـیوگیم . ناـشیا  هک  تسین  نیا  تیرـشب  و  دـنکیم ، تبحـص  شدوخ  هراـبرد  صخـش  نیا  هک  دـنهدب 
هک تساهکنیع . نامه  زا  دراوم و  نآ  زا  مه  نیا  دـننادیمن ». بیغ  مه  همئا  ناربمغیپ و  سپ  مینادیمن ، بیغ  هک  اـم  : » دـنتفگ دـندرک و 

نیمه رد  هک  دراد  ییاـهناسنا  ناگدـنب و  دـنوادخ  هک  تسین  هجوتم  دـنیبیم و  ار  هدرپ  يور  وا  دوخ  تسا ، روهطوـغ  لـهج  رد  وا  دوـخ 
هلمج [ . 425  ] ریـش ریـش  نتـشون  رد  دـشاب  هچ  رگ  ریگم  دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک  . دـنراد فارـشا  یتسه  همه  هب  یکاخ ، هرک  زا  هشوگ 
تسا ریش  یکی  نآدنتـشادنپ  دوخ  وچمه  ار  ایلوا  دنتـشادرب  ایبنا  اب  يرـسمهدش  هاگآ  قح  ِلادبا  یـسک ز  مک  دش  هارمگ  ببـس  نیز  ملاع 

میراد و ینابایب  ریـش  کیهیداب  ردـنا  تسا  ریـش  یکی  نآ  هیداب  ردـنا  تسا  ریـش  یکی  نآدَردیم  مدآ  تسا  ریـش  یکی  نآ  دَروخیم  مدآ 
تروص هب  سایق  اریز  دندش ، هارمگ  تهج  نیا  زا  و  دنتـشادرب ... ایبنا  اب  يرـسمه  میروخیم . میزیریم و  هساک  لخاد  هک  يریـش  يرگید 

هک مه  وا  مراد ، وربا  ود  مشچ و  ود  نم  تشاد ؟ مشچ  تفه  وا  رگم  دـنادیم ؟ اـجک  زا  ار  هدرپ  تشپ  تشاد ؟ وربا  هس  وا  رگم  : » دـننکیم
نامه نیا  تسا . تقیقح  فالخرب  تیعقاو و  فـالخرب  تاـینهذ ، نیا  دـنادیم ؟» بیغ  اـجک  زا  سپ  تشاد ، ار  وربا  ود  مشچ و  ود  نیمه 
خیرات لوط  رد  هنافسأتم  یلو  منکیم ، رکف  نینچ  مدوخ  هرابرد  نم  دیوگب  شاک  يا  تسا . هدز  دوخ  مشچ  هب  صخش ]  ] هک تسا  یکنیع 
دیوید  ) هدش روهـشم  هک  یناسک  زا  یکی  . تسا هنوگنیا  رـشب  دیوگیم  دنک و  ریـسفت  دـهاوخیم  ار  دوخ  صخـش  کی  هک  مینیبیم  دایز 

هک هچنآ  مدیدن . نتـشیوخ  مان  هب  یتقیقح  مدـش و  منورد  دراو  نم  :» دـیوگیم ًاحیرـص  وا  تسا . يافوتم 1776م ) دلوتم 1711 -  مویه ،
نتفگ ماگنه  هب   ] دیاش هتبلا  دـنک . نّیعم  فیلکت  ناسنا )  ) نم يارب  دـهاوخیم  ناشیا  .« دوب تبحم  هنیک و  روصت و  يداش و  جـنر و  مدـید ،

ام هک  دـنیوگیم  اهیـضعب  : » دـیوگیم هک  تسا  زیمآزنط  وا  يدـعب  هـلمج  دوـب . هـتفرگ  دوـخهب  مـه  هـنارکفتم  یلیخ  هفاـیق  نخـس ،] نـیا 
ترهش قشاع  صخـش  نیا  هک  تسا  هدش  رکذ  كردم )  ) دروم هس  رد  تسا . ترهـش  قشاع  دوخ ، ياههتـشون  رد  صخـش  نیا  مینیبیم .»

ناونع هب  ارم  ایند  همه  ات  تسا  ندوب  یبدا  ترهـش  یگدنز ، رد  مفده  ییوگیم  هک  تسوت  ِزیچ  هچ  ماهتـشون : وا  زا  داقتنا  رد  مه  نم  دوب .
يروط لقاال  [ . 426 [ ؟ دوب هدرک  يریگفده  ار  ترهش  امـش  تاروصت  ای  دوش ، روهـشم  تساوخیم  امـش  جنر  نامه  ایآ  دنـسانشب ؟ ملع 

تفگ ناوتن  ًاعیرس  ًالقا  ات  دیسیونب ، رگید  یبلطم  رگید ، یباتک  رد  ای  دینک ، رگید  يراک  دوشن . ادیپ  دوز  اج  نآ  زا  سورخ  مد  هک  دییوگب 
هتفر غاـب  نآ  هب  هک  یتـقو  متـشاد ، غاـب  نـالف  دروم  رد  هک  يروصت  رد  تسا ، نم  نورد  رد  هک  یجنر  ًـالثم  تسیچ !؟ سورخ  مد  نیا  هک 

؟ وت ِنم »  » ای تسا  بلطترهـش  غاب ، نآ  ایآ  تسا . نم  نهذ  رد  غاب  نآ  زونه  مدرب . تذـل  غاب  نآ  زا  نم  دوب و  ابیز  یلیخ  غاـب  نآ  میدوب ،
یلو تسا . رارق  هچ  زا  عاضوا  هک  دـمهفیم  هملک  ود  اـب  دـنکیم و  هاـگن  هاـگآ  ناـسنا  کـی  هنرگ  و  تسا ، هاـگآان  دارفا  رد  تاـفلت  هتبلا 

تسد و هب  اصع  هک ، یناسک  نآ  اونیب  دنرادیمرب . مدق  تفرعم  ملع و  مخ  چـیپرپ و  رایـسب  هداج  نیا  رد  ناگنل  ناگنل  هک  ییاهنآ  هراچیب 
رتالاب ینادجو  دنک ، نیعم  فیلکت  ملع  رظن  زا  تیرـشب  يارب  دهاوخیم  هک  یـسک  دننک ؟ هچ  نانآ  دنتفایم . ای  دنودیم ، ای  ناگنل ، ناگنل 

وا زا  هک  دنک  ساسحا  صخـش  نآ  رگا  ًاصوصخم  دهاوخیم . رتالاب  ینادـجو  میوگیم ، عطق  مزج و  اب  دـهاوخیم . یتسه  ناهج  دوخ  زا 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


بلاطیبا نب  یلع  هک  دنکیم  لقن  دروم  ود  یـس و  رد  دـیدحلایبانبا  . تسا هداتفا  اهنابز  رـس  رب  تسا و  گرزب  وا  مان  نوچ  دنونـشیم ،
وربا ود  مشچ و  ود  مه  نم  منک ؟ سایق  مدوخ  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نم  الاح  ایآ  تسا . هدش  عقاو  هتفگ و  ار  بیغ  مالـسلا  هیلع 

بلاطیبا نب  یلع  منادیمن . مه  ار  رـضاح  ِلاح  یتح  تسا ، لهـس  هک  بیغ  منادیمن . بیغ  نم  اما  مراد ، اپ  ود  تسد و  ود  مه  نم  مراد .
ینیب اهشقن  كاپ  یفاص و  دوش  نوچ  لد  هنییآ  . دـینک فاص  كاـپ و  ار  دوخ  نورد  امـش  ریگم . دوخ  زا  ساـیق  ار  ناـکاپ  راـک  دـنادیم !

یتح تسا ، لهس  هک  بیغ  هریت ، ياهلد  نیا  اب  [ . 427  ] ار شاّرف  مه  ار و  تلود  شرف  ار  شاقن  مه  شقن و  ینیبب  مهکاـخ  بآ و  زا  نورب 
: دیوگیم هغالبلاجهن  هرابرد  وا  تسا . یّنـس  ناردارب  زا  یحراش  دیدحلایبانبا ، دـینادیم ، هک  روطنامه  مینیبیمن . مه  ار  دـهاش  رهاظ و 

هیلع نیسح  ایآ  هک  تسا  نیا  ام  هلأسم  [ 428 . ] تسا هدش  دوشیم و  نانچ  تسا  هتفگ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دروم ، ود  یـس و  رد 
، یلب مییوگیم  دنادیم ؟ بیغ  نیسح  ماما  ایآ  هک  دنراد  رظن  رد  ار  هفیرش  هیآ  هک  ییاهنآ  سپ  هن ؟ ای  دوشیم  دیهـش  تسنادیم  مالـسلا 

رگم [ .» 429  ] ًادَصَر ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِاَف  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ِّالا  : دهدب نذا  دنوادخ  دوخ  رگا  یلو  تسا ، روط  نیمه 
مه نودـلخ  نبا  دـیاهدید و  امـش  یتـح  .« دـهدیم رارق  اـهنآ  يارب  رـس  تشپ  ور و  شیپ  زا  ینیبـقارم  هدـیزگرب و  ار  ناـنآ  هک  ینـالوسر 
همه زا  هک  مالسلا  مهیلعتمصع  نادناخ  ایبنا و  هب  دسر  هچ  دنهدیم ، ربخ  هدنیآ  زا  سفن  هیکزت  تهج  هب  هک  دنتسه  یصاخشا  دیوگیم :
هتشک وت  ومع  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : هدومن و  لقن  نودلخ  نبا  ار  دیز  ندش  هتشک  ربخ  هیـضق  دنتـسه . هتـسیاش  تاهج 
هلأسم نیا  هتـسیاش  تیبلها  نوچ  تسا ، قح  دشاب ، تسرد  تایاور  نیا  ياهدنـس  رگا  : » دیوگیم وا  يدرگیم . دیهـش  ًاعطق  و  يوشیم ،

هک دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  یهاگ  دوشیم . دیهش  تسنادیم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  نیا  هسلج  نیا  رد  ام  ثحب  «. دنتـسه
هدنز هک  دوب  نیا  لثم  ناشیا  ِتاکرح  روطهچ  و  دومرف ؟ مادـقا  مایق ] نیا  هب   ] روط هچ  سپ  دوشیم ، دیهـش  تسنادیم  نیـسح ]  ] هک نیا  اب 

يا دنام . دهاوخ  هدـنز  ناشیا  رگید  لاس   50 ًالثم 60 -  هک  نیا  لثم  راک . زیر  ِتاکن  تاعارم  راک ، رد  ناشیا  دـیدش  مظن  لـثم ؛ دـنامیم ،
هک هلمج  نآ  رد  یتـح  تسا . هدـشن  هدـید  يدـیماان  سأـی و  ياهرذ  دادیم ، ماـجنا  ترـضح  هک  ییاـهراک  رد  ناناملـسم ، يا  اهینیـسح ،

تـسایند یتسپ  زا  [ ... » 430  ] هَّللایَلَع اْینُّدـلا  ِناوَه  ْنِم  َّنِا  دـندومرف : رابود  هتـشاذگ و  دوخ  ِكرابم  ِنساحم  هب  ار  ناشتـسد  هدـش ، تیاور 
ِناراکبان زا  يراکبان  دزن  هب  زین  ارم  رس  دنداتسرف . لیئارسا  ینب  ياهراکانز  زا  يراکانز  دزن  دندیرب و  ار  ایرکز  نب  ییحی  رس  هک  ادخ  شیپ 

دیرخ و لوغشم  رازاب  رد  سپس  دنتـشکیم ، ار  ناربمغیپ  لیئارـساینب  مدرک ،] ضرع  شیپ  هسلج  رد  هک  هنوگنامه  «.] دنتـسرفیم هیما  لآ 
تسا و هدشن  يراک  چیه  ییوگ  ، » ماقتنا يذ  زیزع  ذخا  کلذ  ضعب  مهذخأف  هَّللا  مهلهماف  ائیـش  اوعنـصی  مل  مهناک  دندشیم ! دوخ  شورف 

هدومرف راب  ود  ار  هَّللایَلَع ]... اْینُّدـلا  ِناوَه  ْنِم  َّنِا   ] ِترابع مالـسلا ] هیلع  نیـسح  ماما  «. ] تفرگ ماقتنا  داد و  تصرف )  ) تلهم ناـنآ  هب  ادـخ 
نودـب دـش . دـهاوخ  ماجنا  راـک  نیا  هک  دوب  یلیلد  تاراـبع ، نیا  ِدوخ  درک . دـهاوخ  دـماشیپ  هک  هچ  نآ  يارب  دوب  یناـیب  مه  نیا  تسا و 

امـش هگلزنم  نیرخآ  ایند  اریز  دینکن ، هیکت  ایند  هب  هک  درکیم  نایب  دادیم و  ربخ  دومرفیم و  ار  بلطم  نیا  سأی  يدیماان و  نیرتکچوک 
حبص هرهچ  هگرحس  نوچ  : تسا هدش  نایب  نینچ  هللا  همحر  ّرین  رعش  رد  دش . در  ییحی  هک  یبیترت  هب  موشیم ، در  اج  نیا  زا  مه  نم  تسین .

رس نوچ  نورب  دش  هنهرب  رس  قرـشم  روخکانبات ز  یباتفآ  قارف  رد  كاچ  هدرک  نابیرگ  یتفگ  نامـسآدیدپ  یلین  همیخ  تشپ  دش ز  دیفس 
نینچ هک  دادیم  ناشن  باتفآ  اروشاع ، حبص  هک  ینعم  نیدب  تسا . هدرک  اروشاع  يارب  هک  تسا  ییابی  رایسب  هیبشتنوخ  تشط  نایم  ییحی 

لیالد و دوشیم . دیهـش  هک  تسنادیم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لاحره ، هب  . تسا حرطم  خیرات  يارب  زورما  نیـسح ) ماما  رـس   ) يرس
نب نیسح  لتق  ربخ  دنیوگیم : هک  میدرک  شرامـش  ار  یخیرات  كردم  یـس  زا  شیب  ام  یتح  تسا . یفاک  دروم  نیا  رد  ام  ِیمالـسا  عبانم 

ار هملـس  ما  هیـضق  ربخ  دـناهدرک . لقن  مه  یّنـس  نایاقآ  زا  یـضعب  ار  هملـس  ّما  ناتـساد  دـندوب . هدـیمهف  يدایز  هدـع  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
نیـسح هک  نیا  اـب  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤـس  نیا  لاـح ، دـندوب . هدرک  ناـیب  مه  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ  مالـسلا و  هـیلع  نینمؤـملاریما 

. مینکیم ریـسفت  يرگید  روـط  ار  گرم  یگدـنز و  اـم ، هک  دـیآیم  شیپ  تهج  نـیا  زا  زاـب  لاؤـس  نـیا  درک ؟ تـکرح  ارچ  تـسنادیم ،
ِقطنم نیا  دش . عورـش  گرم  دش و  مامت  اجنآ  یگدـنز  ینعی  تسا . گرم  دـش ، عطق  سفن  هک  مه  یتقو  تسا و  یگدـنز  نیا  مییوگیم 
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روـط هچ  وا  و  درک !؟ تکرح  ارچ  تسنادیم ، هک  نـیا  اـب  دـیوگب  ناـسنا ]  ] هـک دـنکیم  اـضتقا  نـینچ  زیگنافـسا ، ِقـطنم  نـیا  هناـیماع و 
یگدنز لمکم  گرم  مینکیم . لایخ  ام  هک  تسین  نآ  گرم  یگدنز و  ؟ دنام دهاوخ  هدنز  هک  نیا  لثم  دنک ، تکرح  يدـج  تسناوتیم 

رـسپ يا  کی  ره  ِگرم  . تسام ِیگدنز  هویم  مه  گرم  تسا ، تخرد  ياههخاش  اههفوکـش و  هجیتن  لّمکم و  هویم ، هک  هنوگنامه  تسا .
يوررادشوه يو  زا  هن  اسرت  دوخز  نآ  رارف  ردـنا  گرم  یـسرتیم ز  هک  ياتـسود  تسود ، رب  نمـشد و  نمـشد ، شیپ  تسوا  گـنرمه 

يرَد [ 431  ] زق ریرح و  رو  ياهتـشِک  دوخ  ياهتـسخ  يراخ  هب  رگگرب  گرم  تخرد و  نوچمه  وت  ِناـج  گرم  راـسخر  ین  تسوت  ِتشز 
نتم هک  هچنآ  يوسارف  رد  هرخالاب  دـشکن ، ای  دـشکب  سفن  هاوخ  دـنکیم ، تکرح  تسا و  فرـشم  یگدـنز ] هب   ] هک یـسکیاهتشر  دوخ 

ناونعهب یگدنز و  زا  يرگید  عون  ناونعهب  گرم  درادیمرب . مدق  تسا ، هدرک  بلج  یگدنز  ناونع  نیا  هب  دوخ  يارب  ار  ياهدع  تعیبط ،
، دوخ ياـیند  يارب  [ .» 432  ] ًادَغ ُتوُمَت  َکَّنَاَک  َِکتَرِخِآل  ْلَمْعاَو  ًادـَبَا  ُشیعَت  َکَّنَاَک  َكاْینُدـِل  ْلَمْعاَو  . تسا هدـمآ  یگدـنز  ِیلـصا  يانعم 

نسح ماما  درم ». یهاوخ  ادرف  ییوگ  هک  نک  لمع  نانچ  دوخ ، ترخآ  يارب  دنام و  یهاوخ  هدنز  هشیمه  يارب  ییوگ  هک  نک  لمع  نانچ 
نیسح زا  سرد  ناونعهب  ار  هلمج  نیا  طقف  ام  دوشیم ، لیکشت  هک  نیسح  ياهسالک  نیا  رد  رگا  منکیم  نامگ  نم  « مالـسلا هیلع  یبتجم 

هک نک  یگدنز  نانچ  ایند  نیا  رد  ای ؛ دنام ، یهاوخ  دبا  ات  ییوگ  هک  نک  لمع  نانچ  ایند  يارب  : » میدرکیم تفرـشیپ  یلیخ  میدناوخیم ،
 - 1367) قارع ناریا و  گـنج  رد  هک  مراد  رطاـخ  هب  . يوریم اـیند  زا  رگید  هقیقد  کـی  هـک  يراد  نـیقی  هـچرگا  یتـسه ،» يدـبا  ییوـگ 

ام هک  دینک  اعد  امـش  دنتفگیم  یـسرپلاوحا ، رادـید و  نمـض  دـندمآیم و  نم  شیپ  دـندوب ، ههبج  مزاع  هک  ناناوج  زا  يدادـعت  (، 1359
ادخ هک  تسا  نیا  تسامش ، یقیقح  ياعد  هک  هچنآ  دیوشب ! دیهش  امش  هک  هچ  ینعی  منکیمن . ییاعد  نینچ  ًادبا  متفگیم  میوشب . دیهش 

هدنام امش  ِیگدنز  زا  هظحل  کی  رگا  هک  تسامـش  فیلکت  نیا  دیهد . ماجنا  هجو  نیرتهب  هب  ههبج ، رد  ار  ناتفیلکت  ات  درادب  قفوم  ار  امش 
هک منک  اعد  روط  هچ  نم  تسا . مالسا  قطنم  نیا  نیینـسحلايدحا . دیدش ، دیهـش  مه  رگا  دینک . عافد  یگدنز  زا  انعم  مامت  هب  دیاب  تسا ،

اهاعد رد  ام  هک  مه  نیا  يانعم  تسا . نیا  زا  رتتمظعاب  یلیخ  یگدنز  يانعم  دمآ . شوخ  دمآ ، شیپ  تداهـش  رگا  دـیوشب ؟ دیهـش  امش 
تسانب رگا  اراگدرورپ ! ینعی  منکیم : ضرع  هک  تسا  نینچ  نکب ، نم  بیصن  ار  تداهش  مورب و  دیهـش  ایند  نیا  زا  نم  ایادخ ، هک  میراد 

هقیقد هس  لاس و  کـی  تصـش و  نم ، رمع  ارچ  هک  وت  هب  مرادـن  ضارتعا  یلو  متـسه ، هداـمآ  نم  دوش ، لـیمکت  تداهـش  اـب  نم  یگدـنز 
ار نیینـسحلا  يدحا  اراگدرورپ ؛ مییوگب  میناوتیم  یلو  میـشاب ، مکاح  ادخ  هب  میناوتیمن  ام  منکیم . تیاکح  مکاح  مَِین  نم  دش . دهاوخ 

تیصخش هب  دبا  ات  هک  دیزاسب  يروط  دیزاسیم ، ار  يزیچ  رگا  ًادبا . شیعت  کَّنأک  كایندل  لمعاو  منکیم . یگدنز  ماهتشاذگ و  ملد  رد 
، دیهدیم ماجنا  يراک  ره  امش ] . ] دوخ ياج  هب  ترخآ  هتبلا  درک . دیهاوخ  تفرشیپ  ًاعطق  یگدنز  رد  امـش  تروص ، نیا  رد  دبـسچب . امش 

تیـصخش هب  راک  هجیتن  هک  دـینک  ساسحا  روط  نآ  راک و ،... بسک و  رد  هچ  يرکف ، ياهراک  رد  هچ  تعنـص ، رد  هچ  يروآنف ، رد  هچ 
اب هک  ار  یملق  كون  یملع ] ياهراک  رد  ای  . ] تشاد دهاوخ  راکورـس  امـش  اب  دبا  ات  راک ] هجیتن   ] هک دـینک  لایخ  روط  نیا  دبـسچیم . امش 

شقن امـش  ِتیـصخش  نورد  رد  هناد  هناد  تاملک ، نیا  هک  دینک  ساسحا  تسا . كانرطخ  اریز  دـینکن ، اهر  دوخ  لاح  هب  دیـسیونیم ، نآ 
ار اهلومرف  نیا  ایند  عماوج  زا  یـضعب  هک  دـنکیم  بجعت  ناسنا  دـیوش . دراو  تیدـبا  هب  دـیاب  هشقن  نآ  اب  تمایق ، زور  ددـنبیم و  يدـبا 

نانآ هقوشعم  نآ ، هجیتن  راک و  دنـسوبیم و  قوشعم  دـننامه  ار  نآ  دـننکیم ، رازاب  هناور  ار  دوخ  هدـش  دـیلوت  يـالاک  یتقو  اـما  دـنرادن ،
یـضعب رد  هک  یناتـسود  زا  ار  نیا  دـیراد . امـش  اما  دـنرادن ، اـهنآ  ار  كایندـل ... لـمعاو  ِتراـبع ؛ نیا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  تسا .

باوج رد  دندرک ؟ تفرـشیپ  روط  نیا  هک  تسیچ  راک  هلأسم  نیا  دیـسیونب ؛ ام  هب  هک  میدیـسرپیم  دـندوب ، هتفرـشیپ ) ياهروشک   ) کلامم
ربمغیپ ًادبا . شیعت  کَّناک  كایندل  لمعاو  تسامش : هب  قلعتم  لومرف  نیا  مینکیم ؟ رکف  هچ  ام  ًاعقاو  دنتسه .» ناشراک  قشاع  : » دنیوگیم

یلیخ هباحـص  زا  وا  دـندرب . فیرـشت  ربق  لخاد  هب  ناشدوخ  دـندومرفیم ، نفد  ار  دوخ  باحـصا  زا  یکی  یتقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
هک دنداد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تسد  هب  دوب ، مرن  یلیخ  هک  یخولک  ًالثم  هکت  کی  دنتـشاذگ ، ار  هزانج  هک  نیا  زا  دـعب  دوب . گرزب 

رتمکحم هک  یکی  نآ  دـندومرف  دـنهد ، ماجنا  ار  هیلوا  ياـهراک  نآ  دنتـساوخیم  ناـشدوخ  هک  تهج  نیدـب  دـنراذگب . ربق  لـخاد  ار  نآ 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


دوشیم و هدیـسوپ  دـشاب ، نیا  ای  دـشاب  نآ  رگید  زور  هس  هک  یتروص  رد  دـییامرف . هجوت  ار  هلمج  نیا  يانعم  امـش  دـیهدب . نم  هب  تسا ،
: دومرف دیـسوپیم ! هرخالاب  هکنیا  هَّللالوسر ، ای  هک  دندرک  لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دـسوپیم . مه  نفک  یتح  دزیریم ،

ًالَمَع َلِمَع  ًءَْرما  ُهَّللاَمِحَر  : دـندومرف سپـس  دیـسوپ ؟ دـهاوخ  ندـب ]  ] نیا منادیمن  نم  اـیآ  دـیهدیم ؟ سرد  نم  هب  اـیآ  ینعی ؛ منادیم . هلب 
اب یگدیـسوپ  نیا  هک  منک  يراک  مفّظوم  نم  .« دـنک يراک  مکحم  دـهدیم ، ماـجنا  هک  يراـک  رد  هک  ار  يدرم  دـنک  تمحر  ادـخ  » هَنَْقتَاَو

روط هچ  مینیبب  الاح   » سأی و اب  نیـسح  راک  کی  دـینک ، تقد  دـیاین . هتفر  كاـخ  رد  هزاـت  نیا  غارـس  هب  رتدوز  دریگن و  باتـش  نم  تسد 
هتبلا مدآ -  یهاگ  تسام . هب  قلعتم  نیـسح  تاکرح  نیا  ایادخ ! تسا . هدیـشک  ریـسم  نیا  رد  نیـسح  ار  سَفَن  نیرتيدـج  دوبن . دوشیم »
یلیخ ياـهتفایرد  منکیم -  ضرع  اـهناوج  قیوشت  ندرک و  رادـیب  يارب  طـقف  دـشابن ، روطنیا  دـنک  ادـخ  تسین و  روطنیا  هَّللاءاـشنا 

ار بلطم  نیا  منکیم . ضرع  تسا  ییادـتبا  هداس و  یلیخ  هک  ار  نآ  لاثم  دـنکیم . هابتـشا  ندـیدرگ  یجراخ و  لمع  اب  ار  دوخ  ِتمظعاب 
مییوگیمدز ناوت  نامـسآ  رب  يدـنلب  رـس  گنابلگ  نداـهن  ناوت  رـس  رگ  ناـناج  ناتـسآ  رب  . مدوب هدرک  حرطم  زین  یـسانشناریا  هرگنک  رد 

رد نم  ار  یحور  يابیز  رایـسب  تفرعم  نیا  یبدا ، ِتفرعم  نیا  هک  نیا  ساـسحا  اـب  هبهب ! دراد ! یگرزب  ياـنعم  بجع  تسا ! يرعـش  بجع 
جوم ام  نهذ  رد  بوخ  بلاطم  ردـق  نآ  دـنزیم . جوم  وت  نهذ  رد  طقف  یتسین ! نامه  وت  اـما  متـسه . ناـمه  نم  منکیم  لاـیخ  مراد ، زغم 

هرابرد یـصخش  . ازفیب ام  لمع  رب  نک و  مک  اهنآ  زا  مینک ، يرکـشان  میهاوخیمن  ام  ایادخ ! مییوگیم : یهاگ  هک  دراد  دوجو  دـنزیم و 
تبحص یتقو  ینعی ]؛ . ] دننکیم لمع  ناشیصخش  ِمهاوخیم »  » اب دننکیم و  تبحص  ناشهدیقع  اب  دوب : هتفگ  هدومن و  تواضق  ياهعماج 

: مهاوخیم روطنیا  نم  هک  تسا  نیا  يانبم  رب  ناشلمع  یلو  تسالاب ، نانآ  ياهنامرآ  دـیاقع و  یلاع و  رایـسب  ناـنآ  تبحـص  دـننکیم ،
فیح ًاعقاو  میریگب . دای  ییاهسرد  نیـسح  زا  دییایب  ادخ  هب  ار  امـش  مهاوخیم »! نم  : » دینک هجوت  ار  قطنم  تسا . قح  سپ  مهاوخیم ،» »
ردام ردـپ و  هک  ار  یـسک  » ناثَدَْـحلا َُهبَّدَا  ِناَوبَْالا  ُُهبِّدَُؤی  َْمل  ْنَم  ؛ راگزور ربج  تقو  نآ  دـشابن ، سرد  امـش  اـم و  يارب  سرد  نیا  رگا  تسا .

: تسا روطنیا  دیوگیم ، ملعم  ردام و  ردپ و  هک  هچ  نآ  .« دنکیم بیدأت  تنوشخ ] اب   ] ار وا  راگزور  دنک ، بیدأت  دـناوتن  اناد ] نابرهم و  ]
راگزور اما  شاب و ... بظاوم  دشاب و  عمج  تساوح  دیاب  وت  تسین ، تسرد  دش  روط  نیا  هک  هلأسم  نیا  ای  نیشنب . نم  رانک  رد  ایب و  مرـسپ 

كایندـل لمعاَو  دـییامرفب . دـیراد  غارـس  قطنم  نیا  زا  رتالاب  رگا  تسا . تشم  راگزور  راک  ورب . هار  دـیوگیمن  راگزور  تسین . هنوگنیا 
امـش داد . ناشن  روطنیا  مه  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ًالمع  داد . ناشن  روط  نیا  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ًالمع  ًادـبا . شیعت  کـّناک 
زغم هب  هاکناج  تبرض  هک  زور  نآ  بش  ناضمر -  هام  مهدجه  زور  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دینک  ادیپ  خیرات  رد  دروم  کی 

ياهراک نامه  تسین . تیاور  رد  يزیچ  نینچ  مسق ، ادـخ  هب  دـشکب . هآ  دنیـشنب و  ياهشوگ  رد  ای  دوش ، تسـس  دـش -  دراو  ادـخ  بیبح 
زا رتالاب  صخـش  نیا  تقیقح ، رد  دنکیم . تکرح  فارـشا  اب  وا  تسا . طلـسم  گرم  یگدنز و  هب  نوچ  ارچ ؟ تسا ! هتـشاد  همادا  يدج 
زا دعب  یتح  دنکیم . تکرح  یلومعم  تکرح  یگدنز و  قوفام  وا  هچ ؟ ینعی  دنادیم ، بیغ ] وا   ] ایآ دـنکیم . تکرح  گرم  یگدـنز و 

هتبلا دـهاوخیم . یهاـگآ  ردـقهچ  هک  تسا  لـمأت  ياـج  مدـید و  ایندـلایبا  نـب  رکبوـبا  لـتقم  رد  نـم  ار  بـلطم  نـیا  ییاذـک -  تـبرض 
، دندز ار  تبرـض  یتقو  دـیوگیم : دـشابیم -  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـصخش  روخرد  یلو  تسین ، تقیقح  يزیچ  نینچ  میوگب  مهاوخیمن 
هک تشاذـگیم  یفرط  هب  تشادیمرب و  ار  دوخ  رـس  دـشیم ، يراـج  فرط  نیا  هب  هک  نوخ  داـتفا ، ور  هب  هدجـس  فرط  هب  هک  روطنیمه 

راوخ ناج  نارگ  يا  ! هظحل کی  یتح  دراذـگب . كاخ  يور  هدجـس  هب  رـس  نوخ ، نودـب  هظحل  کـی  لقادـح  تساوخیم  دـشابن . ینوخ 
هک تسا  مولعم  میـسیونیم . هفـسلف  نآ  يارب  میاهتـسشن  دـناهداد و  ام  هب  یناجم ]  ] ار رمعارم  یتسدـیرخ  نازرا  سب  هک  ناز  ارم  یتسدـید 

کنیع زا  مییایب  میسرپب ؟ نآ  هفسلف  زا  هک  میتسه  هدنز  ًالصا  ایآ  تسیچ . ایند  هفـسلف  هک  دنادن  دیـسر ، شتـسد  هب  یناجم  ِرمع  مدآ ، یتقو 
زا ار  شرس  تسا . یتسه  ناهج  درایلیم  درایلیم  اب  يواسم  شاهظحل  کی  هک  مینیبب  مینک و  هاگن  یگدنز  هب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

رومأم نوچ  دراذگب . كاخ  يور  ار  دوخ  رـس  هظحل ، کی  لقادـح  ات  دـشابن . ینوخ  هک  یفرط  نآ  تشاذـگیم  تشادیمرب و  فرط  نآ 
. میشاب وگلا  ایند  يارب  نامیاهيراکتسرد ، اب  نامراک و  رد  تناما  تیاعر  اب  دیاب  ام  . نوخ يور  رب  هن  دراذگب ، كاخ  يور  هب  رس  هک  تسا 
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درف کی  هک  تسا  هلأسم  نیا  ایآ  ًاعقاو  دنتـسه . تیلاـعف  شـشوج و  رد  هشیمه  دـننادیم و  بوخ  یلیخ  هک  میراد  یگرزب  ياـهناسنا  اـم 
نم ِیگدنز  هفـسلف  دسرپب : درادن  ناکما  دشاب ، هدنز  هک  یـسک  دسرپب ؟ دشاب و  هدـنز  ایآ  تسیچ ؟ نم  یگدـنز  فدـه  دـسرپب : ناملـسم 

روطهچ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بوخ ، رایسب  . دشوجیم نآ  نورد  رد  فده  هفـسلف و  هک  تسا  يردق  هب  یگدنز  تمظع  نوچ  تسیچ ؟
اهیضعب دینادیم -  هک  روطنامه  اریز -  تساجنیا ، هلأسم  هدمع  داد ؟ همادا  دوخ  هار  هب  لاح  نیا  اب  دش و  دهاوخ  دیهـش  هک  تسنادیم 
هنوگنیا هک : نیا  هب  دناهدرک  دانتسا  مه  ًابلاغ  دش و  دهاوخ  دیهش  هک  دنزب  سدح  تسناوتیمن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دندوب : هتـشون 

: تسا نینچ  یگدنز  لومرف  مدرک ؛ ضرع  زین  ًالبق  هک  روطنامه  اذـل ، دـنامیم . هدـنز  هک  تشاد  نیقی  ًالـصا  درکیم ، تکرح  ناشیا  هک 
هآ و ياج  هب  تاظحل ، نیرخآ  ات  دندز ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  رـس  رب  هک  یهاکناج  تبرـض  زا  دعب  ... ّکناک كایندـل  لمعاو 
، ِهَّللا يَْوقَِتب  ِیباَتِک ، ُهَغََلب  ْنَمَو  ِیلْهَأَو  يِدـَلَو  َعیِمَجَو  اَمُکیِـصوُأ ، . دوب مدرم  تیبرت  میلعت و  لاح  رد  اـی  ادـخ ، رکذ  لاـح  رد  اـی  ندرک ، هلاـن 

ِةاَلَّصلا ِۀَّماَع  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِْنیَْبلا  ِتاَذ  ُحاَلَص  : » ُلوُقَی َمَّلَسَو -  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  اَمُکَّدَج -  ُْتعِمَس  یِّنِإَف  ْمُِکْنَیب ، ِتاَذ  ِحاَلَـصَو  ْمُکِْرمَأ ، ِمْظَنَو 
روما مظن  یهلا و  ياوـقت  هب  منکیم  هیـصوت  دـسرب ، وا  هب  نم  هماـن  هک  ار  یـسک  ره  مناـمدود و  نادـنزرف و  همه  امـش و  [ .» 433  ] ماَیِّصلاَو
مومع زا  مدرم ، نایم  حالصا  تفگیم : هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  امـش  ّدج  زا  نم  ناناملـسم . نایم  رد  حالـصا  شیوخ و 

دوخ ناشیوخ  موق و  هب  ًالثم  هک  درکیم  روطخ  نینچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نهذ  هب  طـقف  اـج  نآ  رگا  ـالاح  .« تسا رترب  هزور  زاـمن و 
: دومرف اما  دوب . یلومعم  دندومنیم ، هزور  زامن و  اب  هطبار  رد  ییاههیـصوت  رگا  ای  دینزن ، مه  هب  ار  ناتهداوناخ  لکـشت  ای  دینک ، یگدیـسر 
هب نک  هیـصوت  تیاـههچب ، هب  نک  هیـصوت  هک  دادیم ، ناـشن  بوـخ  ار  شدوـخ  بلاـطیبا  نب  یلع  مشچ  لـباقم  رد  اـیند  ینعی  هّللا ... هّللا 
ملع حیـضوت ؛ ؟ تسنادیم روطهچ  یلع  نب  نیـسح  الاح  مکرما . مظن  هّللا و  يوقتب  دنتـسه ...: وت  وریپ  تفگ و  دنهاوخ  اهدعب  هک  ییاهنآ 
اوقت اهیگماکدوخ ، زا  یگتسراو  اهیهاوخدوخ ، زا  یگتسراو  كاخ ، بآ و  زا  یگتسراو  نآ  تهج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِتماما 

عورـش ياهداوناخ  رد  شدوجو  زاغآ  هک  یتیبرت  رظن  زا  مه  ینژ و  ثرا  رظن  زا  مه  ةَرَّهَطُْملا  ِماحْرَْالاَو  ۀَِـخماّشلا  ِبالْـصَْالاَو  العا ؛ دـح  رد 
زا تشپ ، هب  تشپ  مه  نآ  وا و  ِیتیبرت  طیحم  نیا  فرط -  کی  مه  همطاف  فرط ، کی  یلع  دوب -  هتفرگ  ندـیزو  تلاـسر  میـسن  هک  دـش 
انبم نیا  رب  شتیـصخش  هیامرـس و  دوب ، يربج  هک  یلماوع  نیا  دوخ  یلو  دناهداد ، مه  هب  تسد  اهنیا  همه  تسا . هدمآ  لیلخ  میهاربا  لسن 

هدادـن و بیترت  سلاجم  لیلخ  میهاربا  يارب  ناترمع  رد  امـش  ارچ  مینکیم . ثحب  کـنیا  هک  تسا  نیمه  يور  وا  تیـصخش  هکلب  تسین ،
دینیشنیم مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  یلو  تسا . ایبنالاوبا )  ) ایبنا ردپ  وا  دراد . یگرزب  یلیخ  هیامرـس  مه  لیلخ  میهاربا  دیاهتـسشنن ؟ وا  يارب 

نم دـنک ، هاـگآ  هک  دوـب  نیا  يارب  درکیم ، یفرعم  ار  شدوـخ  رگا  تسا . یلع  رـسپ  هک  هدرکن  مه  کـش  هدرک و  راـک  راـیتخا  يور  هک 
ایآ متـسه ؟ یـسک  هچ  رـسپ  نم  هک  دـینادیم  اـیآ  تفگیم : درکیمن . مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  راـختفا  ماهراـک . هـچ  نیـسح ) )

مارح ار  ناـتلالح  اـیآ  تفگ : درک ، یفرعم  ار  دوخ  هک  نیا  زا  دـعب  تسین ؟ نم  زا  ریغ  يربـمغیپ  ِرـسپ  نیمز ، يور  رد  نونکا  هک  دـینادیم 
نم نوخ  دـعب  دـییوگب ، نم  هب  هلمج  کی  مدرک ؟ راک  هچ  مدرک ؟ لالح  ار  ناتمارح  ایآ  دومرف : هراشا  يرایتخا  ياهراک  هب  دـعب  ماهدرک ؟

. تشادرب مدق  رایتخا ، نیرتیلاع  دح  رد  درم  نیا  هک  تسا  نیا  رب  نالا  امش  هیکت  . منکیمن رارف  مه  امش  تسد  زا  تسا و  لالح  امش  يارب 
! رایتخا نیا  تشاد  ياهولج  هچ  درکن . تباث  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لثم  ار  رایتخا  سک  چیه  داب ! وت  رب  ادخ  مالس  دورد و  نیسح ، يا 

سک چیه  و  رفعج ، نب  هَّللادـبع  بنیز ) ترـضح  رـسمه   ) شاهریـشمه رهوش  یتح  ییآیمن ؟ ایآ  هیفنح  نب  دـمحم  يدازآ . لامک  اب  دازآ 
نیا رد  تفگ : حیرص  مه  اروشاع  بش  دومرفن . رابجا  ار  یسک  چیه  هک  دوشیم  ساسحا  زین ، ریسم  یط  رد  یتح  درکیمن . رابجا  ار  رگید 

خیراوت رد  دـیتسه . لوؤسم  تمایق  زور  رد  دـیورب ، دـیوشب  دـنلب  رگا  ًـالثم  هک  تفگن  یتح  دوب . هدرک  دازآ  ار  همه  دـیورب . کـیرات  بش 
ای دنتخورف ، ترـضح  هب  ای  هک  تساوخ ، ار  نیمز  نآ  دساینب  ناگرزب  زا  اروشاع ، زا  لبق  بش  دنچ  دنیوگیم  طقف  میرادـن . یبلطم  نینچ 

دیهـش اج  نیا  تسا  نکمم  نم  دومرف : سپـس  دـننک . تنوکـس  ناکم  نآ  رد  دوخ  نارای  اب  ات  تساوخ ، هزاـجا  اـهنآ  زا  ترـضح  هک  نیا 
نم هک  تسا  نیمزرـس  نیا  راظتنا  رد  ياهثداح  دیونـشن . ارم  يادص  ات  دـیوش ) رود  اهرداچ  نیا  زا   ) دـیورب دـیوش و  دـنلب  اج  نیا  زا  موش ،
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امـش هک  تفگ  مه  نآ  زا  دـعب  تفگ و  لوا  بـش  ناـمه  رد  ترـضح  یلو  دـیوشیم . لوؤـسم  دیونـشب ، رگا  دیونـشب . امـش  مهاوـخیمن 
، لاحره هب  . تسا سب  ام  ِتیدبا  سرد  يارب  دومرف ، تاعارم  نایرج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ردق  نیا  هک  يدازآ  نیا  دیدازآ .

نآ تفایرد  هب  قفوم  مالسلا ] مهیلعتیب  لها  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  رـسپ  نآ   ] هک یـسفن  هیکزت  تماما و  قبط  دوب ؟ هنوگچ  ترـضح  ملع 
دیهـش هک  تسنادیم  زین  یلع  نب  نیـسح  بلطم ، نیا  هب  هجوـت  اـب  دنتـسنادیم . دوـب و  هداد  ار  بیغ  ملع  ناـنآ  هـب  دـنوادخ  دـندوب ، هدـش 

تـسنادیم مه  رگا  درکیم ؟ ناـنچ  نینچ و  ارچ  سپ  درکیم ؟ تکرح  يدـج  روطنآ  ارچ  سپ  دوشیم ، حرطم  لاؤس  نیا  اـما  دوشیم .
هک تسا  نآرق  رد  ياهیآ  تسه . ياهلأسم  اـجنیا  رد  دوبن . ـالاب  ردـقنیا  شرجا  رگید  تسنادیم و  بوخ  مییوگب  دـیاش  دوشیم ، دـیهش 
دزن باتک  لصا  دنکیم و  تابثا  ای  وحم  دـهاوخب ، هک  ار  هچ  نآ  ادـخ  [ .» 434  ] باتِْکلا ّمُا  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  : دـیامرفیم

نیناوق قبط  تسین . هتـسب  یتـسه  ِنیناوق  لـباقم  رد  ادـخ  تسد  دـنکیم . تاـبثا  وحم و  هظحل  ره  رد  دـهاوخب ، هک  ار  هچره  ادـخ  .« تسوا
، مالـسلا هیلع  نیـسح  طقف  هن  ار  ییادخ  ِقلطم  ملع  ییادـخ . ملع  ِقباطم  هن  اما  دوشیم ، دیهـش  هک  تسنادیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتسه ،

یسک سرتسد  رد  دنیوگیم ، یبوبر  ملع  موتکم و  ملع  نآ  هب  هک  نوزخم  ملع  نآ  دوبن . هاگآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  یتح 
هاگدـید هطیح  رد  یبـیغ  يدوهـش  یلو  دوـب . یبـیغ  يدوهـش  یقطنم و  وا ، نیقی  تشاد و  نـیقی  دوـخ  تداهـش  هـب  نیـسح  [ 435 . ] تسین

نآ لامتحا  دنک . یـشالتم  ار  دیزی  هاگتـسد  هظحل ، نامه  هک  تشاد  لامتحا  تسیچ ؟ يدنوادخ  تیـشم  هک  تسنادیم  هچ  اما  شکرابم .
اب دنوادخ  هک  تسا  یلوصا  زا  یکی  هعیـش ، رظن  رد  ءادب » . » دروایب شیپ  تعیبطریغ  زا  تعیبط و  زا  یعناوم  هظحل ، نامه  هک  تشاد  دوجو 
وا ملع  تسنادیم ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  نیاربانب ، . تسا دازآ  هظحل  ره  ددـنبیمن و  ار  شیاهتسد  دـیامرفیم ، ررقم  هک  ینوناـق 

نیا حیـضوت  مه  نیا  تسادـخ . ِنآ  زا  طقف  قلطم  ملع  ریخن ، تسا ؟ هدوب  قلطم  ملع  وا ، ملع  ایآ  اما  دوب . اـمظع  تیـالو  تماـما و  رب  ینبم 
 - مدرک ضرع  ثحب  لوا  رد  هک  روطنامه  مهم -  هدمع و  بلطم  دیشاب . هتـشاد  رظن  رد  دیدرک ، ثحب  ناتناتـسود  اب  رگا  هک  تسا  هلأسم 
هب هک  ماهدـید  ممـشچ  اب  مدوخ  نم  میروهطوغ . سوه  يوه و  رد  لهج و  رد  هک  تسا  روط  نیا  ًابلاغ  ریگم . دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راـک 

دنتسه یـصاخشا  نودلخ ، نبا  لوق  هب  ای  میدید . دوخ  مشچ  اب  ام  دش . عقاو  روطنامه  ًاقیقد  هک  دنداد ، ربخ  هدنیآ  زا  ياهنوگهب  رفن ، دنچ 
هیلع ءادهشلادیس  ترضح  تداهـش  نیاربانب ، . مالـسلا مهیلع  تمـصع  نادناخ  هب  دسر  هچ  دنهدیم ، ار  اهربخ  عون  نیا  سفن ، هیکزت  اب  هک 

نیـسح يارب  تمظع  نآ  دومرف و  ررقم  یلعا  دح  رد  داد ، رارق  نآ  يارب  دـنوادخ  هک  یتمظع  رجا و  مامت  تسا و  هدوب  ملع  نیا  اب  مالـسلا 
ساسحا رگا  نم  . تسا هدش  هدیمان  اهتمظع ) مامت  اب  نادیهش  رورس   ) ءادهـشلادیس قحلاب ، تسادهـش و  همه  زا  رتالاب  یلیخ  مالـسلا  هیلع 

میهاوخ دـبا  يارب  ییوگ  هک  مینک  یگدـنز  نانچ  دوخ ، يایند  يارب  ادـبا . شیعت  کـّناک  كایندـل  لـمعاَو  متفگیمن . مدرکیمن ، هفیظو 
يراک یتقو  میریگب . رظن  رد  يدج  دیاب  ار  نامیاهراک  ددرگیمزاب . نامدوخ  هب  اههحماسم  نآ  اریز  مینک ، هحماسم  دیابن  اهراک  رد  دـنام .

ام زا  دش و  دهاوخ  ام  تیصخش  هزیوآ )  ) هلـصو هلـصو ، نیا  مینکب  لایخ  هک  اج  نآ  ات  میهدب ، ماجنا  العا  دح  رد  ار  نآ  دش ، عوجر  ام  هب 
! ادـنوادخ اراگدرورپ ! . داد ام  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  دوب  یگرزب  سرد  نیا  کـّناک ... كایندـل  لـمعاَو  دیـشک . دـهاوخن  تسد 

موس زور  هک  تسه  تاـیاور  یـضعب  رد  نوـچ  تسا . كاـخ  يور  اـههزانج  زوـنه  تاـیاور ، یـضعب  رباـنب  مرحم و  مهدزاود  بش  بشما 
شاهنیـس رد  ًاقیقد  مه  خیرات  دندرک . هاگن  مه  ناگراتـس  تسا . هدرک  اشامت  ار  اهندـب  نیا  هام  باتفآ و  دـندرک . نفد  ار  اهنیا  دـندمآ و 

رد دـش ، ماـمت  اهيدـیزی  دـید  زا  يرآ ، دوشیم . تبث  تعیبط  يارواـم  رد  دـش ، وحم  يزیچ  تعیبـط  يور  زا  رگا  هک  دـینادب  نیقی  دراد .
: هک دنراد  زین  خیرات  رد  تیاور و  رد  دننکیم . مامت  ار  نیسح  راک  هک  دنتـشون  همان  دوز  دبال ، و  دش . عورـش  اجنآ  زا  خیرات  هک  یتروص 

هراچیب یهاگ  هنوگچ  رـشب  دـنکیم ؟ طوقـس  ردـق  هچ  رـشب  ًاعقاو  ایادـخ ، دـش .» مامت  میتشکار و  اهنآ  همه  ياهظحل  دـنچ  هک  نیا  رگم  »
هدش عورش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  مالسا  خیرات  دیشاب ، هتشاد  نیقی  هک  یتروص  رد  تسا . رـشب  یگراچیب  زا  لامعا ]  ] نیا دوشیم !؟
قفوم نیا  زا  شیب  مالسلا  هیلع  نیسح  تخانش  رد  ار  ام  اراگدرورپ ! ایادخ ! . تسا هدوب  البرک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  نآ  همادا  و 

اهسرد نیا  نادنمـشناد  ابطخ و  ناگرزب ، لاس  ره  دوشیم و  لیکـشت  لاس  ره  هک  اهسرد  نیا  ِيریگارف  رد  لمع و  رد  اراگدرورپ ! . رادـب
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« نیمآ . » امرفب قفوم  ار  ام  همه  دنهدیم ، ار 

ینیسح نیرب  تاساسحا 

یقاب رهد  ياقب  هب  ناتساد  نیا  تسا . مالسلا  هیلع  نیـسح  ناتـساد  دوشیمن ، مامت  هک  هچنآ  هتبلا  .( 1374  / 3  / 21 مرحم ، مهدزیس  بش  )
هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناتـساد  دـشخردیم ، باتفآ  هکینامز  ات  دورن ، نیب  زا  ناسنا  هک  ینامز  ات  دراد ، دوجو  ناسنا  هک  ینامز  اـت  تسا .

هرابرد ار  ییاهراک  يدودح  ات  خیراوت  تسا . هدرک  راک  هچ  دروم  نیا  رد  رنه  مینیبب  تفر . دهاوخن  نیب  زا  داد و  دـهاوخ  همادا  دوخ  ياقب 
هب یلو  هدـش ، ماجنا  ییاهراک  مدرک -  ضرع  هک  روطنامه  يرگلیلحت -  رظن  زا  مه  يرنه  ظاحل  زا  دـنداد . ماـجنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ياهسرد رـشب  هب  تسناوتیم  اهنیا  زا  شیب  دََربیم . راک  اهنیا  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناتـساد  تسا . هدـشن  لـیلحت  یفاـک  رادـقم 
هچ رنه  بوخ ، رایـسب  تسا . هدوب  مک  هثداح ، تمظع  هب  تبـسن  یلو  تسا ، هدشن  يراک  چیه  مییوگب  میهاوخیمن  هتبلا  دـهدب . هدـنزومآ 
زا یضعب  دیاش  تسا و  قیمع  یلیخ  نآ  ِیتاساسحا  هشیر  دراد . یتاساسحا  هشیر  مه  ینالقع و  هشیر  مه  ناتـساد ، دوخ  تسا ؟ هدرک  راک 
 - دـهدیم ماجنا  راک  زین  لقعت  دـشاب . تاساسحا  ِنایب  دـیاب  نایب ، ینعی  دـنک . ناـیب  تاـساسحا  دـیاب  طـقف  ار  نینوخ  ِناتـساد  نیا  ِقیاـقح 

هولج بیجع  یلیخ  لقعت  ناتساد ، نیا  رد  دنیبیم . ًاحیرص  ار  قطنم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاکرح  رد  ناسنا  متفگ -  ًالبق  هک  روطنامه 
ياـنبریز لاـح ، نیع  رد  دوـشیم و  هدـید  لـقعت  ضحم  ینعی  بساـنم ، لـیاسو  اـب  اهيریگفدـه  جـیاتن ، ِقباـطم  تامدـقم  تـسا . هدرک 

ماخ و تاساسحا  - 1: مینکیم میسقت  هتسد  ود  هب  ار  تاساسحا  دوش ، نشور  ام  يارب  تسرد  انعم  نیا  هکنیا  يارب  تسا . نیرب  تاساسحا 
، یقوقح ياهلالدتسا  رد  هک  دینیبیم  امش  . تسا هدوب  نیمه  هدرک ، هرادا  ار  رشب  هک  هچنآ  قیمع . تاساسحا  - 2. رذگ دوز  ماخ  فطاوع 
هب نیرب  تاساسحا  ماگنه  نآ  رد  دنک ، يورشیپ  دناوتیمن  نیا  زا  شیب  هک  دنک  یهاوخرذع  دهاوخیم  لقعت  هک  یتقو  یقطنم ، یفـسلف و 

نیناوق و هلیـسو  هب  ار  تلادع  میهاوخیم  ام  دنیوگیم : تسا . تلادع  رب  ینتبم  ایند  قوقح  نیناوق و  مامت  لاثم ؛ ناونع  هب  دـیآیم . نادـیم 
یتسیزمه قوقح  نیناوق و  نیا  بوخ ، یلو  منک ! ضرع  هچ  ار  تلادع  الاح  تسا . یبوخ  رایـسب  ياعدا  نیا  مینک . ارجا  رازگرب و  قوقح ،

هب ثحب  دنکیم ، یسررب  ییانبریز  یمک  مدآ  هک  یتقو  یلو  دندرک ، راک  نآ  هرابرد  میـشابن -  نیبدب  دایز  دندرک - . نیمأت  يدودح  ات  ار 
راک نآ  ورب ، روط  نیا  نیـشنب ، روطنیا  مییوگب  وا  هب  یقح  هچ  اب  ام  میراذگن ، دوخ  لاح  هب  ار  رـشب  ارچ  [: » دنیوگیم  ] هک دشکیم  اجنآ 
امـش رگم  دهدب ! ماجنا  راک  شدوخ  تردق  اب  تسا  يوق  سکره  و  دنکب ، ار  شدوخ  راک  تردق ، میراذـگب  نکب . ار  راک  نیا  و  نکب ، ار 

رد ایوقا  دیراذگب  دیدنبیم ؟ ارچ  ار  يوق  تسد  درم . سپس  تشگ و  فیعـض  لوا  يوق  ره  اقب ؛ رد  عزانت  دیناوخیمن : ناتیاههاگـشناد  رد 
نیا زونه  دوشیم . سیردت  ایند  ياههاگشناد  رد  زونه  رکف  زرط  نیا  دینک ! هجوت  ار  قطنم  «. دوش حالـصا  اهلسن  ات  دننک  یگدنز  ایند  نیا 

رادروخرب ملاس  ِنم »  » کی زا  لقع ، نآ  هدنراد  ملع و  نآ  هدـنراد  رگا  لامک ، اب  ِملع  لقعت و  دـینادیم  دروم  نیا  رد  تسا . حرطم  لئاسم 
هک امـش  اهناسنا ! يا  . میهدیم اهناسنا  قیمع  ِتاساسحا  تسد  هب  ار  يرواد  تموکح و  میوریم و  رانک  یمارآ  هب  اـم  دـیوگیم : دـشاب ،

اجنیا رد  دـینکیم ، هظحالم  هک  روطنامه  هن . تفگ  دـنهاوخ  همه  دـیتسه ؟ قفاوم  هّوق  تلاصا  اـب  اـیآ  دـیتسه ، قیمع  تاـساسحا  ياراد 
تذل نم  دنکیم . هفاضا  نآ  هب  مه  اه »  » کی دیآیم . مشوخ  نم  هک  نیا  هن  رذـگدوز . ِماخ  تاساسحا  هن  دـمآ ، نادـیم  هب  یلاع  ساسحا 
هدـشن دیعـصت  فطاوع  ناروناج ، تسا . ناروناج  راک  ذذـلت  تسا ! يزیچان  فدـه  هچ  ذّذـلت ، تسا ، ذّذـلت  هب  طوبرم  اـهنیا  اـه . « مربیم »
رارقرب يارب  طقف  یناویح ، ِضحم  هفطاع  دوخ  دراد . هفطاع  اهنآ  هب  بیجع  دراد و  تسود  رایـسب  ار  دوخ  ياههچب  یعفا  دنیوگیم  . دنراد

، ار فـطاوع  نیا  ماـن  دزروـب . هفطاـع  نارگید  تبحم  بلج  يارب  رادـناج  اـی  دـبای ، هـمادا  رادـناج  لـسن  هـک  تـسا  تعیبـط  نوناـق  ندرک 
تکرح تسرد  دیوگب  لقع  هب  دنک و  تموکح  هک  یتاساسحا  اما  میمانیم . سران ) لاک و   ) ماخ ياههفطاع  ای  هدشن ، دیعصت  ياههفطاع 

هچره تسا  هتفگ  یسک  هچ  هک  مینک ، همکاحم  ار  امش  زورما  میهاوخیم  مییوگب ، لقع  هب  رگا  ؛ لاثم تسا . نیرب  قیمع و  تاساسحا  نک ،
مک ار  شزاگ  یمک  مییوگیم  متـسه . قلطم  ِمکاح  نم  رـشب ، یگدـنز  يارب  دـیوگیم : لـقع  تسا ؟ تسرد  ییوگیم  لـقع )  ) وت هک  ار 
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هک دوب  نیا  هب  اهنآ  دانتـسا  دنتـشک ، ار  رفن  اهنویلیم  هتخادـنا و  هار  هب  خـیرات  رد  اـهبتکم  هک  ییاـهگنج  نیا  اـیآ  رتمارآ . یمک  نک ،
تسا و نم  اب  قح  سپ  تسا ، نیا  ملیلد  منکیم و  لقعت  نم  دـیوگیم  یـسک  ره  تسا ؟ لقع )  ) وت هب  اهنآ  دانتـسا  ای  دـندش ، اـمنباوخ 

ناراوخناهج نیا  زا  کی  چیه  نوچ  هن ؟ ای  مینک  همکاحم  ار  امش  میراد  تیحالص  قح و  ایآ  یئزج ، ِيرظن  ِلقع  يا  لاح  منزیم . ار  امش 
راتفر مبتکم  نیا  قبط  دیاب  نم  هک  مدوب  هدـید  باوخ  رد  نم  : » دـنتفگن دـندرک ، لامیاپ  ار  اهناسنا  قوقح  هک  یناسک  نیا  زا  کی  چـیه  و 
امـش نوچ  نیاربانب ، دنکیم . هیکت  لقع » بانج   » وت هب  هدومن و  نایب  ار  دوخ  لیالد  هکلب  دوشب ». دوش ، ادف  دـهاوخیم  مه  سکره  منک و 

اهرتناوج زا  ار  لاؤس  نیا  هتبلا  هن ؟ ای  مینک  همکاحم  ار  امـش  هک  دراد  اج  ایآ  ياهتفرگ ، رارق  هاگهیکت  ضقاـنتم  داـضتم و  ياـهبتکم  يارب 
نینچ هک  دـیدوب ؟ هدینـش  لـقع  هراـبرد  ار  یلاؤـس  نـینچ  نونکاـت  اـیآ  مـسرپیم : زیزع  نازوـمآشناد  اهوجـشناد و  زا  صوـصخلایلع ] ]

هرابرد دنتـسه ، ناگتفر  باوخ  هب  نایم  رد  ینارادیب  ناتـسم و  نایم  رد  ینارایـشه  دننکیم و  رکف  رادـیب  هک  یـصاخشا  نآ  ار  ياهمکاحم 
ًاقیقد شدوخ  ملع  هراچیب  زونه  هک  دـننک -  ریـسفت  یملع  هملک  اـب  دـنهاوخیم  ار  زیچ  همه  هک  ناتـسرپملع  نآ  اـی  دـنراد ؟ رظن  رد  لـقع 

دهاوخ لقع  هک  نیا  ایآ  تسا . لقع  يارب  همکاحم  نیا  دـشابن . هشدـخ  هنوگچـیه  ياج  ات  تسیچ - ؟ نآ  فیرعت  هک  تسا  هدـشن  ریـسفت 
رگا نوـچ  تسه ؟ مه  يزیچ  نیا  زا  ریغ  متـسه ، هلیـسو  کـی  هرخـالاب  نم  هک  نک  تاـبثا  سرب و  نم  ِداد  هب  نـیرب ، ساـسحا  يا  تـفگ :

تابثا يارب  دنک و  اعدا  یـسک  رگا  هک  ياهداد  میلعت  رـشب  ام  هب  امـش  دوخ  مارآ ! مارآ  مییوگیم : ملقع . نم  میوگیم  مدوخ  نم  دـیوگب ،
عمج ایند  مکاحم  تسا . نم  هب  قلعتم  باقشب  نیا  میوگیم : هدومن و  اعدا  نم  لاثم ؛ دیوگیم . طلغ  دنک ، رارکت  ار  نامه  شیوخ ، ياعدا 

دـننکیم و ادـص  ار  سنـالوبمآ  بوـخ ، تسا . نم  ِنآ  زا  هـک  تـسا  نـیا  مـلیلد  میوـگیم  تـسیچ ؟ امـش  لـیلد  دـنیوگیم : دـنوشیم و 
بانج هک  نیا  ای  دوشیمن . تابثا  لیلد  هک  اعدا  رارکت  اب  تساعدـم . نامه  نیا  دـیربب . قاتا 63  ناتـسرامیب ، نالف  هب  ار  ناشیا  دنیوگیم ،
رارکت اب  اعدـم  هک  دـیداد  دای  ام  هب  یلاع  بانج  دوخ  لـقع ! باـنج  مییوگیم : متـسه . تجح  نم  هک  میوگیم  مدوخ  نم  دـیوگب : لـقع 

نیا اب  مه  نآ  میـشاب ، وت  ورهلابند  دـیاب  ام  هک  دوش  تابثا  ام  يارب  اجک  زا  مسرپیم  امـش  زا  دـهاوخیم . لالدتـسا  اعدـم  دوشیمن . تابثا 
لیلد اب  اما  دراد ، دوجو  الویه  : » دـیوگیم وطـسرا  «. درادـن دوجو  الویه  یلقع ، لیلد  اب  : » دـیوگیم نوطالفا  ؟ میاهدـید وت  زا  هک  ییاهاطخ 

دناوتیمن یمسج ، ره  دیوگیم : يرگید  تسا . تمسق  لباقریغ  هک  ییازجا  هب  دوشیم  هیزجت  یمـسج  ره  دیوگیم : فوسلیف  نآ  «. یلقع
ات شیوخ  يار  هریت  دیوگ ز  یمه  يزیچ  یـسکره  . دراد همادا  لدـج و ... ثحب و  نآ  لابند  هب  و  دوش . میـسقت  تمـسق  لباقریغ  يازجا  هب 
ار مادـک  رهیتساغوغ  شروش و  عازن و  ثحب و  نایم  رد  ياهتفگ  زا  لیلد  دوخ  لوق  هب  درآ  یـسکرهیتساقول  نب  ياطـسق  وا  هک  دـیآ  نامگ 
هچ دـینیبب  دـینک و  تقد  نادـنمرنه ! يا  . دوشیم نادـیم  دراو  نیرب  ساـسحا  ماـگنهنیا ، رد  تسا . هتفگ  لـقع  دـیوگیم  مییوـگیم ، هک 
رد زین  ار  لقع  دراد ، نیرب  ِساسحا  ِيرنه  هیامرـس  کی  هک  سکره  مینک . راک  دـییایب  دـینک و  راـک  دراد . رارق  امـش  راـیتخا  رد  ياهلیـسو 

نیا هک  میباییمرد  ام  : » دـیوگیم نیرب  تاـساسحا  میهدـب . ارف  شوگ  لـقع  نیا  هب  اـجک  زا  اـم  هک  تسا  نیا  لـقع  تیجح  دراد . راـیتخا 
نیا اب  تایضتقم ، طیارـش و  نیا  اب  دیوگب : دنکیم ، یمکح  هک  اجکره  دزیهرپب . نتفگ  قلطم  زا  اهتنم ، تسا ؛ یبوخ  رایـسب  هلیـسو  لقع ) )

مه نآ  دـینکن ، مه  قلطم  ياـعدا  دـیهد . همادا  روطنیا  هدومن و  عورـش  ار  دوخ  تکرح  سپ  تسا .» نینچ  مکح  لـماوع ، نیا  اـب  عناوم و 
یلاع تاساسحا  هکلب  تسین ، ماخ  تاساسحا  رذگدوز و  فطاوع  تسه ، هچنآ  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  سپ  . نایمدآ ياهناج  هرابرد 

يادـص نونکات ، شیپ  لاس  زا 1400  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  تاـساسحا  نآ  زا  یگر  کـی  هک  یتاـساسحا  ناـمه  تسا . نیرب  ساـسحا  و 
سپ ریخن ، تسام ؟ ردام  ردپ و  ایآ  تسا . نیرب  ساسحا  نیا  دوشیم . رتیلاع  وا  يادص  مه  زور  ره  دنراذگب ، رگا  دوش و  هدینـش  نیـسح 
ردـق نآ  ًاعقاو  مه  نآ  تسا . رگید  ياهلأسم  نآ  هتبلا  تسام . ّدـج  ردـپ و  دـنیوگب ، مرتحم  تاداـس  تسا  نکمم  ًـالثم  تساـم ؟ هراـک  هچ 
نیرب ساسحا  کیرحت  کیرحت ، اـما  تسا . هتفر  هدـش و  در  تشپ  لـهچ  یلا  یـس  اریز  دـنک ، هیرگ  دـنیبب و  مشچ  اـب  هک  تسین  کـیدزن 

هب ار  هدنزومآ  رایـسب  نایرج  نیا  دنوش و  نادیم  دراو  نیرب  ساسحا  نیا  اب  هک  دنرادرب  مدق  رـشب  يارب  دـنناوتیم  یعقوم  نادـنمرنه  تسا .
دیجمت هتـسیاش  مدرم ، بجعت  بلج  يارب  طقف  اوتحم ، نودـب  يرنه  راثآ  مانهب  راثآ  هدـع  کـی  قلخ  داـجیا و  اـّلا  و  دـنروآرد . رنه  هتـشر 
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هچ يرنه  رثا  نیا  زا  دـش ؟ هچ  دوب و  هچ  اوتحم  بوخ ، رایـسب  دوب . بجعت  ياج  ًاـعقاو  دـیدرک و  هدـهاشم  ار  يرنه  رثا  کـی  ًـالثم  تسین .
زا هنوگچ  ار  يدب  نآ  میتشاد ، هک  ار  يدب  نآ  ای  دیتشادن ؟ هک  ار  هچ  نآ  داد ، ار  يزیچ  هچ  امش  هب  دوب ؟ هچ  هزیگنا  دیتفرگ ؟ ماهلا  يزیچ 
هب رنه  هک  ألخ  رد  اهناسنا . لوقعم  تایح  ریسم  رد  یلو  رنه ! يارب  رنه  یلب ،] «. ] تسین حیحص  رنه  يارب  رنه   » میتفگن ام  تفرگ ؟ ام  تسد 

یناسنا هعماج  هب  ار  نآ  دـهاوخیم  وا  دزادـنیب . ألخ  لخاد  ار  نآ  هک  دروآیمن  دوجو  هب  ار  يرنه  رثا  دـنمرنه ، کـی  اـی  دـیآیمن ، دوجو 
رد بارـش  رگید  مخ  کی  مه  نم  ایآ  تشاد ؟ دـنهاوخ  یتشادرب  هچ  دروخرب  نیا  زا  اهناسنا  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  دـنک و  يراج 
مه نم  ایآ  درک ، دـهاوخن  رمع  رتشیب  راب  کی  وا  دوشب ؟ رادـیب  ات  منک  يراک  هک  نیا  ای  تسا ؟ تسم  شدوخ  هک  مزیرب  ناـسنا  نیا  يولگ 
نآ تفگ : يزیربت  سمش  هب  یـسک  تسا  فورعم  ؟ مربب الاب  ار  وا  رـس  ای  مروایب ، نییاپ  ار  وا  رـس  دیاب  مه  نم  ایآ  منک ؟ هفاضا  وا  ِیتسم  هب 
چیه اب  تسا و  هتخادـنا  نییاپ  ار  دوخ  رـس  ًاعقاو  رگید  تفگ  تسا ؟ هدـش  روط  هچ  تفگ  سمـش  تسا . هدـش  یبوخ  مدآ  یلیخ  ناـمقیفر 

دوشیم مولعم  اریز  دورب ، کشزپ  بیبط و  دزن  دوز  وگب ، ناسرب و  مالـس  وا  هب  نم  لوق  زا  تفگ : باوج  رد  سمـش  درادـن . يراـک  سک 
لاس داتـشه  داتفه -  لوط  رد  دیاب  رـشب  ایآ  دنکیم . هاگن  ار  الاب  مه  هعفد  کی  دـشاب ، ملاس  رگا  تسا . هدروآرد  كَروک  وا  ندرگ  تشپ 
هدمآ اجک  زا  دـمهفب  ات  تسیچ ؟ تسا و  ربخ  هچ  دـنیبب  دـنک و  هاگن  ار  الاب  دـیاب  مه  هعفدکی  دزادـنیب ؟ نییاپ  ار  دوخ  رـس  شیوخ ، رمع 

ناوتیم نینچمه ، تساهرنه . يارب  یگرزب  نادیم  تسا ، نیرب  تاساسحا  هب  طوبرم  نوچ  ناتـساد  نیا  لاحره ، هب  . دوریم اجکهب  تسا و 
، هصالخ دناهدمآ . نادیم  هب  ییودرا و ... هچ  یکرت و  هچ  یـسراف ، هچ  یبرع ، هچ  يرعـش ، هبنج  ًاصوصخم  یبدا ، رـصنع  يودح  ات  تفگ 

يارب نیـسح  هک  دناهدرک  یگدنز  یعماوج  رد  دناهدوب و  دقتعم  هک  نانآ  ًاصوصخم  دناهتـشاد -  نایرج  نیا  زا  یعالطا  هک  ییاهنابز  نآ 
. مینیبیم ار  یناشاک  مشتحم  راعـشا  ام  تسین . مامت  زونه  هلأسم  یلو  دندمآ ، نادـیم  هب  بوخ  يدودـح  ات  ًادـج  تسا -  هدوب  حرطم  اهنآ 

راعـشا شزرا  يارب  . ] تسا هدـنهد  ناـکت  ًاـعقاو  یبدا  رظن  زا  و  بوـخ ، رایـسب  یلاـع ، یلیخ  وا  ياهرعـش  یثارم و  دـنک ! تمحر  شیادـخ 
، میدرکیم یط  هدایپ  ار  البرک  ات  فجن  ریسم  اههبلط  ام  هک  اروشاع  مای  ریغ  رد  ای  اروشاع ، مایا  رد  : منکیم ضرع  امـش  هب  یبلطم  مشتحم ]

ِيرطف لوصا  نآ  هدومن و  مارتحا  ام  هب  بیجع  میدیسریم ، ام  یتقو  دنتـشاد و  ییاهارـسنامهم )  ) ییاهفیـضُم ریاشع ، نیا  ریـسم ، یط  رد 
دوخ هینیسح  فیضُم و  رد  ار  مشتحم  راعشا  اهنآ  میدیدیم  دوب ، اروشاع  مایا  رد  ام  رفـس  رگا  دندرکیم . تاعارم  ًادیدش  ار  یناسنا  هیلوا 

ام دنتفگیم  دیاهدرک ؟ بصن  اجنیا  ار  راعـشا  نیا  ارچ  هک  میدیـسرپیم  دنابرع . اهنآ  تسا و  یـسراف  مشتحم  راعـشا  دـناهدرک . بصن 
روبع ریـسم  نیا  زا  هک  اههبلط  امـش  لاثما  زا  مه  یهاگ  مینکیم . ساسحا  راعـشا  نیا  رد  یلاح  کی  تینارون و  اما  تسیچ ، نیا  مینادیمن 

راعشا نیا  زا  یسراف  هب  امش  هک  یتذل  تفاطل و  نآ  تسیچ ؟ تاملک  يانعم  هک  مینادیمن  ًاقیقد  یلو  میسرپیم ، ار  راعشا  يانعم  دننکیم ،
یبرع رد  تسا . هدمآ  نادیم  هب  يدودح  ات  رعش  لاحره ، هب  . تسین يداع  رعـش  کی  نیا  هک  مینادیم  رادقم  نیا  اما  میربیمن . ام  دیربیم ،
یلولا نب  ای  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  ربمغیپ  رـسپ  يا  . » یفطـصملایبنلا نب  ای  تسا : هدـمآ  ياهدـنزاس  یلاـع و  رایـسب  نیماـضم  مه 

وت يارب  ممشچ  . » ۀبوثم ِلْجَِال  ینیع ال  کیکبت  هیکاز .») لوتب   ) كاپ لوتب  رسپ  يا  یضترم ، یلع  رسپ  يا  . » ۀیکازلا لوتبلا  نب  ای  یـضترملا 
ِيرعـش ِنومـضم  «. دـنکیم هیرگ  وت  يارب  طقف  ممـشچ  نکل  . » هیکاب کلجال  ینیع  اـمنکل  شاداـپ .» باوث و  يارب  هن  یلو  دـنکیم ، هیرگ 

نم لاح  لماش  ادـخ  فطل  هک  سب  رادـقم  نیمه  شاداپ  تسین . نتفرگ  شاداپ  ثحب  باوث و  ثحب  ینعی  تسالاب . یلیخ  روکذـم ، تایبا 
زا تسا  يرگید  رعش  شاداپ ؟ نیا  زا  رتالاب  ایآ  دیآرد . تکرح  هب  وت  يارب  متاساسحا  منک و  هیرگ  وت  يارب  مسانـشب و  ار  وت  ات  تسا  هدوب 

يادهـش ياضعا  همه  ریـشمش ، هبرـض  » ِرَیِْغلا َنِم  ٍنمَأ  یف  َمِراکَْملا  َّالِإ  ٍۀَـحِراج  َّلُک  ْمُْهنِم  ُنْعَّطلاَرَّیَغ  ْدَـق  : دـیوگیم هک  يرزالا  مظاـک  خـیش 
اههزین و هبرـض  نعط و  .« درکن ادـیپ  نانآ  ِیحور  ياـهتمارک  اـهتمظع و  هب  یهار  یلو  درک ، یـشالتم  داد و  رییغت  ار  اونین  ِنینوخ  ِتشد 

اهنآ یناسنا  شزرا  تمارک و  تیثیح و  فرش و  نآ  رگم  درک ، یشالتم  هعطق و  هعطق  ار ) رفن  ود  داتفه و   ) ار اهنآ  ندب  مامت  اهریـشمش ،
هداعلاقوف بلاطم  راعشا ، زا  یضعب  رد  . داد تیدبا  ار  نانآ  تّزع  تفارش و  مرک و  درک .) راگدنام  هشیمه  يارب   ) درک هزات  دبا  يارب  هک  ار 

ریش يا  » اِهَتباغ َْثَیل  ای  ابُّزَک  ْتَفَْصنَا  ام  ؛ دیشکن تلاجخ  نیسح  يا  وت  يور  زا  روطهچ  ریـشمش  نیا  هک  منادیمن  نم  هک : دراد  دوجو  یلاع 
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یتقو :» دیوگیم نینچمه ، »؟ دندرک تباصا  امش  هب  هک  دندرکن  فاصنا  اهریشمش  اههزین و  نیا  روطهچ  يراد ، نتـشیوخ  تعاجـش و  هشیب 
باتفآ دندمآ ، هام  . ) دنتفر كاخ  ریز  هب  خرـس  باتفآ  تروص  هب  اما  ٌروَُدب .) ْمُه  َو   ) ردب هام  دـندوب ، ییاههام  دـندش ، دراو  البرک  هب  نانیا 

دایز رایسب  تایبا  نیا  زا  مه  یسراف  رد  نینچمه ، تسا . هدنزومآ  یلیخ  اهنآ  زا  یضعب  دوشیم و  هدید  ناوارف  راعشا ، عون  نیا  زا  .(« دنتفر
ار هلأسم  نیا  اهیضعب  تسا  نکمم  تسا . هتشاد  یصاخ  ِیقرت  هتفرگرارق ، نیـسح  عاعـش  رد  هک  یعقوم  زا  ام  تایبدا  تهج ، نیا  زا  تسا .
، وا رعـش  هک  دهاوخب  ًاعقاو  یـسک  رگا  تسین . هتـسباو  نیقی و ... عطق و  دـیدرت و  کش و  هب  تیعقاو  اما  دـنهدن ، رارق  لیلحت  ثحب و  دروم 

مامت اب  امـش  ایآ  منادیمن  دنک ! تمحر  ار  رایرهـش  نیـسح  دمحم  ادخ  دنک . ادیپ  قوس  نیـسح  تیبذاج  هب  دنامب ، راگدـنام  دـشاب و  رعش 
يارب هک  یتیب  دـنچ  نآ  ای  تسا ، هدـنام  امـش  ياهلد  رد  تمحر » يامه  يا  یلع   » رعـش نامه  رتشیب ، اما  هن ؟ ای  دـیراد  راکورـس  وا  ناوید 

ّالا و  تسا ، هدنام  اجنآ  زا  رایرهـشنیسح  دراد  ات  ود  لکـشم  دنکرـس ؟ نیمادک  اب  افجرپ  شنانمـشد  افویب و  شناتـسود  : دـیوگیم البرک 
رد دیتسه ؟ ظفح  امش  ار  مشتحم  راعشا  زا  کی  مادک  تسا . طسوتم  دح  رد  رگید  یضعب  بوخ و  رایسب  یبدا ، رظن  زا  وا  راعشا  زا  یـضعب 
نآ ِعوضوم  هک  هچ  نآ  هک  تسا  نیا  هب  هتـسباو  يرنه ، رثا  کی  ِتیدـبا  اقب و  دنتـسه . ظفح  ار  راعـشا  نیا  ام  ياههچب  دـیاش  هک  یتروص 

شکلد ِتروص  ره  ؟ تسا هدرک  هیکت  رشب  ِتباث  لصا  مادک  هب  هک  تسا  نیا  هب  هتسب  يرنه ، رثا  کی  ِیگنادواج  اقب و  تسیچ ؟ تسا ، رنه 
رثادوب دهاوخ  وت و  اب  هشیمه  تسا  هدوب  دوجو  راوطا  رد  هک  ِهن  یـسک  هب  لد  وردوبر  وت  ِمشچ  ِرود  شکلف ز  دهاوخ  دومن  يور  ار  وت  هک 

«، نتفگ تنـسحا   » راب دنچ  ای  یتفگـش ، هقیقد  هس  بجعت و  هقیقد  ود  ّالا  و  دشاب . دـیفم  رـشب  يارب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  يزیچ  دـیاب  يرنه 
نیا دییایب  دیهد . میـسجت  يرنه  راثآ  رد  ار  يدازآ  يانعم  دینک . انعم  نایب و  ار  نیماضم ] میهافم و   ] دییایب دشاب . دنمرنه  کی  شاداپ  دیابن 

رد ار  مظن  هیـضق  دییایب  هچ ؟ ینعی  يدازآ  هک  دیهد  میـسجت  ار  الاب -  رایـسب  ياه  « هرتسبآ  » اهیبرغ لوق  هب  الاب -  رایـسب  ِيدیرجت  تقیقح 
ار تدانرب  گنهآ  ملیف  ایآ  دـشاب ؟ ناسآ  دـیاب  طقف  يرنه  تاـعوضوم  اـیآ  دـیهد . ناـشن  اـهشیامن و ... یـشاقن ، لـثم ؛ دوخ  ِيرنه  راـثآ 

هنافسأتم تسا . ناسآ  رایسب  يراک  ندرک ، هجوتم  نییاپ  هب  ار  رشب  ّالا  و  درک ، هجوتم  الاب  هب  دیاب  ار  رشب  درک ؟ راک  هچ  هک  دیدرک  هدهاشم 
يزیچ کی  امـش  رگا  یناویح ،) هبنج  هب  لیم  تعیبط و  هب  لیم  هکلب  یتسرپتعیبط ، يانعم  هب  هن   ) تسا يوق  رـشب  ِییارگتعیبط  دـُعب  نوچ 

، ندرک هجوتم  نییاپ  هب  ار  رشب  میربب . الاب  هب  ار  اهناسنا  رس  هک  تسا  نآ  مهم  تسین ، مهم  نیا  دنکیم . ادیپ  لیامت  نآ  هب  رشب  دییوگب ، ار 
یلع نب  نیـسح  دـیوگب : هک  تسا  نآ  رد  دـنمرنه ، کی  زغم  تردـق  مدآ و  کی  زغم  تردـق  تسا . هتخاس  سک  همه  زا  هک  تسا  يراک 

قوقح یناهج  هیمالعا  ِباوخ  رد  هک  نآ  زا  شیپ  داد ، دوخ  نمشد  هب  ار  نآ  دوب ، هتشادرب  شدوخ  رادقم  هب  ار  بآ  هک  نیا  اب  مالسلا  هیلع 
یتسود و يارجم  زا  تسا . يرـشب  قح  تایح ، لصا  هک  میروایب  دوجو  هب  يرنه  رظن  زا  ار  اهشزرا )  ) نیا دـییایب  دـشاب . هدـش  هدـید  رـشب 

راثآ رد  دییایب  دشاب . دهاوخیم  هک  یـسک  ره  تسا . ناسنا  ياج  هکلب  تسین ، نمـشد  تسود و  ياج  اجنیا  اریز  دینزب ، رانک  هب  ینمـشد 
، میراد يدایز  یلیخ  راعشا  ام  یبدا ، رظن  زا  ًالثم ] . ] دید ناوتیم  اجهمه  هشیمه و  تسا و  دایز  لذتبم  لئاسم  دیهدب . ناشن  ار  اهنآ  يرنه 
. دندرکیم حرطم  یبوخ  تالاؤس  مدرکیم و  ینارنخس  ییاج  رد  . دراد اج  ام  ياهلد  رد  تسا ، دودحم  نّیعم و  هدنزاس ، هک  هچ  نآ  یلو 

ینارنخـس زا  دعب  هک  یلاؤس  مدرکیم . بجعت  زین  اهدعب  ًاعقاو  دیـسر . باوج  نیا  ِداد  هب  روطهچ  درک و  راک  هچ  رعـش  دینیبب  دینک و  تقد 
دـنامیم و کشخ  گرم  ماگنه  ات  نانآ  هدـیقع  و  دنتـسه ، دـماج  دوخ  تادـقتعم  هب  تبـسن  هشیمه  ماوع  مدرم  : » دوب نیا  دـندرک ، حرطم 

خـساپ رد  دوشیمن .» ارچ  نوچ و  نآ  رد  تقو  چیه  تسا ، هدیقع  نوچ  زین  نید  و  تسا ، كدنا  رایـسب  دـننکیم  لقعت  هک  یناسک  دادـعت 
، رفن درایلیم  کی  نیب  رد  دراد . یساسا  نوناق  هعماج ، نیا  ًاملـسم  دراد . تیعمج  درایلیم  کی  هک  دینک  ضرف  ار  ياهعماج  - 1: متفگ نینچ 
رد دیریگب . رظن  رد  ار  يرفن  نویلیم  هاجنپ  دص و  درایلیم و  کی  تیعمج  اب  يروشک  ای  تسیچ ؟ نوناق  نیا  هفـسلف  هک  دنمهفیم  رفن  دـنچ 

رگا رفن !؟  100 رفن ،  20 رفن ،  10 رفن ،  5 تسیچ ؟ یـساسا  نوناق  نیا  هک  دـننادیم  رفن  دـنچ  رفن ، نویلیم  هاجنپ  دـص و  درایلیم و  کی  نیا 
باوج مه  ار  امش  تالاؤس  دنیوگب و  ار  نوناق  نیا  هفـسلف  دنناوتیم  رفن  دص  رفن ، نویلیم  هاجنپ  دص و  درایلیم و  کی  نیب  رد  دییوگب  امش 

هک دنمهفب  دنناوتیم  رفن  دـص  هک  تسا ، هتفای  لماکت  یلیخ  يرفن  نویلیم  هاجنپ  دـص و  درایلیم و  کی  هعماج  نآ  دوشیم  مولعم  دـنهدب ،
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هدام 27 و نآ  ًالثم  هک  دنکیمن  روطخ  نانآ  زغم  هب  زگره  دننکیم . تکرح  نازاتشیپ  نانیمطا  هب  هیقب  دننکیم . لمع  هچ  دنیوگیم و  هچ 
، دنتـسین نئاخ  دـننکیم  تکرح  ولج  رد  هک  ییاـهنآ  هک  دنـشاب  هتـشاد  ناـنیمطا  رگا  دـنوش . اـیوج  ار  شاهفـسلف  هچ و  ینعی  هرصبت 24 

دننکیم تکرح  نازاتـشیپ ] لابند  هب  ، ] دننک تنایخ  دیابن  هک  دننادیم  مه  اهنآ  دننادیم و  مه  ار  لئاسم  همه  دراد ، ییاناوت  مه  ناشزغم 
ِيداع مدآ  کی  هچ  ؟2 - هچ ینعی  ربکاهَّللا »  » دننادیمن ماوع  بانج  هک  دوشب  لقعت  دـیاب  ربکاهَّللا »  » رد طقف  دـنهدیم . همادا  دوخ  هار  هب  و 

دنک ساسحا  رگا  هدـننار ، کی  ای  لاقب و  کی  ای  ریگیهام ، کی  ای  طایخ ، کی  ای  یباراـف ، لـثم  یمالـسا  فوسلیف  نیرتگرزب  هچ  ماوع ،
دیاب و دیاب و  دنک ، لمع  لالدتـسا  اب  هدومن و  حرطم  شدوخ  يارب  راب  کی  تسا  هدرک  ادیپ  هدیقع  نآ  هب  هک  ار  هچ  نآ  دـناوتیم  شزغم 
هک نیا  رگم  تسین ، لوبق  لباق  لالدتسا  نودب  دشاب . لالدتسا  اب  دیاب  دیاقع  لوصا  مامت  مییوگیم  اذل ، تسا . مالسا  نیا  دهد . ماجنا  دیاب 

دروم دـنهاوخیم  ار  هدـش  تباث  هدـعاق  کی  یتقو  مالـسا ، ياملع  امکح و  ناگرزب و  یتح  دـینک ، تقد  امـش  رگا  دـشاب . ناوتان  زجاع و 
لولعم تلع و  هدعاق  هب  دهاوخیم  یِملاع ]  ] رگا ًالثم  دـناهدرک . تابثا  ار  هدـعاق  نیمه  نونکامه  هک  تسا  نیا  لثم  دـنهد ، رارق  لالدتـسا 

ار هیـضق  هک  يرعـش  . تسا هدرک  رظن  دیدجت  لولعم ، تلع و  نوناق  يور  نونکا  نیمه  هک  نیا  لثم  دنکیم  نایب  ار  نآ  يروط  دـنک ، هیکت 
. منیبیم رتدیدج  ار  ادخ  هظحل  ره  ینعی  ! یتسرگد يادخ  هزات  ارم  هظحل  ره  يراد  وت  هک  ییادـخ  هنهک  نآ  زا  مرازیب  : تسا نیا  درک ، متخ 

هتبلا دشابیم . امش  ناردپ  لسن  امـش و  لسن  يارعـش  زا  يرنه  رثا  کی  رعـش ، نیا  دینزب ؟ اهنّیدتم  هب  دیهاوخیم  هک  تسا  یماّهتا  هچ  نیا 
هک یناـسک  تسا ؟ دـماج  هدـیقع  نید ، رد  هک  دـییوگیم  تقو  نآ  يراد ،» وـت  هک  ییادـخ  هنهک  هک  نآ  زا  مرازیب  . » تسیک زا  مـنادیمن 

حرطم يرتدیدج  رکف  دیحوت  هرابرد  دناوتب  یـسک  رگا  هزورما ، دینک . لمع  دوخ  هدیقع  نآ  هب  دنیوگیم  دننک ، يرتهزات  رکف  دـنناوتیمن 
رد یمد  ره  تقشع  هار  ِناورهر  یمد  ره  رد  یَملاع  ار  َترَد  نامیقم  يا  . دنهدیمن اهب  نآ ، یگنهک  هب  دهد . هئارا  هدومن و  رکف  دیاب  دنک ،

میراد و نیقی  رما  نیا  هب  دـهاوخیم . دزمتـسد  راک ، هک  مینادیم  اـم  تسا ؟ دـماج  هدـیقع  دـییوگیم  روطهچ  « یناـمرک يوجاوخ  » یَملاـع
دون ًاـبیرقت  دـینک . هاـگن  تسا ، سرتـسد  رد  هک  هچنآ  هب  یـسراف  تاـیبدا  رد  دومج ؟ ینعی  داـقتعا  نیقی و  نیا  اـیآ  تسین . مه  ریذـپرییغت 
هدرک حرطم  یمور  يالم  هک  ییارگون  هرابرد  ارتکد  هلاسر  ود  رگا  دوشیم . سکعنم  يرعـش  تایبدا  رد  ياهعماـج ، ره  ِگـنهرف  دـصرد 

ار نهک  ریگیم و  هزاـت  : دـینک هزاـت  ار  ناـمیا  هک  تسا  نیا  هب  شروتـسد  هکلب  ییارگون ، طـقف  هن  هتبلا  تسا . مک  مه  زاـب  دیـسیونب ، تسا 
ونون يوج  نوچمه  رمعاقب  ردنا  ندـش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  [ . 436  ] راپ هس  زا  تسا  نوزف  تلاسما  ره  هک  راپـسیم 
هزات هشیمه  دراد ، هزات  ناـهج  یتسه . هزاـت  ناـسنا ، يا  دـسریم . ونون  يوج  نوچ  مه  رمع  [ . 437  ] دسج رد  دیامنیم  يّرمتـسم  دسریم 

ام میریگب . ناغمرا  هب  يزیچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ام  هک  دـینک  اعد  هَّللاءاشنا  تسا . يرنه  راثآ  نینچ  زا  رپ  ام ، ِیبدا  گنهرف  شاب .
َعْمَّسلا َّنِا  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  الَو  . مینزن فرح  لـیلدیب  هاوخب  ادـخ  زا  نیـسح ، اـی  میاهتـسشن . وا  هرفـس  رـس  رب  میتسه و  وا  ناـمهم 

همه بلق ، مشچ و  شوـگ و  اریز  نکن ، لاـبند  يرادـن  ملع  نآ  هب  هـک  ار  يزیچ  و  [ .» 438  ] الُوئْـسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلُوا  ُّلُک  َداؤُْفلاَو  َرَـصَْبلاَو 
ام اـما  !« ] تسا دـماج  هدـیقع  : » دـنیوگیم دـینکن . يوریپ  ّتیعبت و  دـیرادن ، ملع  نآ  هب  هک  هچ  نآ  زا  .« دـش دـنهاوخ  عقاو  شـسرپ  دروـم 

نیا هب  هجوت  اـب  تـالوحت ، تارییغت و  نیا  هب  هجوت  اـب  اهنامـسآ ، توکلم  هب  هجوت  اـب  هظحل  ره  یهاـگآ ، رادـیب و  ِناـسنا  ره  مییوگیم :]
هب ار  ینابـش  کی  یـسوم  دید  ، » اهتنم دنیبیم . رتهزات  ار  ادخ  دوشیم و  هزات  شاهدـیقع  ًابلاغ  تشهبیدرا ، هام و  يد  ریت و  یـسب  تشذـگ ؛
ایآ دـیوگیم . ِهزات  نخـس  یناجیه  هچ  اب  ردـق و  هچ  نابـش  نآ  يونثم ، رد  نابـش  یـسوم و  ناتـساد  رد  میراد . لیلخ  میهاربا  میراد و  هار »
ایآ [ . 439  ] ماش حبـص و  ره  تَمَرآ  نغور  ریـش و  مادم  نم  ار  تاهناخ  منادب  رگ  ؟ درک ادـیپ  ناجیه  روط  نیا  هنهک ، رکفت  کی  اب  ناوتیم 
هچ یـسراف ، رد  مه  نآ  یبدا  رنه  اب  ًاصوصخم  تاـیبدا ، اـب  دـینیبب  امـش  هک  تسا  نیا  مدوصقم  لاـحره ، هب  دراد ؟ ار  ناـجیه  نیا  یگنهک 

یـسراف نابز  تایبدا و  دنیوگیم  ًابلاغ  میاهدینـش ، نونکات  ام  هک  هچ  نآ  ینعی  تسا . فورعم  ایند  مامت  رد  یـسراف  تایبدا  درک . ناوتیم 
رفن کی  هَّللاءاشام  دوب و  دایز  یلیخ  مه  سفن  هزات  هَّللدمحلا  مدرک و  داهنشیپ  راب  دنچ  نم  لاح ، ات  تسا . بسانم  یلیخ  يرعـش  رنه  يارب 
هـس یلا  ود  ًالثم  ام ، ِیـسراف  تایبدا  رد  دیاش  مییازفیب . غلبم  رب  مینک و  مک  فراعت  زا  دییایب  هک  مدرک  داهنـشیپ  راب  دـنچ  درکن ! مادـقا  مه 
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يارعش مدرک  داهنشیپ  دنتـشاد ، روضح  زین  ثلاث  ناوخا  ياقآ  هک  ههد 50 ) ياهلاس   ) تاسلج نیا  زا  یکی  رد  میشاب . هتـشاد  ناوید  رازه 
ياههشیر مامت  ناوتیم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  دـنریگب . تسد  هب  ار  یـسراف  رعـش  ياهناوید  نیا  زا  يدادـعت  دـنراد ، یبدا  رنه  هک  ام 

، دوش تخادرپ  دوز  اهدزمتـسد  هک  نیا  زا  یحابـص  دنچ  دـهاوخیم . شـشوک  شالت و  راک و  اهتنم ، درک . ادـیپ  اهنآ  رد  ار  یناسنا  مولع 
تایبدا رد  یتح  تسا . روآتُهب  ًاعقاو  هک  دوشیم  هدید  ییاهزیچ  ماهدید و  ییاهزیچ  نم  دـینک . هزات  ار  هنیجنگ  نیا  دـینک و  یـشوپمشچ 

ریز ردنا  هلمج  دنَاود و  نیا  باجیا  بلـس و  ؛ یـسراف زا  مه  نیادادْضَْالا  ِبُذاجَِتل  اذَف  ُْتْبثَی  ْنِا  ُنْوَْکلاَو  ٌّدِـض  اذ  َّنَاَکَف  : تسا دایز  مه  برع 
انعم ار  يونثم  ام  يارب  ناشیا  لاثما  نوسلکین و  ایآ  دننک ؟ ریـسفت  ام  يارب  ات  مینیـشنب  ایآیتساخرب  ناهج  نیا  باجیا  بلـس و  ِنایم  زا  تسوا 

فرح مه  ام  دهدب ، ناشرجا  ادخ  دنتـشاد ، یناسنا  دصق  کین و  دصق  ًاعقاو  رگا  مه  اهنآ  تسامـش . نم و  هب  قلعتم  گنهرف ، نیا  دـننک ؟
رود لیصا  گنهرف  نآ  زا  ام  هک  رادم  اور  ایادخ ! میوش . يورایور  نمشد  لثم  نامدوخ  گنهرف  اب  دیابن  ام  میراذگیم . رس  يور  ار  نانآ 

هب ار  ام  : دناهدرکیم یگدنز  زورما  اهنآ  ایآ  دـیوگیم ، یمدآ  یهاگ  هک  دـننکیم  هاگن  یگدـنز  هب  يروط  ارعـش  تاقوا ، یـضعب  میوش .
؟ منک راک  هچ  تسا ، نادنز  ناهج  نیا  هک  نیا  اب  دیوگیم  دـینک ، هجوتتـسکش  ناوتیم  سفق  هلان  مین  هب  هنرو  تسا  یتفلا  دایـص  ِینابزیم 

ینیماضم نامه  ظفاحادخ . نامسآ  يا  نیمز و  يا  متفگیم : هلان  مین  اب  ّالا  و  مراد . یتفلا  نآ  اب  تسا ، هداد  رارق  اج  نیا  رد  ارم  هک  هچ  نآ 
مین هب  هنرو  تسا  یتفلا  دایـص  ِینابزیم  هب  ار  ام  [ . 440 . ] تسا نآ  هب  هیبش  ًابیرقت  مه  تیب  نیا  مدرک ، لقن  ناربج  لـیلخ  ناربج  زا  ًـالبق  هک 

. تسامش ِتایبدا  نیاسفق  رد  متسه  هک  ممولعم  تسین  متسم  هک  سب  سفق  رد  متسم  دایـص  ندید  اب  بش  زورتسکـش و  ناوتیم  سفق  هلان 
، مینک یفن  ار  نارگید  میهاوخیمن  دنهدیم ؟ ام  هب  نیا  ياج  هب  يرگید  زیچ  مینیبب  میراذگب و  رانک  ار  نآ  ایآ  دـینکیم ؟ اهر  اجک  ار  نآ 
. دـییایب نادـیم  هب  ینغ  تایبدا  نیا  اب  دـیراد . ینغ  یلیخ  یتایبدا  امـش  یلو  دـنراد . مظن ) هچ  رثن ، هچ   ) یبلاطم تاـیبدا و  مه  نارگید  اریز 

هدنز ام  راک  اب  تسا و  ّیح  هشیمه  وا  هتبلا  دـینک . ایحا  ار  نآ  تسا ، هداد  امـش  هب  نیـسح  هیامرـس  مان  هب  یگرزب  هیامرـس  لاعتم ، دـنوادخ 
هَّللاءاشنا لاحره ، هب  تسام . ِدوخ  تاقیفوت  يارب  طقف  نیسح ] مان  هب  ياهیامرس  يایحا  . ] دریمب هثداح  نآ  میدادن ، ماجنا  رگا  هک  دوشیمن 

تفگدز و ناوت  نارگ  یلطر  وا  رب  هک  ناوخب  يرعش  دز  ناوت  نآ  زاس  رب  یهآ  هک  نزب  یهار  : تسا ظفاح  رعش  نیا  دننک . نینچ  نادنمرنه 
هب وم  نک  وم  هب  وم  رای  فلز  ِجنکش  نآ  ِّرـس  حرـشوجو  تسج  نک  وج  تسج و  نک  وج  تسج و  وگ  تفگ و  نک  وگ  تفگ و  نک  وگ 
ِمزب يوه  ياه و  هب  ور  : میهدیم لیکشت  ار  رای  يوک  ِمزب  يزور  دنچ  لاس ، ره  رد  ام  تسا . رای  يوک  مزب  اج  نیا  « يولوم » وم هب  وم  نک  وم 
نک وشتسش  نک  وشتـسش  یگدولآ  ینم و  دوخ  زا  یهگناو  ؛ ریخن تسا ، نامه  طقف  ایآوه  ياه و  نک  وه  ياه و  نک  وه  ياه و  رای  يوک 

تفُر سوه  زا  ار  ناج  رهن  نیا  ادخ  يا  : دزوب یمیسن  ام  ِتیصخش  هدرسفا  ناتـسلگ  نیا  هب  اج  نآ  زا  هکلب  میراذگب ، رانک  ار  ّتینموشتـسش 
تدوخ یهاوخیمن  رگاوج  هب  وج  نک  وج  هب  وج  نک  وج  هب  وج  ناج  يوس  تَملِع  ياـیرد  زا  هگناوور  تفُر و  نک  ور  تفُر و  نک  ور  و 

دوخ یهاوخن  رگ  : یـشاب تدوخ  ِنآ  زا  تدوخ و  رد  یهاوخیم  رگا  دنکن . تاهراچیب  یگناگیب ) دوخ  زا   ) نویـسانیلا ای  ینک ، شومارف  ار 
شومارف ار  ادخ  هک  دیـشابن  نانآ  زا  [ .» 441  ] مُهَـسُْفنَا ْمُهاْسنَاَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیذَّلاَک  اُونوُکَت  الَووا  داـی  نک  وا  داـی  نک  وا  ِداـی  دوش  تشومارف 

زا ناسنا  ِیگناگیب  نرق  « ؟ تسا ینرق  هچ  ام  نرق  تسیچ ؟ ادخ ] ِیـشومارف   ] هجیتن .« دننک شومارف  مه  ار  ناشدوخ  هک  دش  ثعاب  دـندرک و 
شومارف ارم  رگا   ] نم نامدود  يا  دیوگیم : ادخ  مینکن . مگ  ار  نامدوخ  دییایب  دسانـشیم . ار  ام  ادـخ  یگناگیب .» دوخ  زا  نرق   » ای ناسنا »

هلآو هـیلع  هللا  یلــص  ربماـیپ  تـسا . هـتفگ  ناـمدود  اـهناسنا )  ) اـم هـب  ادــخ  دــیوشیم . هناـگیب  دوـخ  زا  يراــع و  ناــتدوخ  زا  دــینک ،]
نیا يرنه ، رظن  زا  دنناوتیم  نادنمرنه  نیاربانب ، .(« دنتـسه ادخ  نامدود   ) دنتـسه ادخ  هداوناخ  همه  مدرم  » هَّللا ُلایِع  ْمُهُّلُک  ُْقلَْخلَا  : دیامرفیم

یناسنا ِلیـصا  گنهرف  کی  اب  ار  مدرم  دـننک و  هدایپ  ام  نارود  ياهيرایـشه  اب  ام ، نارود  لیاسو  اـب  اـم ، نارود  يارب  لقادـح  ار  ناتـساد 
ياجهب ار  نیـسح  قح  هک  مینک  اعدا  میناوتیمن  ام  اراگدرورپ ! ادـنوادخ ! . دـنام دـهاوخ  یقاب  نادـنمرنه ] راک   ] نیا ًاعطق  و  دـننک . ورهبور 

، هدش فرـص  هار  نیا  رد  هک  یتاساسحا  ایادخ ! هک  مینک  ضرع  میناوتیم  رادقم  نیا  یلو  تسا . نیا  زا  رتالاب  یلیخ  نیـسح  قح  میدروآ .
ات اراگدرورپ ! امرفب . لوبق  ریذـپب و  ار  هنامیمـص  ِتاساسحا  نیا  نیـسح ، نوخ  هب  میهدیم  دـنگوس  ار  وت  تسا . هدوب  هناصلخم  تاساسحا 
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! ایادـخ . امرفم هاتوک  نیـسح  ناماد  زا  ار  ام  تسد  اراگدرورپ ! ادـنوادخ ! هدـب . رارق  راـگزومآ  ملعم و  اـم  يارب  ار  سرد  نیا  هدـنیآ ، لاـس 
ياه و نیا  اراـگدرورپ ! میدرک . يوه  ياـه و  راـی ، يوک  مزب  رد  اـم  دومن و  اـفو  اـم  هب  رمع  يدومرف و  تیاـنع  فطل و  اـم  هب  مه  لاـسما 

تاساسحا نیا  زا  ار  اهنآ  خـیرات  لوط  رد  دـندرک ، جرخ  تلم  نیا  هک  یتاساسحا  زا  اراگدرورپ ! ادـنوادخ ! امرف . لوبق  اـم  زا  ار  اـهيوه 
« نیمآ . » امرف دنمهرهب  رادروخرب و 

ۀلذلا انم  تاهیه 

هّفلؤم ود  زا  رگید : ترابع  هب  تخانـش . زیچ  ود  زا  ناوتیم  ار  تقیقح  کـی  تیمها  هک  تسا  مّلـسم  .( 1375  / 3  / 3 مرحم ، مشـش  بش  )
مدآ هک  یتقو  تسا . تقیقح  نآ  دوخ  تاذ  ؟1 - تسا ياهبترم  شزرا و  هجرد و  هچ  رد  تیمها ، ياراد  ِتقیقح  نیا  هک  تفایرد  ناوتیم 

ار رگیدـمه  اهگنر و  اههدـیدپ ، ماسجا ، رون ، هلیـسو  هب  ام  تسا . شزرا  اب  رایـسب  زیچ  کی  رون  دـیوگیم : دـشیدنیب ، رون  تاذ  هب  ًاـعقاو 
، تاصتخم هب  رظن  - 2. تسا تیمها  ياراد  رون  نیا  هک  دـنکیم  تاـبثا  امـش  يارب  رون ، تاذ  هب  رون و  دوخ  هب  امـش  هجوـت  ینعی  مینیبیم .
«، تسه هک  نانچ  نآ   » یگدنز تقیقح  نوچ  تساهنآ . زا  یگدنز  تایح و  هک  دنکیم ، زورب  ئـش  نآ  زا  هک  ییاههدـیدپ  ریاس  مزاول و 

یگدنز یلو  میراد ، ینتـسناد  یلیخ  ام  میرادـن . یگدـنز  هرابرد  اهینتـسناد  شناد و  هک  نیا  هن  انعم ، نیا  هب  لوهجم  تسا . لوهجم  ام  رب 
زا هتخادنا و  هار  هب  اهيرواد  ناسنا ، هرابرد  دودحم  تامولعم  اب  هک  یناسک  دننکیم  رکف  کچوک  هچ  تسام . ياهینتـسناد  نیا  زا  رتالاب 

كرد ار  تایح  تقیقح  میناوتیمن  ام  دودحم ، تامولعم  نیا  اب  دنیوگیم . ینخـس  رـشب  يارب  دـننکیم  نامگ  دنتـسه و  یـضار  مه  دوخ 
هک يزیچ  » دامَج ْنِم  ٌثَدْحَتْـسُم  ٌناوَیَح  ِهیف  ُۀَّیِرَْبلا  ِتَراح  يذَّلَا  : دراد بلطم  هب  هراشا  انعم  کی  هب  ریز  رعـش  تسیچ . تایح  میمهفب  مینک و 

ماـمت ِتریح  ثعاـب  هک  هچنآ  « يّرعم ءـالعلاوبا  .«» ددرگیم داـجیا  داـمج  زا  هک  تسا  یگدـنز  دـناهتفر ، ورف  تریح  رد  نآ  هراـبرد  مدرم 
، بلطم نیا  دنکیم . ادـیپ  هولج  روط  نیا  دـیآیمرب و  دامج  نیا  زا  هک  دـنکیم ؟ روبع  لپ  مادـک  زا  یگدـنز  هک  تسا  نیا  تساهناسنا ،

مه يرادـقم  هک  دودـحم -  بلاطم  رادـقم  کی  اـب  ًاـصوصخم  دراد . دوجو  اـج  همه  اـهيروابشوخ  هتبلا  تسا . هتـشاذگ  ناریح  ار  همه 
رد دـسریم . نایاپهب  تعرـس  هب  تقیقح ، نآ  هرابرد  یمدآ  ِیگدـنیوج  كرد و  دـشاب -  هتـشاد  مه  تیباذـج  رادـقم  کی  ای  دـنیاشوخ ،

رظن زا  يژوـلویب ، رظن  زا  یگدـنز  تـقیقح  اـنعم و  هراـبرد  هـتبلا  . تـسا هدادــن  ناـشن  دوـخ  زا  ياهرهچ  چــیه  تـقیقح ، نآ  هـک  یتروـص 
یلیخ هداد ، زورب  دوخ  زا  هک  یمزاول  رظن  زا  یکاـخ و  هرک  نیا  رد  شدوجو  زاـغآ  رظن  زا  تاـیح ، نیا  ِتعیبـط  دوـخ  رظن  زا  يژوـلویزیف ،
حرطم اجنیا  رد  کچوک  »ي  اّما  » کی اما ،... میریگب . هدیدان  تسا ، هداد  ماجنا  رشب  هک  ار  یشالت  میناوتیمن  ام  تسا . هدش  هتفگ  اهنخس 

، دراد هچ  تقیقح  نیا  هک  میرادن  نیا  اب  يراک  مینکیم و  حرطم  نامدوخ  يارب  تقیقح  کی  هدیدپ و  کی  ناونعهب  ار  یگدـنز  ام  تسا :
ناسنا هب  ات  دنکیم  تکرح  نآ  زا  دُعب  کی  طقف  خیرات ، رد  ًابلاغ  هنافـسأتم  دراد . یگدنز  نیا  ار  یناکما  هچ  دشاب و  هتـشاد  دـناوتیم  هچ 
دودحم ِتامولعم  نیا  زا  ياهدع  هنوگچ  انعم ، نیا  هدهاشم  اب  تسا و  فسأت  ياج  ظفاحادخ »! مدوب و  نیا   » دیوگیم يدوب ؟ هچ  دنیوگب :

، مک اههلصوح  مک ، اهتصرف  اهتقو و  هاتوک ، اهرمع  هتبلا  تسین . یفاک  تقیقح  نیا  كرد  يارب  بلاطم  نیا  لاحره ، هب  ! دنراد تیاضر 
ای دنک . یقلت  هدـش  مامت  ار  راک  دـسیونب و  عوضوم ] نیا  هرابرد   ] ياهلاسر یـصخش  ای  تسا . جـیار  رایـسب  هک  مه  يزرگنر  مخ  بتکم  و 
هب دروایب و  تسد  هب  بلطم  دـنچ  دـنک ، قیقحت  تایح  هرابرد  رگا  ای  دورب . دوخ  راـک  یپ  هدومن و  ذـخا  ار  دوخ  يارتکد  سناـسیل و  قوف 

همه زا  هعفد  کی  هک  تسیچ  یگدنز ] تقیقح   ] هکنیا هرابرد  تسیچ ؟ یگدـنز  تایح و  تقیقح  اما  دـنک . حرطم  هزات  تایفـشک  ناونع 
کی : دشابن لکشم  ام  ثحب  هک  منکیم  ضرع  یلاثم  درک . ثحب  ناوتیم  هدش ، ادج  کیکفت و  تسا ، طوبرم  نآ  اب  ناهج  نیا  رد  هچنآ 

اهشیامزآ و تاقیقحت ، هخاـش ، زا  هدـیرب  ِگرب  نیا  هراـبرد  میناوتیم  لاـح ، میربیم . هاگـشیامزآ  هب  هدومن و  یچیق  ار  تخرد  زا  گرب 
نآ میـسانشب . رگید  يروط  ار  گرب  هک  تسا  نیا  رگید ، ملع  . تسا ملع  کی  نیا  میرواـیب . تسد  هب  یتاـمولعم  میـشاب و  هتـشاد  یبراـجت 
هک ینیمز ، ییاذـغ  داوم  هب  تسا  لصتم  هک  ياهشیر ، هب  تسا  لصتم  هک  ياهقاس ، هب  تسا  لصتم  هک  ياهخاش ، هب  تسا  لصتم  هک  یگرب 
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هلأسم ود  گرب ] هرابرد  ملع  ود   ] نیا تسا . گرزب  ناهیک  هب  لصتم  هک  تسام ، ناشکهک  هب  لصتم  هک  یـسمش ، هموظنم  هب  تسا  لـصتم 
میرادن يداهنـشیپ  نینچ  تیرـشب  يارب  زگره  دشاب . ام  رظن  رد  دـیاب  مود  ِتفرعم  نیا  طقف  مییوگب  میهاوخیمن  هتبلا  تسا . تخانـش  ود  و 

نیا یمهفب  ات  يوش  فرشم  ناشکهک  اهدرایلیم  نیا  اب  گرزب  ناهیک  نیا  مامت  هب  هک  یعقوم  رگم  سانشن ، ار  گرب  رادهگن و  تسد  : » هک
نیا رد  ءزج  کی  ینادیم  هک  رـشب ، وت  اما  مییوگیمن . ینخـس  نینچ  ام  نک !» رظنراهظا  سپـس  تسا ، هتـسباو  هتـسویپ و  اـهاجک  هب  گرب 

هک نیا  هن  تسا . نیا  اـم  هلأـسم  هدـب . ماـجنا  ار  دوخ  راـک  نکن و  قلطم  ِملع  ياـعدا  تسا ، طوبرم  یتـسه  ماـمت  هب  اـنعم  ماـمت  هب  یتـسه ،
گرزب ِناهیک  تخانش  زا  ام  ِیلیصحتلا  غراف  اب  دیاب  بآ ، نتخانش  ای  نش ، هناد  کی  نتخانـش  ای  گرب ، کی  نتخانـش  مییوگب  میهاوخیم 
تیعطاق مامت  اب  میراد  قح  اـما  مییوگیمن . ار  نیا  ریخن ، هچ . ینعی  گرب  نیا  تسیچ و  بآ  هک  میدـیمهف  اـم  مییوگب  دـعب  دریگب ، ماـجنا 

نینچ ییوگب  قلطم  روط  هب  يرادن  قح  تسا ، یتسه  همه  هب  هتسویپ  هتـسباو و  هک  ياهتفرگ  رارق  یتقیقح  لباقم  رد  هک  رـشب )  ) وت مییوگب :
تخانـش يارب  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ًاـصوصخم  دـینک . هفاـضا  دوـخ  ياـعدا  هب  هک » نیا  هب  رظن  اـب   » هملک کـی  اـی  یبـسن ، هملک  کـی  تسا .

نیعم و زیچ  کی  ِتقیقح  تخانـش  يارب  میناوتیمن  مه  دـیاش  و  میتسین ، مزلم  روبجم و  ام  اـهتنم ، دوش . حرطم  یتسه  لـک  دـیاب  تقیقح ،
رگا لاح ، مینکب . قلطم  ياعدا  میناوتیمن  قیاقح ، ایشا و  تخانش  رد  ام  هک  دهدیم  ناشن  نیا  دوخ  یلو  میسانشب . ار  یتسه  همه  دودحم ،
دوخ زا  تایح  هک  يراثآ  نیا  ایآ  میسرپب  میراد  قح  اما  مینک ، ذوفن  تایح  ِتقیقح  هب  میتسناوتن  ًامیقتسم  اهشزرا  رظن  زا  تایح  هرابرد  ام 

ایآ اـهشناد ، همه  نیا  شرتـسگ  هظحـالم  اـب  ینعی  هن ؟ اـی  دزاـسب  امـش  يارب  ار  یگدـنز  دـناوتیم  تسا ، هداد  ناـشن  خـیرات  رـساترس  رد 
میتسین مه  روبجم  تسیچ و  تایح  تقیقح  مینادیمن  هچرگا  تسا . تبثم  خـساپ  ًاعطق  تسا ؟ یتیمهااب  رایـسب  زیچ  تاـیح ، هک  دـیمهفیم 

هک روطنیمه  تسیچ . نآ  ِتقیقح  میمهفیمن  مینکیم و  ادـیپ  يزیچ  ای  دوجوم ، میوریم . یناکم  ای  نابایب ، رد  لاثم ؛ ناونعهب  . مینادـب هک 
تلاـح کـی  اـی  تسا ، فاـص  یلقیـص و  مسج  نیا  داد . ناـشن  ار  اـم  سکع  هک  مینیبیم  مینکیم و  هاـگن  تقو  کـی  مـینکیم ، تـکرح 

تسا و تیـصاخ  نیا  ياراد  هک  میاهدرک ، ادـیپ  ار  يزیچ  هک  مینکیم  تشاددای  دـهدیم . ناشن  ار  ام  تروص  دراد و  ياهنییآ  ياهشیش و 
. داد ناشن  تمواقم  مینیبیم  میبوکیم و  نآ  رب  یگنـس  سپـس  میرادن . نآ  اب  يراک  تسیچ ؟ نآ  ِتقیقح  الاح  دهدیم . ناشن  ار  تروص 
ود مولعم و  رما  ود  بوخ ، رایـسب  تسا ؟ مواـقم  یلیخ  گنـس  هبرـض  لـباقم  رد  اـما  میمهفیمن ، ار  نآ  تقیقح  هک  تسیچ  نیا  مییوگیم 

مییوگیم دوشیمن . لولحم  میزادنایم ، بآ  رد  ار  نآ  تسا . هدمآ  ام  تسد  هب  مینادیمن ، ار  نآ  تقیقح  هک  يزیچ  هرابرد  بوخ  شناد 
... دوشیمن و لولحم  دراد و  تمواـقم  مه  بآ  لـباقمرد  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  تسا ، لوـهجم  هک  يزیچ  نیا  هراـبرد  اـم  ِملع  نیموـس 

ياهتخانش تیرثکا  مه  دیاش  دراد . تیمسر  لکش  نیا  هب  تخانش  هک  تسا  نیا  رشب  رب  يدنوادخ  فاطلا  زا  میوریم . شیپ  روط  نیمه 
ار هلأسم  نیا  تایح  هرابرد  دـییایب  دـنکیم . ثحب  اهنآ  صاوخ  زا  اذـل ، دـنک . ذوفن  ایـشا  تقیقح  هب  دـناوتیمن  هک  تسا  روطنیمه  رـشب 
ای تسا . رتشیب  هکلب  تسین ، دروم  هس  ود ، کی ، دادعت  هب  هک  یتاهج  زا  مه  نآ  میرادن ، ار  تایح  ِتقیقح  هب  ذوفن  تردـق  ام  مینک : حرطم 

هتبلا تسا . دایز  مه  اعدا  دـش . دـهاوخن  نشور  تسه ، هک  نانچ  نآ  اـم  يارب  تاـیح  تقیقح  هک  مینک  لالدتـسا  میناوتیم  اـم  یتاـهج  زا 
«. دـهاوخیم كرمگ  هن  دـنک و  ریگ  ولگ  رد  اـت  دراد  یناوختـسا  هن  : » دـنیوگیم حالطـصا  هب  دراد ؟ یلاکـشا  هچ  دوـشب ، اـعدا  دـیراذگب 
هک دـینک  هعلاطم  ار  یـصخش  نآ  باتک  امـش  یتح  تسا . صقان  تایح ) تقیقح   ) هراب نیا  رد  ام  تاـمولعم  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح 

تفه هب  هکلب  میمهفیم ، ار  تایح  رهوج  طقف  هن  ام  هک  تسا  یگدـنز  ِلماکت  ریـسم  تخانـش  اب  طقف  :» تسا یملع  شکنیع  دـصرد  دـص 
و تسا ! مک  یلیخ  لاؤس ! نویلیم  تفه  [ . 442 .« ] میهدب باوج  میناوتیم  تسا ، هتفرگ  رارق  ام  لباقم  رد  یگدنز  هرابرد  هک  لاؤس  نویلیم 

نیا هرابرد  لاؤس ] نویلیم  تفه  . ] دیـشکیم امـش  هک  سفن  نیا  هرابرد  لاؤس  نویلیم  تفه  دنکیم . رهق  دـیراذگب  كدوک  لباقم  رد  رگا 
هجوت اب  متـشون : دروم  نیا  رد  زین  هدنب  دینکیم . تکرح  دوخ  هتـساوخ  فرط  هب  دیهاوخیم و  هک  نیا  هرابرد  دینکیم . امـش  هک  ساسحا 
تفه دوشیم  ام  تالاؤس  دادعت  تسا ، هدرک  باختنا  ار  ریسم  نیا  یگدنز  هدیسر و  یگدنز  هب  هدمآ و  لماکت  هب  ور  هدام  ارچ  هک  نیا  هب 
باتک هب  دـیتسه ، وجـشناد  رگا  تسین . وگباوج  ًاقیقد  مه  لماکت  هیـضق  نیا  هک  تسا  هتـشون  يدـعب  تاحفـص  رد  سپـس  کـی . نویلیم و 
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اب ام  سپ  . تسین هدننکریـسفت  مه  لـماکت ]  ] نآ دـیوگیم : ًاحیرـص  هحفـص 299 ، رد  دـینک . هعجارم  نآ ، ِلماکت  أـشنم  تعیبط و  تاـیح ،
کی مینکیم . ساـسحا  اـم  ار  نآ  ياـهتمظع  راـثآ و  اـهتنم ، دراد . دوجو  لاؤس  نویلیم  تفه  نآ ، نوماریپ  هک  میتـسه  ورهبور  یتـقیقح 

، افـص قدص و  ریـسم  زا  ناسنا  هک  تفای  ناوتیم  ار  نیا  یگدـنز ، رد  سپ  تسا . خـیرات  اب  يواسم  افـص ، قدـص و  رظن  زا  يرافغ ، رذوبا 
يدازآ تلادع و  هار  رد  اهيراکادف  همه  نیا  تسا . یگدـنز  نیا  هجیتن  هتفای ، شرتسگ  هک  اهشناد  همهنیا  دریگیم . جوا  رایـسب  رایـسب 

نم دراد و  لاؤس  نویلیم  تفه  تسه ، هچره  تایح  نیا  هک  دـنکیم  تابثا  یناسنا ، فرـش  زا  عافد  هار  رد  اهيزابناج  همهنیا  هنالوؤسم ،
، تایح ِفرـش  زا  عافد  رد  دـناوتیم  ناسنا  هک  تسا  تقیقح  نیا  یکی  دراد ، لاؤس  نویلیم  تفه  نیا  هک  هچره  تسین . یعناـم  ممهفیمن .

رادقم نامه  میتسه ، ورهبور  نآ  اب  ام  هک  یباتفآ  نیا  متـشون : یجراخ  نارکفتم  زا  یکی  همان  هب  خساپ  رد  ینامز  . دنک يراکادـف  اهنویلیم 
فرـش زا  عافد  ِناینابرق  دشابن ، رتشیب  رگا  زین  رادقم  نامههب  تسا ، هدرک  اشامت  دـناهداتفا ، نوخ  كاخ و  هب  ناج  زا  عافد  رد  هک  ار  ینابرق 

ِتیـصخش شزرا و  زا  عافد  تسه ، هک  هچ  ره  تایح  میدـیمهف  هک  ام ، تامولعم  زا  یکی  مه  نیا  بوخ ، رایـسب  . تسا هدـید  ار  تمارک  و 
ایآ ۀـّلذلا . اّنم  تاهیه  دیاهتـسشن ؟ ناـکم  نیا  رد  هک  تسیچ  امـش  راعـش  بشما  دریگب . یناـبرق  همه  نیا  دـناوتیم  هک  تسا  يردـقهب  نآ 

نیمادـک هب  هراشا  دـنکیم و  تابثا  ار  يزیچ  هچ  ۀـلذلاانم  تاهیه  دـش ] مولعم  ایآ  [ ؟ هچ ینعی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلمج  دـش  مولعم 
یتسپ و ریـشمش و  نایم  ارم  دیزی ] [ .»... ] 443  ] ۀَّلِّذلا اَّنِم  َتاْهیَه  َو  ِۀَّلِّذلاَو  ِۀَّلِّسلا  ِْنیَتَْنثا  َْنَیب  ینَزَکَر  ْدَـق  دراد ...؟ اهناسنا  تمظعاب  ِدادعتـسا 

انـشآ نآ  راثآ  صاوخ و  هار  زا  یگدـنز ، اب  اـم  .« يراوخ تلذ و  هب  میلـست  اـم  يارب  تسا ) لاـحم  ، ) تاـهیه یلو  تسا ، هداد  رارق  يراوخ 
میکح ای  ضایع  نب  لیـضف  تسرهف ، ناونعهب  دریگیم . جوا  یحور ، ِشهج  کـی  اـب  ناـسنا  هک  دراد ، ار  تیـصاخ  نیا  تاـیح  میوشیم .

نیا دـنریگیم . جوا  تیاهنیب  هفاضا  هب  ات  تیاهنیب  ياهنم  زا  ياهظحل ، ِشهج  کـی  اـب  یحور و  شهج  کـی  اـب  ناـنآ ، لاـثما  ییاـنس و 
تخانـش يارب  میراد . ار  نیـسح  ناتـساد  تایح ، هرابرد  ام  تسا و  نینچ  تایح  دیـسیونب ] . ] تسا ناـسنا  نیا  هک  دیـسیونب  مه  ار  بلاـطم 

نارازه زا  شیب  اـهناسنا ، شزرا  تمظع و  هراـبرد  مینک . هئارا  یلع  نب  نیـسح  ماـن  هب  یناـبرق  کـی  میناوتیم  تاـیح ، تمظع  تقیقح و 
نیا هب  یتخـس ، نیا  هب  ياهثداح  هک : دـناهدرک  رکذ  یجراخ ، ناخروم  هچ  یلخاد و  ناخروم  هچ  ًاملـسم ، نوچ  دراد . دوجو  باتک  دـّلجم 

نیسح هار  زا  میناوتیم  ام  سپ  . تسا هدشن  هدید  خیرات  رد  راختفا ، اب  تزع و  اب  فرـش و  اب  تمارک و  اب  رایـسب  ِتمواقم  نیا  اب  و  تمظع ،
میاهتشاد ار  نآ  لاس  ره  میراد و  تسد  رد  هک  یتایح  شزرا  اب  مارآ  مارآ  مینکن . نامگ  چوپ  ار  نآ  میسرب و  یگدنز  تخانش  هب  یلع  نب 

عماوج زا  یـضعب  هک  یگدنز  نآ  هن  هتبلا  تسا . هتـشاد  یلع  نب  نیـسح  لثم  ینابرق  کی  یگدنز ، نیا  هک  میوش  انـشآ  تشاد ، میهاوخ  و 
دنمدرخ نآ  تسیک  تسا . کیدزن  گرم  اریز  دیربب ، تذـل  دـیباوخب و  دـیروخب و  طقف  هک : دـننکیم  عافد  نآ  زا  هدومن و  ینیبشیپ  ایند 
شزرا تایح  نیا  دییوگب  دیهاوخیم  امش  تسا ، هداد  ناشن  دوخ  زا  تایح  هک  تمظع  همه  نیا  اب  ایآ  دریذپب ؟ ار  ینخـس  نینچ  هک  هاگآ 

اب هک  یناگدنز  نآ  تسا . هدید  دوخهب  نانیا  لاثما  مالـسلا و  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  مالـسلا و  هیلع  لیلخ  میهاربا  یناگدـنز ، نیا  درادـن ؟
دمحم نامزلارخآ  ربمغیپ  هک  یناگدنز  تایح و  نآ  تسا . هدرک  هدـنز  ار  هدرم  مالـسلا ، هیلع  میرم  نب  یـسیع  مد  اب  ییادـخ و  هملک  کی 
رادـقم کی  اب  تسایـسیب ، ماظنیب ، داصتقایب ، گنهرفیب ، قوقحیب ، ِناسنا  دودـعم  هدـع  کـی  ناـیم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم 

يارب ار  ینادواج  لصا  نیا  دـش و  دـنلب  یمدرم  نینچ  نایم  رد  وا  تسا . هدرک  يرپس  مینیبیمن ، نآ  رد  یمهم  يانعم  ام  هک  [ 444  ] یتایبدا
عـضو هک  نآ  ات  دهدیمن ، رییغت  ار  یموق  عضو )  ) لاح دنوادخ ، [ .» 445  ] مِهِـسُْفنَِاب ام  اُورِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللا ال  َّنِا  : دومرف نایب  رـشب 

نآ هب  رشب  رگا  ّالا  و  دراد . یتمظع  هچ  شاهدننک  عافد  هک  میمهفیم  تقو  نآ  مینک . یسررب  ار  دراوم  نیا  مییایب  سپ  .« دنهد رییغت  ار  دوخ 
اـشامت تسا ، هدرک  روصت  شدوخ  ياهوگلا  هب  مه  نآ  هک  ییامنرود  حبـش و  یگدـنز ، زا  تاـیح و  زا  دـنک و  تبحـص  دنیـشنب و  بیترت 

یگداتسیا تیدج  نیا  هب  روطنیا و  هک  تسیک  نیسح  دیمهف  دهاوخن  دش . دهاوخن  انشآ  تیرشب  هدننکایحا  ياهتیصخش  اب  زگره  دنک ،
ات  ] دشاب تمظعاب  يدج و  یلیخ  دیاب  فده  دیدیمن . خـیرات  رد  ار  يدـج  هرهچ  نینچ  رـشب  دوبن ، يدـج  وا  فدـه  رگا  هک  تسا ، هدرک 

دناوتیم ینامز  هچ  تایح  هک  تسا  نیا  میهدب ، رارق  ثحب  دروم  دیاب  هک  يدعب  بلطم  [. دـنیبب خـیرات  رد  يدـج  هرهچ  نینچ  دـناوتب  رـشب 
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هتسیاش تایح  زا  عافد  يارب  اهناسنا و  فرش  زا  عافد  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  مینادب  میهاوخیم  دشاب ؟ هتـشاد  يدج  هرهچ 
یمک لاس ،  1400 درذگیم ؟ لاس  دنچ  نامز  نآ  زا  دهدب ؟ ماجنا  راک  تدـش  نیا  هب  دـنک و  تمواقم  همهنیا  دـیاب  ارچ  [ 446 ، ] یگدنز

رتهزات هسامح  نیا  مه  زور  ره  دریگیم و  ماجنا  يرتیلاع  تاکرح  زور  ره  دوشیم ، هتـشون  يرتدیدج  ياهباتک  ایند  رد  زور  ره  رتمک .
دهاوخن ادیپ  یباوج  تسا ، ورهبور  هلأسم  نیا  اب  هک  یسک  ره  میمهفب . ار  بلطم  نیا  تلع ]  ] میهاوخیم دش . دهاوخ  مه  رتهزات  دوشیم و 

ِیگدنز رد  ادرف  نآ  و  تشاد ، دهاوخن  یباوج  ادرف »  » هب هجوت  نودـب  لاؤس  نیا  دراد . شیپ  رد  ییادرف  زورما ،»  » دـنادب هک  نیا  رگم  درک ،
اما تسامـش ، ِنآ  زا  داعم  هک  دیریگب ، ياهزور  دیناوخب و  يزامن  دیتسناوت  رگا  و  تسه ، یتمایق  هک  نیا  ّالا  و  دشاب . رثؤم  دـیاب  ام  ِيزورما 

تلاهج رد  نم  ایآ  منک ؟ تکرـش  ییاـهدرد  نتـشادرب  رد  مناوتیم  نم  اـیآ  دنتـسه ، یلاـح  هچ  رد  اـهناسنا  درذـگیم و  هچ  اـهناسنا  هب 
لباقم رد  نم  ياـهوناز  اـیآ  متـسین ؟ یهاوخدوخ  ِنوبز  ِیناـبرق  نم  هدرواـینرد و  نم  ِناـمدود  زا  دود  یهاوخدوخ ، اـیآ  متـسین ؟ روهطوغ 

نیا هلأسم  طقف  هک  مینک  رکف  هراب  نیا  رد  دـشاب . عمج  دـیاب  ام  ساوح  مامت  نیاربانب ، تسا ؟ هداتفین  نیمز  هب  هدـشن و  طـقاس  یهاوخدوخ 
نم و قوقح  قح و  ماهراک ؟ هچ  ناسنا )  ) نم سپ  دییوگب . هَّللاناحبس  هَّللاناحبـس  رکذ ] طقف   ] دیریگب و ناتتـسد  هب  حیبست  کی  هک  تسین 
هک دینک  رارقرب  طابترا  تیاهنیب  اب  دیهاوخیم  ایآ  دینک ؟ ادیپ  ار  تیاهنیب  دیهاوخیم  امش  ًاعقاو  ایآ  دوشیم ؟ روط  هچ  رگید  ياهناسنا 

. دنتسه یهلا  ّتیشم  هاگهولج  مدرم )  ) اهنیا دیاهتسشن . امش  هک  تساج  نیمه  تیاهنیب  رـس  کی  ؟ تسوا مان  هَّللا »  » دوشیم و هدیمان  ادخ 
؟ ياهراک هچ  امـش  ماهراک ؟ هچ  اجنیا  رد  نم  سپ  دینک ؟ يریگفده  اجک  هب  دـیهاوخیم  میقتـسم  سپ  دـیرادن ، راک  ناسنا )  ) وا اب  رگا 

ریگنماد نورق 14 و 15  رد  هک  ياهلأسم  نامه  ینعی  دـننادن -  نید  هب  جاتحم  یگدـنز  رد  ار  تیرـشب  دـنهاوخیم  هک  ییاهنآ  نیارباـنب ،
رانک يویند  ِیگدنز  زا  ار  نید  دنیوگب : هک  دـش  ثعاب  داتفا و  قافتا  نامز  نآ  رد  هعقاو  هس  دوبن -  یمالـسا  عماوج  هب  طوبرم  دوب و  اپورا 

ّالا و  تسا ؟ هدوب  هعماج  مادک  هلأسم  نیا  هک  درک  رکف  دیاب  رـصیق . ِنآ  زا  ایند  نم ، ِنآ  زا  توکلم  دندروآ : نایم  هب  ار  ریبعت  نیا  دیـشکب و 
نف و میناوخیم ، سرد  رادـقم  کی  مییآیم ، ایند  نیا  هب  نارداـم  ناردـپ و  زا  یعیبط  روطهب  اـم  هک  تسا  نیمه  یگدـنز  مییوگب  اـم  رگا 
، مییوگیم مینکیم ، رارقرب  طابترا  یعامتجا  یگدـنز  رد  اهناسنا  اب  مینکیم ، ادـیپ  دالوا  مینکیم ، جاودزا  میریگیم ، داـی  رنه  تعنص و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  سب !! تسا و  نیا  یگدنز  مامت  میوریم و  ایند  نیا  زا  ًاتیاهن  و  میوشیم ، زوریپ  میروخیم و  تسکش  میدنخیم ،
یلیخ دنک . مایق  هک  تشادن  دوجو  یجایتحا  چـیه  نیـسح  يارب  یگدـنز  نیا  رد  تشادـن . جایتحا  سب ،» تسا و  نیا   » هک یگدـنز  نیا  هب 
هیما لآ  هب  ات  دوب  هتفر  یلع  نب  نیسح  ناوخب ؟ بش  زامن  دیوگب  دایز  نبا  هب  هک  دوب  هتفر  یلع  نب  نیسح  رگم  درک . تبحـص  دیاب  هدرپیب 

قشع و اب  نم  ینامز  . تسین ریـسفت  لباق  یهلا ، ياهشیارگ  نودب  نید ، نودـب  بهذـم ، نودـب  یگدـنز  هک  تسا  نیا  هلأسم  دـیوگب ؟ هچ 
دنک و وجتسج  دیتاسا  ای  نایوجـشناد  زا  یـسک  رگا  هک  ماهدرک ، ضرع  اههاگـشناد  رد  مه  اهراب  و  مدرکیم ، بیقعت  ار  هلأسم  نیا  هقالع ،

دیوگب یسک  رگا  دیهدب . ربخ  نم  هب  دوز  مسق ، ادخ  هب  ار  امـش  دنک ، ادیپ  هفـسلف  یگدنز  نیا  يارب  بهذم  زا  رظن  عطق  دناوتیم  ایآ  دنیبب 
ام اب  مه  وا  میرادـن ، ینخـس  وا  اب  اـم  مورب ، منکب و  یعیبط  یگدـنز  کـی  اـیند  نیا  رد  یحابـص  دـنچ  هک  تسا  یفاـک  نیمه  نم  يارب  هک 

يوق و ثحب  یتـقو  دراد . یبهذـم  هبنج  یناـسنا -  ِفرـش  زا  عاـفد  لکـش  هب  ولو  مدرک -  ضرع  هک  اهيراکادـف  همه  نیا  درادـن . ینخس 
نیا رد  اهناسنا  هک  دوشن  تابثا  اـنعم  نیا  اـم  يارب  رگا  تسا ؟ طوبرم  هچ  نم  هب  یناـسنا  فرـش  تفگ  ناوتیم  اـیآ  تسا ، حرطم  فیعض 
ادیپ ار  باوج  میهدب ؟ باوج  هچ  فیعض ،» وت  متـسه ، يوق  نم  : » دیوگیم هک  بتکم  نیا  لباقم  رد  ام  دنراد ، یتیثیح  فرـش و  یگدنز ،

یناگدنز درک . حرطم  یهاگـشناد  بلاطم  ناونع  هب  ناوتیمن  ار  اهنیا  تفرگ . یخوش  هب  ناوتیمن  ار  اهنیا  درادن . باوج  ًاعطق ] . ] دـینک
یهاگشناد ياهرداک  رد  هک  یناسک  اهرتناوج و  يارب  ًاصوصخم  هلأسم -  نیا  هب  لالدتسا  دیاش  ثحب و  لیمکت  رد  . تسا نیا  زا  رتيدج 

نایدا و بابرا  طقف  هک  دینکن  روصت  نامگ و  مینک : حرطم  میروبجم  دروم  نیا  رد  مه  ار  یبلطم  تسا -  کیمداکآ  اهنآ  شور  دنتسه و 
يدج ناتیگدنز  دیهاوخب  رگا  : » دنتفگ تیرـشب  يارب  هک  دندوب  اهنآ  لوا  دناهتفر -  اهنآ  لوا  هتبلا  هک  دناهتفر -  ار  هار  نیا  ماظع  يایبنا 

زا تعیبط و  ياروام  رظن  زا  یگدنز  رگا  هک  دینادب  سپـس  دینیبب ، ار  یگدنز  نیا  دربراک  مزاول و  دـیربب و  یپ  نآ  صاوخ  هب  ادـتبا  دـشاب ،
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 - بلاطم زا  يدادـعت  رد  هدـنب -  هدـیقع  هب  هکلب  نانآ ، شوداشود  طقف  هن  تسین .» تاـبثا  لـباق  یلـصا  چـیه  دوشن ، يراـیبآ  یبهذـم  رظن 
ایبنا میهاربا و  يورهلابند  هاگآ ، ِناسانـشناسنا  امکح و  یعیبط ، روطهب  اـما  دـنربن ، ماـن  خـیرات  ِگرزب  نارکفتم  اـمکح و  نآ  ِدوخ  هچرگا 

هک نیا  هب  هجوت  اب  لاح ، تسایبنا . فرح  ِوریپ  عبات و  نارکفتم ) امکح و   ) نانآ نخس  دننکیم و  تکرح  هار  نیا  رد  يرطف  روطهب  دنتسه .
هچ هرابنیا  رد  يرـشب  گرزب  ياهزغم  مینیبب  میهاوخیم  میدرک -  ضرع  یلامجا  ینعی  میدـش -  غراـف  اـیبنا  رون  رپ  هداـج  رد  ناـمثحب  زا 
دـص رد  دـص  ار  تیـصخش  نآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  میدرک ، نایب  ار  نیا  رگا  هک  نیا  هن  میراد . راک  نانخـس  نیا  اب  اـم  اریز  دـنیوگیم ،

زا ییانعم  حیضوت  رد  رگا  هک  دیشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  نیا  هشیمه  دشاب . هتـشاد  مه  یتاهابتـشا  تیـصخش ] نآ   ] تسا نکمم  میراد . لوبق 
، لاح تسا . رارقنیدب  نوطالفا  زا  یتالمج  تسین . صخـش  نآ  ِدصرددص  دـییأت  يانعم  هب  مینکیم ، لقن  یبلطم  گرزب ، تیـصخش  کی 

اهناسنا ِیعامتجا  یگدـنز  رد  هک  ینافوسلیف  یـسایس و  نافوسلیف  یعامتجا و  نافوسلیف  مامت  هک  نیا  يارب  مینکیم ؟ لقن  نوطالفا  زا  ارچ 
، دراد دوجو  نوطالفا  ۀیروهمج  باتک  ات  : » هک نیا  و  تسا . هدنز  هلأسم  نیا  رد  نوطالفا  ياههتـشون  زونه  دـناهتفگ : دـناهدرک ، رظن  راهظا 

نیا دـینک . تقد  یلیخ  ناـشیا  تاراـبع  هب  تسا . برغ  قرـش و  قاـفتا  دروم  ًاـبلاغ  نخـس  نیا  دـییوشب .» بآ  هب  ار  یـسایس  اـهباتک  همه 
زا ناکدوک ، سوفن  ندرک  ادج  دنکیمن  تیافک  لاح ، نیا  اب  :» تسا یسایس  مولع  تیبرت و  میلعت و  رد  نوطالفا  هفـسلف  لصحام  تارابع ،

مرـسپ نزن . تشز  فرح  مرـسپ ، ًالثم  تسین . یفاک  دیوگب ، غورد  كدوک  دیراذگن  رگا  [ . 447 .« ] دزاسب هدولآ  ار  نانآ  ِیکاـپ  هک  هچنآ 
نـشور ملع  رون  اب  ار  ناکدوک  لوقع  هک  دـنکیمن  تیافک  زین  و  .» تسین یفاک  ندومن ] دزـشوگ  نیا   ] طقف تسین ، وت  ِنآ  زا  راکدوخ  نیا 
شریذپ لباق  نانآ  يارب  ار  اهتلیضف  اهلاثم ، ندومن  نایب  تحیـصن و  دنپ و  هلیـسو  هب  و  تسین .) یفاک  یلو  تسا ، مزال  هچرگا  . ) میزاسب

؛ دوش هدنایور  نانآ  نورد  رد  تسا ، هداهن  تعیدو  هب  نانآ  لد  رد  تعیبط  هک  ار  نید  لوصا  هک  تسا  مزال  اهنیا ، زا  رتالاب  هکلب  میزاسب ،
، طـسو تسادـخ  لوا ، تسادـخ  دزاـسیم . طوبرم  ادـخ  اـب  ار  ناـسنا  هک  دـنکیم ، زورب  اـهنآ  زا  يدـنمورین  دـیاقع  هک  نید  لوـصا  نآ 

همه ساسا  وا ، دوجو  هب  ناـمیا  و  ایـشا ، همه  رد  تسا  هدـیرفآ  هک  یمدرم  يارب  يرگداد  ساـیقم  تسادـخ  تاـنئاک . همه  رخآ  تسادـخ 
. دننادیم همه  ار  نیا  تسا . نوطالفا  اهنآ  زا  یکی  هک  دناهتفگ ، ار  ییاهن  تالمج  رفن  دنچ  نونکات  ناسنا ، هرابرد  [ . 448 .« ] تسا نیناوق 

كالم یتسیاب  هک  يرورـض  تمظعاب و  دـیاقع  تسا  نیا  تسا . نیناوق  همه  ساـسا  وا ، دوجو  هب  ناـمیا  :» دـیوگیم همادا  رد  دـینک ، تقد 
ینخس نینچ  نوطالفا )  ) درم نیا  دوبن ، مزال  ام  ِيویند  یگدنز  يارب  یهلا  ياهشیارگ  رگا  [ . 449 «. ] دریگب رارق  نادنزرف  ِیگنهرف  ِتیبرت 

، دمهفب ار  برغ  دهاوخب  یـسک  رگا  برغ . خیرات  ینعی  نوطالفا  دناهتفگ : هک  ماهدید  اهیبرغ  زا  ياهدع  تارظن  رد  نم  درکیمن . نایب  ار 
بلاـطم اـب  قفاوم  نوچ  وا  ِبلاـطم  نیا  مدرک ، ضرع  هک  روطناـمه  هتبلا  تسا . هتخانـش  ار  برغ  دسانـشب ، ار  نوطـالفا  هک ] یتروص  رد  ]

نوناق مان  هب  مه  یباتک  دوب و  نانوی  راذـگنوناق  نوطالفا ،) گرزبردـپ   ) نولوس شردام  ِردـپ  هک  دـینادیم  میریذـپیم . مه  ام  تساـیبنا ،
نادنورهـش سوفن  رد  يدج  میالم و  لیاسو  همه  اب  دیاب  دـشاب ، میکح  یناسنا  راذـگنوناق ، رگا  هک  تمظعاب  دـیاقع  نآ  تسا  نیا  .» دراد

یـساسا دـقتعم  هس  هب  یـساسا و  عوـضوم  هس  هب  دـیاقع  نیا  تسا . دـیفم  تـسا ، هداـس  هـک  هزادـنا  ناـمههب  دـیاقع  نـیا  دزاـسب . ریگیاـج 
ام رگا  نوطالفا ! بانج  بوخ ، رایـسب  [ . 450 .« ] درادـن هار  وا  هب  یلیامت  چـیه  هک  وا ، ِقلطم  ِيرگداد  یتسه ، رب  وا  هراظن  هَّللا ، ددرگیمرب :

. تسه ناـشخیرات  رد  يراـیبآ  هملک  هتبلا  دوشیم ؟ هچ  میدرکن  يراـیبآ  ناـنآ  ياـهلد  رد  میدرکن و  غیلبت  نامنادـنزرف  هب  ار  دـیاقع  نیا 
نایم رد  دوشیم ، دوخ  ياهینادان  تاوهش و  ياهیکیرات  تالیامت و  میلست  هک  یماگنه  ایند ، نیا  رد  ناسنا  دیاقع ، نیا  نودب  :» دیوگیم

زین يزورما  بلاطم  نیمه  ًابیرقت  تسا ، هدش  هتفگ  تالمج  نیا  شیپ ، نرق  نیدـنچ  هک  نآ  اب  [ . 451 .« ] دش دهاوخ  مگ  اهفداصت  جاوما 
يدـج تالکـشم  هب  اـهناسنا  تیبرت  یعیبـط ، یگدـنز  قوف  هبنج  زا  ًاـصوصخم  دوشن ، حرطم  یگدـنز  يارب  یلوـصا  رگا  : » هک تسا  نیا 

لاؤس یـصخش  زا  ًـالثم  دـنک .» ناـیب  دـناوتیمن  یتـلع  چـیه  ناـسنا  هدومن و  دروخرب  فداـصت  هب  یگدـنز  رد  اـیاضق  ماـمت  دَروخیمرب و 
نیا هب  هچ  يارب  ام  مینکیم : لاؤس  ًاددـجم  نالف ... هک ، تهج  نیدـب  هک ، نوچ  هلب . رگید ، بوخ  دـیوگیم : ینکیم ؟ راک  هچ  دـینکیم :

؟ دوشیم هچ  یگدنز  نیا  زا  دعب  میـسرپیم ، وا  زا  دنابـسچیم . نآ  هب  مه  رگید  کی  رگید ... میدمآ  بوخ ، دهدیم : خساپ  میدمآ ؟ ایند 
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نم . فداصت دوشیم  یگدنز  همه  و  رگید ! منادیمن  دیوگیم  دیراد ؟ اهناسنا  هرابرد  یفیلکت  ایآ  مییوگیم  رگید ! میوریم  دـیوگیم :
نیا رگا  :» تسا لیصا  ردق  هچ  نخس  نیا  دینیبب  دییامن و  تقد  نوطالفا  تالمج  رد  دینک و  رکف  يدج  یمک  هک  منکیم  شهاوخ  امش  زا 

نتـشیوخ رکنم  ناسنا  نآ  دش . دـهاوخ  مگ  اهفداصت  رد  یگدـنز  دـیاینرد ، لاعف  رـصنع  تروص  هب  دـیورن و  اهناسنا  نورد  رد  دـیاقع 
نآ رب  هیکت  نآ و  زا  يوریپ  يارب  ار  دوخ  سفن  دـیاب  هک  سدـقم  لآهدـیا  نآ  تسیچ  تسا و  هدـمآ  اجک  زا  دـنادیمن  هک  یماداـم  تسا ،

هدـعاق چـیه  دوشن ، زکرمتم  هدـعاق  نیا  رب  هک  یمادام  تلود  يارب  و  : » تساجنیا نوطالفا  یـسایس  هفـسلف  هشیر  [ . 452 .« ] دهدب تضایر 
تلود ناونع  هب  مکاح ، ناونعهب  رادمتسایس ، ناونع  هب  ار  هعماج  هک  یناسک  « ؛ ینعی میدید . ار  نیا  مه  خیرات  لوط  رد  .« درادن دوجو  یتباث 

ناگدـننکهرادا رگا  . ] دـنهدب هعماج  هب  دـنناوتیمن  يزیچ  دنـشابن ، دـقتعم  دـیاقع  نیا  هب  ناشدوخ  رگا  دـننکیم ، هرادا  زاتـشیپ  ناونعهب  و 
ِيدوجو تمکح  هک  ار  وا ) قلطم  ِيرگداد  یتسه ، رب  وا  هراظن  هللا ،  ) یـساسا رذب  هس  نیا  دنناوتیمن  دنـشابن ،] دقتعم  دیاقع  نیا  هب  عماوج 

ردق هچ  نوطالفا ] ًاعقاو  «. ] دنزاسب رادروخرب  یقیقح  یگدنز  زا  ار  نادنورهش  دننایورب و  اهلد  رد  تساهنآ ، هب  هتسب  نارادمامز )  ) اهنیا
زا دیسریم ؟! اجک  هب  درکیم ، رکف  یناسنا  مولع  تارکفت  هرابرد  ًامیقتسم  عقوم ، نامه  زا  رـشب  رگا  مدقتعم  نم  دیوگیم . نخـس  جوا  رد 

ار اهفرح  نیا  نونکات ، شیپ  نرق  نیدـنچ  زا  رـشب ! باـنج  . درذـگیم نرق  نیدـنچ  تسا ، هدـش  هدز  اـهفرح  نیا  هک  نونکاـت  عقوم  نآ 
؟ دشاب شیپ  نرق  دنچ  ِنخـس  نیا  هک  دـنزب  اجرد  ردـق  نآ  یناسنا  مولع  ات  تسا  هدـش  ثعاب  يزیچ  هچ  تساجک ؟ وت  لماکت  سپ  ياهدز ،

رـشب دوب ، یلماکت  تکرح  تکرح ، ًاعقاو  رگا  [ . 453 . ] تسا هنحـص  تشپ  یناسنا  مولع  دـیوگب  ناسنا  هک  تسا  روآتلاجخ  ًاعقاو  نونکا 
هیکت هدـعاق  نیا  هب  هک  یمادام  تلود ، يارب  و  :» دـییامرف تقد  نوطالفا  تالمج  رد  دـنزب . مدـق  ینامرآ  ِیگدـنز  رد  ًاعقاو  تسیابیم  نالا 

چیه درادن ، هار  وا  هب  یلیامت  چیه  هک  وا  ِقلطم  ِيرگداد  یتسهرب و  وا  هراظن  هَّللا ، نادنورهـش ، يارب  گرزب  لصا  هس  رب  هیکت  ینعی  دـنکن ،
نینچ نوطالفا )  ) وا لالدتـسا  درادن ؟ دوجو  یتباث  هدعاق  چیه  گرزب ، لصا  هس  نآ  رب  هیکت  نودـب  ارچ  لاح ، .« درادـن دوجو  یتباث  هدـعاق 
ِيدبا رهوج  اب  تلادع  هک  يدنوادخ  فرط  زا  رگم  دتفایمن ، نایرج  هب  تسا ، نآ  ماظن  تلود و  ِتایح  هدنراداپرب  هک  تلادع  اریز  :» تسا

نک وج  تسج و  ؟ دروآیم راب  هب  يرمث  هچ  دـنیآشوخ  هملک  دـنچ  اـّلا  و  دـییوگب . نخـس  مهم  بلاـطم  هراـبرد  [ . 454 .« ] تسا دـحتم  وا 
نک وم  هب  وم  نک  وم  هب  وم  رای  فلز  ِجنکـش  نآ  ِّرـس  حرـشوگ  تفگ و  نک  وگ  تفگ و  نک  وگ  تفگ و  وج  تسج و  نک  وج  تسج و 

وشتسش نک  وشتـسش  یگدولآ  ینم و  دوخ  زا  یهگناووه  ياه و  نک  وه  ياه و  نک  وه  ياه و  رای  يوک  ِمزب  يوه  ياه و  هب  وروم  هب  وم 
وج هب  وج  ناـج  يوس  تَملِع  ياـیرد  زا  هگناوور  تفُر و  نک  ور  تفُر و  نک  ور  تفُر و  سوه  زا  ار  ناـج  رهن  نیا  ادـخ  ياوشتـسش  نک 
دای دوش  تشومارف  دوخ  یهاوخن  رگ  : يوش هناگیب  دوخ  زا  ًاعقاو  یگناـگیب  دوخ  زا  ِنرق  رد  یهاوخیمن  رگاوج  هب  وج  نک  وج  هب  وج  نک 
نیا هجیتن  دـندرک . شومارف  ار  ادـخ  هک  دیـشابن  نانآ  زا  [ .» 455  ] مُهَـسُْفنَا ْمُهاْسنَاَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیذَّلاَک  اُونوُکَت  ـالَووا  داـی  نک  وا  داـی  نک  وا 

رد دـنادرگب ، يور  نم  دای  زا  سک  ره  و  [ .» 456  ] اْکنَض ًۀَشیعَم  َُهل  َّنِاَف  يرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو  .« دش نتشیوخ  یـشومارف  ادخ ، ِیـشومارف 
ام هب  رمع  زا  رگید  لاس  کی  هک  نیا  رطاخ  هب  میهاوخب ، رکـش  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  .« تشاد دهاوخ  یتخـس  گنت و  ِیگدـنز  تقیقح ،

كرابم هرهچ  نآ  و  دراد ، يدج  رایسب  یفده  تایح ، نیا  یتسه و  نیا  هک  نیا  ار و  تیدبا  هناشن  هدهاشم  يامظع  تمعن  ات  دومرف  تیانع 
نینزان صخـش  لکـش و  نیا  دوز  ریدراپ و  دوب  ام  اب  هک  نآ  تفر  اجک  ای  تایح  دـنادیم  هچ  ار  رگید  لاـس  . مینک هدـهاشم  تسا ، نیـسح 

نب نیـسح  نامدوخ  ِیقیقح  قوشعم  دای  هب  رگید  راب  ار  ام  دومرف و  تیانع  رگید  لاس  کی  دنوادخرابغ  شکاخ  نتـشگ و  دـهاوخ  كاخ 
تیاـنث ایادـخ ! میتـسه . ترازگرکـش  ایادـخ ! . میتـسه گرزب  يادـخ  رازگرکـش  درک . عـمج  مـه  رود  همطاـف ، دـنزرف  مالـسلا  هـیلع  یلع 

. میرادیم میدقت  وت  هاگشیپ  هب  هراومه  ار  نامدوخ  رکش  زا  یناوتان  هب  فارتعا  رکش و  ناصقن  هب  فارتعا  اراگدرورپ ! مییوگیم .

ینیسح تخانش 

تمظع ندـیمهف  يارب  البرک و  نینوخ  هثداح  ِتمظع  تخانـش  يارب  هک  دیـسر ، اـج  نیا  هب  اـم  ثحب  .( 1375  / 3  / 4 مرحم ، متفه  بـش  )
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57  - 58) یلاسنایم نس  رد  ناسنا  کی  ینعی  دوب . یگدـنز  راـک  نیـسح ،]  ] راـک نوچ  دوشب . اـنعم  یگدـنز  دـیاب  ًاـعطق  نیـسح ، ناتـساد 
اب ایند و  رد  کی  هجرد  بَسَن  نتـشاد  اب  زور ، نآ  ِيرادایند  دادعتـسا  نتـشاد  اب  زور ، نآ  ِیگدـنز  نیرتهب  هب  تردـق  نتـشاد  اـب  یگلاـس ،)

ضرع ار  هتکن  نیا  دیهدب  هزاجا  مهاوخیمن .» ار  یگدنز  نیا  : » تسا هتفگ  هدرب و  راک  هب  هن »  » هملک کی  یگدنز ، تازایتما  مامت  نتـشاد 
[ اما . ] تسین مهم  یگدنز  زا  وا  ِیـشوپمشچ  دنکیم و  ینیگنـس  وا  رب  یگدنز  هدش ، ریـس  یگدـنز  زا  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  یناسنا  منک :

نیاـک یتسمو  شوک  شیع  رد  یتسدـگنت  ماـگنه  : هک تسین  انـشآ  نیا  اـب  دسانـشیمن و  ار  یگدـنز  ًالـصا  هک  دراد  دوجو  رگید  یناـسنا 
وا تفگ : يرگید  دز . یشکدوخ  هب  تسد  وا  تفگ : یـسک  « ؛ هک مدید  ناگرزب  زا  یکی  ياههتـشون  ردار  ادگ  دنک  نوراق  یتسه  يایمیک 
اب دسانـشیمن ، ار  یگدـنز  هک  یناـسنا  نآ  نیب  تسا  قرف  تسا . حرطم  هناگادـج  ثحب  ود  دروم ، نیا  رد  دوـشب .» هتـشک  هک  دوـبن  هدـنز 

عماوج همه  رد  عامتجا ، رد  تیعقوم  تیـصخش ، ماقم ، زا  يرادربهرهب  يارب  یگدـنز  تاناکما  دسانـشیم . ار  یگدـنز  تمظع  هک  یناسنا 
اب  ] یگدـنز نم  دـیوگیم : همه  نیا  اـب  دوب ، ـالعا  دـح  رد  مالـسلا ] هیلع  نیـسح  ماـما  يارب   ] یمالـسا روشک  هدزاود  رد  لقادـح  زور  نآ 
هک تسا  یگدنز  نآ  دوب ، هدش  حرطم  نیـسح  يارب  هک  یگدـنز  نآ  دوش . تقد  یلیخ  بلطم  نیا  يور  دـیاب  مهاوخیمن . ار  ناراکمتس ]

یگدنز دینادیم  ایآ  هک  دهدب  ناشن  ًالـصا  هک  دشاب ، وربآ  اههدنز  همه  يارب  ات  دـهدب  ماجنا  يراک  نینچ  دـناوتیم  وا  دراد . هیاپ  لصا و 
نب یلع  ینعی   ] ناـسنا نیرتفیرـش  نیا  ِردـپ  رگید ؛ هیبـشت  کـی  دـهاوخیم . یگدـنز  اـب  ییانـشآ  تخانـش و  یلیخ  رما ، نیا  هـچ ؟ ینعی 
زاب دندرکیم ، هدنز  دنتشکیم و  رابدص  زور  ره  ار  وا  رگا  هک  دوب  هدرک  ساسحا  يزیچ  هچ  یگدنز  ِتقیقح  رد  مالسلا ،] هیلع  بلاطیبا 

، درادـن یبیع  تفگ  دـنداد . رارق  مَکَح  مالـسلا ) هیلع  یلع  ترـضح   ) وا يارب  ار  صاعورمع  تسیچ ؟ رما  نیا  فیلکت ! فیلکت ، تفگیم 
هب ات  نم  دـیاهدومرف ؟ لیلحت  هرابنیا  رد  لاح  هب  ات  ایآ  ناخروم ، يا  تسیچ ؟ زا  یلع ] ِفیلکت  ساسحا   ] نیا مراد ! راـک  متـسه . هدـنز  نم 
نآ ناگرزب ، ِگرزب  نآ  [ » یلع يارب  ، ] قادرج جروج  زا  لـقن  هب  لّیمُـش ، یلبـش  لوق  هب  هک  مینک ، یباـیهشیر  میتفرن  ینعی  ماهدـیدن . لاـح 
هک تـسا  هتــشاد  ییاـنعم  هـچ  یگدـنز  [ ، 457 « ] تـسا هدــشن  هدــید  شریظن  زورما  هـن  زورید و  هـن  هـک  برغ ، قرــش و  هخــسن  هناـگی 

یگداتـسیا دـیدید ، هک  روطنامه  و  مهدـب .» ماجنا  دـیاب  مراد و  فیلکت  نم  : » تفگ یلو  دـندروآ ، وا  رـس  رب  ار  ثداوح  نیرتروآنیهوت 
، نینچمه دینیبب . مه  ار  مالسلا ] هیلع  یلع  یگدنز   ] نیا دییوگب  دننک ، ثحب  دنهاوخیم  یگدنز  هفسلف  رد  هک  یناسک  هب  دییایب  امش  درک .
دنیبیم و ماقم  رادقم  کی  لوپ ، رادقم  کی  تاوهش ، عابـشا  تاوهـش ، رادقم  کی  طقف  ار  نآ  رـسارس  هک  دینیبب  مه  ار  یـصخش  یگدنز 

ّدم یسک  هچ  ِیگدنز  یگدنز و  مادک  تسا ! يزیچ  بوخ  مه  مرـش  ًاعقاو  درادن . هفـسلف  یگدنز  دیوگیم  هدومن و  رظنراهظا  نآ  هرابرد 
هک دیوگیم  شدوخ  یگدنز ، هدننیرفآ  .« تسا يزاب  یمرگرـس و  طقف  ایند ، ِیگدنز  [ .» 458  ] وَْهل َو  ٌبَِعل  اْینُّدلا  ُةویَْحلا  اَمَّنِا  ؟ تسامـش رظن 

، یتسه هاگراک  هدنروآ  دوجو  هب  دوخ  یتسه ، هاگراک  ریدم  دوخ  یگدنز ، هدـننیرفآ  دوخ  درادـن . هفـسلف  تسپ ) یگدـنز   ) یگدـنز نیا 
هچ تایح  هفـسلف  اب  ار  كدوکادخ  دیامرف  تسار  دـیکدوک و  امـش  تسا و  بعل  وهل و  ایند  تفگ  . تسا بعل  وهل و  یگدـنز  دـیامرفیم :
وا تفگ : يرگید  دوب . هدرک  یـشکدوخ  ینالف  تفگ : رفن  کی  هب  یـصخش  : » دیراپـسب رطاخهب  مدرک ، ضرع  ًـالبق  هک  ار  یتراـبع  راـک ؟

یگدنز زا  ار  دوخ  هک  تسا  هدمآ  هچ  وا  ِیگدنز  رـس  رب  دـنکیمن . یـشکدوخ  هک  هدـنز  صخـش  دـنک »؟ یـشکدوخ  هک  دوب  هدـنز  رگم 
ره هب  . دنکیم یشکدوخ  سپس  دریمیم و  لوا  فیطل ، یبدا  حالطصا  هب  تسا . هدرک  یشکدوخ  سپس  هدرم ، لوا  وا  تسا ؟ هدرک  مورحم 

دیوگب یسک  رگا  تسا . عوضوم  نآ  رد  قیقحت  طرـش  نیلوا  عوضوم ، هب  فارـِشا  مینک ؟ ثحب  میهاوخیم  یگدنز  مادک  هرابرد  ام  لاح ،
ِنخس هب  باوج  رکشت و  تسا !... يزیچ  کی  دیوگب : تسیچ ؟ عوضوم  نآ  میـسرپب : وا  زا  مینک و  قیقحت  یعوضوم  هرابرد  میهاوخیم  ام 

دیراذگب تسا ؟ يزیچ  کی  هک  هچ  ینعی  تسا . افـش )  ) نیمه طقف  وا  هراچ  دهد .» افـش  ار  امـش  هَّللاءاشنا  ادخ  : » تسا هلمج  نیا  وا ، ِچوپ 
بانج اکفاک ، ياقآ  بانج  وماک ، ربلآ  ياقآ  بانج  دینک . ثحب  نآ  نوماریپ  تقو  نآ  دهد ، ناشن  امـش  هب  ار  دوخ  هفایق  تایح ، يرادـقم 

رگا امـش  درادن ؟ هفـسلف  دیدید  دیدرک و  رکف  نآ  هرابرد  امـش  هک  داد ، ناشن  امـش  هب  ار  دوخ  هرهچ  تایح  ایآ  يّرعم و ... ءالعلاوبا  ياقآ 
نارگید يارب  دیرادن  قح  دیراد ، نادجو  رگا  درادن ، هفـسلف  دینیبیم  دیاهدرک و  انعم  هزور  دنچ  ِسوه  يوه و  يانگنت  رد  ار  دوخ  تایح 
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هب جدننس  هاگشناد  رد  نایوجشناد  زا  یکی  ار  لاؤس  نیا  مدرک و  نایب  یهاگشناد  رد  ینارنخس  نمض  ار  یترابع  ًاریخا  . دینک فیلکت  نییعت 
نامه هب  ار  یگدـنز  هک  تسا  هتفرگ  ییاههراچیب  نایاونیب و  نآ  زا  ار  هلمج  تسین . وجـشناد  نیا  زا  هلمج ، هک  مدرک  ساسحا  نم  داد . نم 

، تسا یتقیقح  یگدـنز  ِیچوپ  : » دوب نینچ  روبزم  يوجـشناد  هلمج  دنتـسه . شاهفـسلف  لابند  لاح ، نیا  اب  دـناهتفرگ و  بعل  وهل و  ياـنعم 
، تسا چوپ  یگدـنز  مییوگیم  هک  نیا  تسا و  چوپ  یگدـنز  : » تسا گنـشق  اـبیز و  ناـناوج ، يارب  ًاـصوصخم  هلمج ، نیا  خـلت .» هچرگا 

هدـش یتسه  يابفلا  دراو  هزات  هک  تفرعم  راوخریـش  نیا  هاـگآان -  زیزع و  ناوج  نیا  تسیچ ؟ باوج  لاـح ، خـلت .» هچرگا  تسا  یتقیقح 
ِیناویح راثآ  دوشیم ، دادملق  چوپ  هچنآ  هک  دنادیمن  دنخرچن -  دوخ  رود  دنهدب و  همادا  ار  هار  نیا  ات  دـهدب  ناشقیفوت  ادـخ  هک  تسا ،

نینچ خلت . تسا  یتقیقح  هک  نیا  هن  دـشاب . خـلت  هک  تسین  مه  تقیقح  ًالـصا  تسا . یگدـنز  ِساسایب  راثآ  یعیبط و  یناویح  یلومعم و 
رد یـشتآ  هچ  یعالطایب  هک  تشاد ، یعالطا  نینچ  صخـش  نیا  شاک  يا  ٌبَِعل . َو  ٌوَْهل  دیامرفیم : دـنوادخ  درادـن . تقیقح  يایگدـنز 

، دیروخب یحابـص  دنچ  هک  تسا  نیا  یگدـنز  زا  ناتدوصقم  رگا  دـیوگیم : یتسه  هاگراک  هدـنزاس  دوخ  تسا ! هدـنازوس  يرـشب  هعماج 
َو َيایْحَم  هبّیط ...: تایح  اما  تسا . هفسلف  دض  هکلب  درادن ، هفسلف  یگدنز  نیا  دیروخب ، تسکش  دیوش و  زوریپ  دینکـشب ، دینزب ، دیباوخب ،

نآ تیرشب  ات  دناهتـساوخ  ایبنا  هک  یتایح  اما  .« تسا نایناهج  ِراگدرورپ  ادخ ، يارب  نم  گرم  یگدنز و  [ .» 459  ] نیَملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  یتامَم 
صاعورمع هک  یسک  شیپ  یگدنز  تسا . نآ  رد  شاهفسلف  دینک ، هجوت  نآ  هب  امش  هک  نیا  درجم  هب  تایح  نیا  دشاب ، هتـشاد  ار  یگدنز 

رد ناخّروم ، يا  مهدیم .» ماجنا  ار  مراک  مشاب ، هدنز  رگا  نم  : » دیوگب زاب  دشاب و  هتـشاد  قیمع  هفـسلف  دیاب  ردقهچ  دـننک ، مَکَح  وا  رب  ار 
دـض هکلب  تسین ، تقیقح  خـلت » هچرگا  تسا ، یتقیقح  تسا  چوپ  یگدـنز   » هک نیا  دـینکیم ؟ رکف  روط  هچ  دـییوگیم و  هچ  دروم  نیا 

، اه « نورن  » ِیناویح یگدنز  یلب ، تسا . نیریش  یلیخ  هکلب  تسین ، خلت  یگدنز  تسا ؟ چوپ  دییوگیم  ار  یگدنز  مادک  امـش  تسا . نوناق 
نوچ لسع . زا  رتنیریـش  یتح  تسا ، نیریـش  یلیخ  یقیقح  یگدـنز  هک ] تسا  یهیدـب  . ] تسا چوپ  خـیرات ، نادالج  رگید  اـه و  « زیگنچ »

نآ اب  دراد و  یعالطا  تقیقح  زا  هک  یسک  يارب  تسیچ ، تقیقح  دنادب  هک  یسک  يارب  . دزاسیمن یخلت  اب  تقیقح  تسا و  تقیقح  ًاعقاو 
مغتسوزا و مه  نامرد  هک  درد  مشکب  تدارا  هب  تسا  یقاس  دهاش  هک  رهز  مروخب  توالح  هب  . تسا نیریش  یلیخ  تقیقح  دراد ، ییانـشآ 
؟ تسا چوپ  یـسک  هچ  ربارب  رد  یگدـنز  ِتقیقح  « يدعـس » تسوا زا  مغ  نیک  نآ  ِيداش  هدـب  هداب  ایقاس  دراد  توافت  هچ  فراع  ِرب  يداـش 

هتـسب هملک  دنچ  هب  امـش  تشونرـس  تسا  نکمم  تسین . رادربیخوش  یگدنز )  ) هلأسم اریز  دـینک ، تقد  یلیخ  زیزع ، ياهناوج  نیاربانب ،
: دیوگیم هچ  دینیبب  دینک و  تقد  ریز  ترابع  رد  ًاددـجم  ! تسا هتفگ  یبیجع  تالمج  هچ  ناخ  جریا  ياقآ  دـینیبب  دـنیوگیم ، ًالثم  دـشاب .
زا ریغ  هلمج ، ای  هملک  ندوب  زیگناتفگـش  تسا ؟ تقیقح  ترابع  نیا  ياجک  تسا »! تقیقح  یلو  تسا ، خلت  هچرگا  تسا  چوپ  یگدنز  »
رب طقف  طقف و  هک  یگدنز  نآ  یگدنز ؟ مادک  دـینک : لاؤس  دوز  اج  نامه  تسا . نیا  فرح  نیرتانعمیب  ینعی  دراد . ییانعم  هک  تسا  نآ 
يا دینکیم  رکف  هچ  امش  اما  تسا . چوپ  مییوگب  هک  تسا  نیا  تقیقح  نیرتنیریـش  دخرچیم ، یگماکدوخ  رادم  رب  یهاوخدوخ و  رادم 

کلام دنریگب و  دوخ  فرصت  رد  ار  امش  نهذ  هتساوخان ، يادخ  دننک و  هیلخت  ار  امـش  زغم  تسا  نکمم  تالمج  نیا  اب  زیزع ؟ ياهناوج 
: دـیوگب دریگب و  ار  لباقم  ِفرط  چـم  اجنامه  دـیاب  زین  عالطایب  صخـش  تسا ؟! هتفگ  یبیجع  هملک  هچ  دـیدید  دـنیوگیم : دـنوش . نآ 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یگدنز  ای  دییوگیم ؟ ار  فسوی  نب  جاجح  دایز و  نبا  لاثما  یگدنز  ایآ  دـییوگیم ؟ ار  یگدـنز  مادـک 

یکی [ . 460 . ] دندرک عانتما  دوخ  نتفر  زا  دیورب ، تفگ  نیسح  یتقو  اروشاع  بش  رد  هک  دییوگیم  ار  صخش  نآ  یگدنز  ای  دییوگیم ؟
ایند رگا  : » دینک رکف  تارابع  نیا  رد  ادخ  هب  ار  امش  ینک »؟ راپـسهر  اجک  هب  یهاوخیم  ار  ام  میورب ؟ اجک  ام  نیـسح ، ای  : » تفگ نارای  زا 

ار تیدبا  تقیقح و  نونکا  ام  تسا . تقوم  ایند  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  میتفریمن ، تیدبا  غارـس  هب  میدشیمن و  ادـج  وت  زا  تشاد ، تیدـبا 
ِیگدنز ای  دییامرفیم ، ار  نیـسح ] نارای  ناگدـید  رد   ] یگدـنز نیا  ایآ  ؟» میورب اجک  تقیقح ، قح و  هاگیلجت  يا  مینیبیم ، وت  هرهچ  رد 

ِلاح تسا . مهم  یلیخ  هلأسم  نیا  . تسا چوپ  ردنا  چوپ  يایگدنز ، نینچ  هَّللاو  دـمهفیمن ؟ رگید  يزیچ  یهاوخدوخ  زا  ریغ  هک  ار  یـسک 
یگدـنز و زرم  نآ  رد  دـندوب . گرم  یگدـنز و  زرم  رد  تلیـضف ، ياهوگلا  نیا  اهناسنا و  نیا  تسین . رادربیخوش  قیاقد ، نآ  رد  ناسنا 
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یگدنز مادک  يارب  میتفریمن . تیدبا  غارـس  هب  میدشیمن و  ادج  وت  زا  دوب ، يدبا  یگدنز  رگا  میورب ؟ اجک  نیـسح  ای  دنـسرپیم : گرم 
یگدنز نایاپ  یگدنز و  هجیتن  ناونعهب  یگدنز و  هویم  میتسه ، تقیقح  قح و  يورایور  هک  ار  تاظحل  نیا  ام  رگا  مینک ؟ یگدـنز  میورب 

نیا رب  ادـخ  دورد  ًاـعقاو  . میتفریذـپیمن اـم  دوب ، يدـبا  یگدـنز  رگا  یتـح  میـشکب ؟ شوغآ  هب  رگید  راـب  ار  یگدـنز  مادـک  مینکن ، یقلت 
هب . دناهدید ار  تیدبا  هنزور  تقیقح -  رد  یلو -  دننکیم ، هاگن  کچوک  هچیرد  ود  اب  اهنآ  داب ! لامک  تیبذاج  رد  هتفرگ  رارق  ياهناج 

، متفگ هک  روطنامه  مدرک . ضرع  امش  هب  نم  هک  هلمج  نیمه  هب  دینک  تقد  دیرذگن و  یناسآ  هب  تالمج  نیا  زا  زیزع ، ناناوج  لاحره ،
اب ار  لاؤس  هدنسیون ، دوب . نیا  تالاؤس  زا  یکی  هک  دش  حرطم  لاؤس  دنچ  نایوجشناد  فرط  زا  جدننـس ، هاگـشناد  رد  ینارنخـس  ماگنه  هب 

کی دوخ ، يارب  ار  هلمج  نیا  هک  دریگب  رارق  یلاح  هچ  رد  دیاب  ناوج  کی  ایادخ ! مدش . رثأتم  وا  يارب  ًاعقاو  هک  دوب  هتشون  یساسحا  کی 
طلسم دوخ  نابز  رب  هک  تسا  هدش  دراو  رایسب  ام  تایاور  رد  . مداد ار  وا  خساپ  اما  مدوب ، هتسخ  یلیخ  هک  نیا  اب  دنک ؟ باسح  ییاهن  هلمج 
ندید اب  ناوج  نیا  رگا  ترابع ، نیا  هدنیوگ  يا  هدنسیون و  يا  بوخ ، رایسب  دنک . ناریو  نخـس  کی  ار  یَملاع  تسا  نکمم  اریز  دیـشاب ،

همه لتاق  يا  ایب  دنتفگیم : دنتفگیم ؟ هچ  دندرکیم و  ادص  ار  امـش  تمایق  زور  هک  دینادیم  چـیه  ایآ  درکیم ، یـشکدوخ  ترابع ، نیا 
لَتَق اَمَّنَأَکَف  ِضْرَألا  ِیف  ٍداَسَف  َْوأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  ُهَّنِا  َْلِیئارـسا  ِْیَنب  یلَع  اَْنبَتَک  َکـِلذ  ِلْـجَأ  ْنِم  ؟ تسیچ نآ  لـیلد  دیـسرپب  اـهناسنا .

تـسا نیا  تقیقح  هک  میتشاد  ررقم  لیئارـساینب  رب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  [ .» 461  ] ًاعیِمَج َساَّنلا  اَیْحَأ  اَمَّنَأَکَف  اَهاَیْحَأ  ْنَم  َو  ًاـعیِمَج  َساَّنلا 
. تسا هتشک  ار  اهناسنا  همه  هک  تسا  نیا  دننام  دشکب ، نیمز  يور  رد  داسف  داجیا  ای  صاصق  ناونع  نودب  ار  ناسنا  کی  یـسک ، رگا  هک 

هچنآ تسا  شونهآ  [ 462  ] مف گنس و  نوچ  نابز  نیا  .« تسا هدومن  ایحا  ار  اهناسنا  همه  هک  تسا  نیا  دننام  دنک ، ایحا  ار  یسک  رگا  و 
وـس ره  تسا و  کـیرات  هک  نازفـال  يور  زا  هگ  لـقن و  يور  هگ ز  فازگ  مه  رب  نزم  ار  نهآ  گنـستسا و  شتآ  نوـچ  ناـهد  زا  دـهْجب 

دهاوخ ادیپ  هرارـش  دـینزب ، مه  هب  ار  نابز  رگا  تسا . شونهآ  مف  گنـس و  نوچ  نابز  نیا  [ . 463  ] رارـش دشاب  نوچ  هبنپ  نایم  رد  رازهبنپ 
هک متسه  علّطم  نم  هک  نیا  نداد  ناشن  يارب  و  دیوگیم ، ینخس  دوخ  نداد  ناشن  يارب  ًافرص  یـصخش  یهاگ  . تسج دهاوخ  شتآ  دش و 
ارچ فال ، يور  زا  هگ  لقن و  يور  هگ ز  میتسه !! هفـسالف  نالف  يورهبور  اـم  یطـسو  نورق  رد  هک ؛ نیا  اـی  تفگ !! نینچ  فوسلیف  نـالف 

ام ناـمز  رد  يوـلوم  رگا  دـینزن . هبنپ  راـبنا  هب  شتآ  هرارـش  رازهبنپ . وـس  ره  تسا و  کـیرات  هک  ناز  میـشاب ؟ طلـسم  دوـخ  ناـبز  رب  دـیاب 
، تسین حرطم  ناـسنا  وت ، يارب  رگا  دـیزادنین . تیربک  نیزنب ، راـبنا  نیا  رد  و  نیزنب ، راـبنا  اـج  همه  تسا و  کـیرات  تفگیم : تسیزیم ،

دینیبب دینک و  ششوک  امـش  تسا ؟ تقیقح  هلمج  نیا  ایآ  تسا »، چوپ  یگدنز  هک  تسا  خلت  تقیقح  نیا  : » تسا تیربک  هلمج  نیا  لاثما 
...«، دراد و نوگاـنوگ  میهاـفم  اـنعم و  یگدـنز  مدرم ، يا  : » دـییوگب نخـس  نـینچ  سپــس  دـیهدب ، مدرم  هـب  يزیچ  هـچ  دـیهاوخیم  هـک 

و میدـناوخ . شیپ  يهسلج  رد  ام  تسا ، هدـش  هتفگ  نوطالفا ] طسوت  ، ] شیپ نرق  نیدـنچ  رد  هک  نآ ، هرابرد  ار  ینانخـس  هک  هنوگناـمه 
ياههدـننکروراب زا  یکی  لقادـح  تقیقح ، رد  هک  يدرم  نیا  هب  يدوب ؟ هداد  نوطالفا )  ) درم نیا  هب  یگرزب  تمعن  هچ  ایادـخ ، مییوگیم 

ار یَملاع  اهنخـس  زو  دـنتخود  نامـشچ  هک  یموق  نآ  ملاظ  (. مراد رظن  رد  هشیمه  ار  طایتحا  هتکن ، نیا  رد  هتبلا  . ) تسا هدوب  ایبنا  ِتایرظن 
یبلاج فرح  گنـشق و  هلمج  اقآ  ناونع ؟ هچ  هب  اما  ملاظ ، [ . 464  ] دنک ناریش  ار  هدرم  ِناهبور  دنک  ناریو  نخـس  کی  ار  یَملاعدنتخوس 

نیا تسا ». خلت  هچرگا  تسا ، یتقیقح  تسا  چوپ  یگدـنز  : » تسا ياهلمج  هچ  دـینیبب  تسا ! دراو  یلیخ  یبدا  رنه  رظن  زا  اقآ  تسا ! هتفگ 
هک ار  تیب  ود  نیا  دـشونیم . ار  تفرعم  ریـش  زونه  تسا و  هدـش  نادـیم  دراو  هزات  درادـن ! عالطا  اریز  دـهدیم ، ناکت  ار  ناوج  تراـبع ،

تـساهماد نوچ  اهمان  اهظفلاهمان و  نایم  انعم  ِیطحق  اهماد  شریز  تسا و  راومه  هار  : دـینک تقد  مناوخیم ، تاـسلج  رد  تاـقوا  یـضعب 
: دینک تقد  بلطم  نیا  هب  تسا ؟ هتشذگ  هچ  رشب  تشونرـس  رب  نیریـش ، ظافلا  اب  دینادیم  ایآ  [ . 465  ] تسام رمع  بآ  گیر  نیریش  ظفل 

نیسح تردپ  اب  ردق  اضق و  هک  يدید  نیسح ، نب  یلع  ای  : » دنیوگیم مالسلا  هیلع  داجس  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق 
ادخ ِيدنبمشچ  زا  متریح  یمع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  ؟ تسا هدرک  ردق  اضق و  ییابیز ! هملک  بجع  اضق ؟ ردـق !؟ اضق و  درک »؟ هچ 

نیرتگرزب ياهتـشک و  نشور  زور  رد  ار  درم  نیرتبوبحم  نکن ! یفوسلیف  اقآ ، : » دـنتفگن دـندوب ، هتـسشن  اجنآ  هک  مه  یناـسک  [ . 466]
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ینک و هئربـت  یهاوخیم  ار  دوخ  تیعقوم  ارچ  ینکیم ؟ هئربـت  ار  دوـخ  ارچ  ییوـگیم ؟ هچ  لاـح  ياهدرک ، موـلظم  ار  خـیرات  تیـصخش 
یقبام ّالا  و  دادیم ، ار  وا  خساپ  دوب و  دایز  نبا  سلجم  رد  فیفع  هَّللادبع  مان  هب  یصخش  طقف  ( »؟ يریگیم دوخ  هب  بناج  هب  قح  تروص 

( ُْتیَأَر  ) اْنیَأَر ام  تفگ : مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  درک ؟ هچ  تردارب  اب  ادخ  يدید  تفگ : بنیز  ترـضح  هب  دیزی  (. دندوب توکـس  رد 
بنیز ترـضح  رگا  داد . ناشن  ام  هب  لامج ) لیمج و   ) ابیز یلیخ  ار  نآ  ادـخ  ینیبب ، یهاوخیم  ام  کـنیع  زا  ار  یگدـنز  رگا  ًـالیمَج . ّـِالا 

هجیتن و نینچ  تسابیز . یلیخ  یگدـنز  تایح و  نوچ  دوب . ابیز  دومرف : هک  نیا  اب  درکیم  قرف  تشادـن ، یلاکـشا  دوب و  بوخ  دومرفیم :
دعـس نب  رمع  دـیزی و  دایز ، نبا  لاثما  دروم ، دـنچ  رد  ماهدومن ، يروآعمج  هک  یبلاطم  قبط  . تساـبیز یلیخ  یگدـنز  يارب  ياهویم  نینچ 

ياهرهچ هچ  هرهچ ، نیا  دـنک ! هئربت  ار  دوخ  دـهاوخیم  هک  یماگنه  دـهدیم ، ناشن  دوخ  زا  ياهرهچ  هچ  ناـسنا  ایادـخ ، دـناهدش . يربج 
نبا [ ؟ ینکیم دوبان  ینکـشیم و  ار  تدوخ  هملک  ود  اب  ایآ  تسا ؟ نادرگيور  شدوخ  زا  ناـسنا  هک  عقوم  نآ  تسا  ياهرهچ  هچ  تسا ؟

تیبثت یگدنز  هشقن  دوخ  رد  ار  ام  رایتخا  یهلا ، ردق  اضق و  یهلا ؟ ردق  اضق و  مادـک  يدـید »؟ ار  یهلا  ردـق  اضق و  ایآ  : » دـیوگیم دایز ]
تاجن رقف  زا  لـهج و  زا  ار  رفن  کـی  اـی  منک ، هدروآرب  ار  رفن  کـی  زاـین  اـی  منکب ، رـشب  هب  یمارتحا  رگا  زورما  هک  منم  نیا  تسا . هدومرف 

، تسا میظعلا  یلعلا  هَّللاب  الا  ةوق  الو  لوح  ال  هچرگا ؛ تسادـخ ، زا  ورین  هچ  رگا  دوشیم . تبث  نم  تسد  اـب  نم  تشونرـس  هشقن  رد  مهد ،
، هدش يدج  فوسلیف  اقآ  ردق ! اضقاهمان و  نایم  انعم  یطحق  اهماد  شریز  تسا و  راومه  هار  . متسه رایتخا  لمع و  ياراد  زین  مدوخ  نم  اما 

ُهَّللا َمَتَخ  . دراد هار  یلیخ  دـسرب  هَّللا  متخ  هب  ات  نادـجو  نیا  روطره  هرخـالاب ، دـنک . هئربت  ار  دوخ  دـهاوخیم  و  اـهيربج ! هورگ  زا  مه  نآ 
يا : » تفگیم درک و  ینامیشپ  راهظا  دعس ] نب  رمع   ] دنیوگیم اهیـضعب  .« تسا هداهن  رهُم  نانآ  ياهلد  رب  دنوادخ  [ .» 467  ] مِِهبُوُلق یلَع 

یناسنا مولع  رد  ًاصوصخم  ار ، ظافلا  بیرف  لاحره ، هب  . مینادیمن تسا ، هتفگ  ار  هلمج  نیا  ارچ  لاـح ، مدرکیمن ». ار  راـک  نیا  نم  شاـک 
و تسا ، ناسنا  مشچ  لباقم  رد  یکشزپ و ... یسانشهایگ ، یـضایر ، یمیـش ، کیزیف ، لثم ، ياهیاپ  مولع  هک  ماهدرک  ضرع  اهراب  میروخن .
هک نیا  تهجهب  تسا . مولع  نیرتلکشم  مولع و  نیرتناسآ  هک  تسا  یناسنا  مولع  نیا  اما  تسا . مولعم  زین  اهنآ  هعلاطم  ِقرط  اهشور و 

ار نآ  ای  دهاوخیم ، دنیبیم و  ار  يزیچ  ًالثم  تسا . ناسآ  وا  يارب  دنیبب ، دوخ  رد  فرطیب ]  ] ار یناسنا  مولع  هاگشیامزآ  ًاعقاو  یـسک  رگا 
زا دهاوخب  رگا  اما  تسا . ناسآ  یلیخ  دشاب ، هتشاد  راک  رس و  شدوخ  هاگـشیامزآ  اب  یـسک ]  ] رگا دهاوخیمن . ار  راک  نآ  ای  دهاوخیمن ،

، تسیچ اهنآ  كولـس  زرط  اهراتفر و  للع  اهراک ، للع  دمهفب  هک  نیا  نودب  دـنیوگیم ، هچ  رگید  ياهناسنا  دـنیبب  دـیایب و  نوریب  دوخ 
يدـیتاسا ناتـسود و  رگا  دـییامرفن . يرواد  تعرـس  هب  یناسنا ، مولع  هراـبرد  هک  دـشاب  ناـترظن  رد  هَّللاءاـشنا  . تسا یلکـشم  راـک  یلیخ 

تـسرد هلمج  نیا  امـش  رظن  هب  ایآ  دوب ، زیگناتفگـش  بلاج و  یلیخ  نم  يارب  مدید و  زورما  ار  هلمج  نیا  نم  دـییوگب  دـیراد ، رتلضفاب 
زاب سامتلا  تسد  دـنک ، لاؤس  ییادـگ و  هک  تسا  نیا  ناسنا  فرـش  ملع ، رد  ملع . رد  ّالا  تسا ، حـیبق  ییادـگ  زیچ  همه  رد  هن ؟ اـی  تسا 

تسا هداتفا  امش  ملع  هب  مراذگ  نونکا ، هزور و  دنچ  تایح  نیا  رد  متـسه  يرذگهر  نم  ماهدرک . فقوت  نم  اریز  دییوگب ، نم  هب  هک  دنک 
رد يرگید  راثآ  مدیدیم ، نیا  زا  رتشیپ  رگا  دیاش  هک  مدـید  ياهلمج  ًاریخا  . تسا راختفا  فرـش و  یلیخ  تساوخرد ]  ] نیا مراد . جایتحا  و 

ریغتم و ياـهباوج  زا  هک  تسین  موـلعم  تسا ، هدرک  تفرـشیپ  عـقوم  هب  ياـهلاؤس  زا  هک  ردـق  نآ  رـشب  : » دـیوگیم درکیم . داـجیا  نم 
تقد ًاصوصخم  [ . 468  ] ار وت  رم  وس  نآ  زا  دمآ  لاؤس  نیاک  یضترم  يا  باوج  وج ، وس  نآ  زا  مه  «. دشاب هدرک  هدافتسا  ردقنآ  رذگرد ،
هلمج نیا  ام  هیکت  دیکأت و  . تسا هدوب  رـشب  خیرات  كرحم  لماوع  زا  رـشب و  تفرـشیپ  ثعاب  لاؤس  تساجک ؟ زا  تسیچ و  لاؤس  هک  دینک 

هار هب  خـیرات  رد  اغوغ  همه  نیا  هک  تسیچ  تایح  مینیبب  میتساوخیم  تسا . هدـید  نیـسح  لـثم  یناـبرق  کـی  اـهناسنا  تاـیح  هک : تسا 
رد تسا . راک  رد  یهلا  قشع  هلأسم  هک  نیا  يارب  تسا ؟ مک  دـنیوگیم  دنـسیونیم و  هچره  ارچ  تسا . هتخادـنا  هار  اجب  ًاـعقاو  هتخادـنا و 
وا قـلطم  ِيرگداد  یتـسه و  رب  وا  هراـظن  هَّللا و  ینعی ؛ هدـعاق  هس  نیا  رب  هک  یماداـم  تلود ، يارب  : » دـش ضرع  نوطـالفا ] زا   ] شیپ هسلج 

ار راک  نامه  لاح  ات  یلب ، دـنکیم ؟ هدرک و  راک  هچ  رـشب  لاح  ات  سپ  تفگ : دـیهاوخ  درادـن .» دوجو  یتباث  هدـعاق  چـیه  دوشن ، زکرمتم 
نآ يانثتسا  هب  هتبلا  تسا . هدوب  نیا  رشب  راک  نونکات  خلت ». تسا  یتقیقح  تسا ، چوپ  یگدنز  : » دسریم هجیتن  نیا  هب  هک  دنکیم  هدرک و 
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ياهناورپ ِرطاخ  ِرهب  ار ز  نتشیوخ  ایند  عمـش  دزوسب  . دوب دهاوخ  هدوب و  هرود  ره  رد  هَّللدمحلا  هک  یناسنا  ياهتیـصخش  ِساملا  ياههگر 
ناهج رازلگ  ات ز  راهب  کشر  يا  رحـس  کی  ناهج  غاب  زا  رذگب  . تسا نشور  اهنآ  يارب  ایند  عمـش  هک  دنتـسه  دـنچ  ياهناورپ  نانآدـنچ 

رفن کی  اب  ایآ  دـییوگیم  دوش . راهب  هب  لدـبم  دوش و  فرطرب  یناگدـنز  زا  نازخ  ات  نک ، تکرح  ابیز ، يا  رفن ، کـیدزیخرب  نازخ  مسر 
ریز رد  رگا  هک  دننکیم  لایخ  اهیضعب  .« دوب تما  کی  ییاهنت  هب  میهاربا  [ .» 469  ] ۀَُّما َمیهاْربِا  َناک  . رفن کی  یتح  یلب ، تسا ؟ ریذپناکما 

يدنوادخ فده  تسا . هنایماع  اهرکف ، نیا  دَربیم . تعفنم  یلیخ  دنوادخ  دـنوش ، دایز  هتـسراو  ياهناسنا  هچ  ره  نیدروجال ، رهپـس  نیا 
هلمج اب  هطبار  رد  نیاربانب ، .] تساهناسنا ماـمت  ندیـسر  لاـمک  هب  اـب  يواـسم  دـسرب ، لاـمک  هب  هک  دـشاب  ناـسنا  کـی  هچرگا  تقلخ ، زا 
لیلد نودب  یسک  رگا  » ۀَِّیناْسنِْالا ِۀَْقبِر  ْنَع  ُجُرْخَْیلَف  ٍلیلَد  ِْریَِغب  َعِمَس  َْوا  َلاق  ْنَم  [: تفگ ناوتیم  خلت ،» هچرگا  تسا ، یتقیقح  یگدنز  ِیچوپ  »
رگا دـشاب ، هتـشاد  یقیقح  تاـبث  دـناوتیمن  یتـلود  چـیه  ارچ  « انیـس نبا  .«» دوـشیم جراـخ  تیناـسنا  هـگرج  زا  دونـشب ، اـی  دـیوگب  يزیچ 

، تسا هتـشاذگ  اـهنآ  لد  رد  تعیبـط  هلیـسو  هب  ادـخ  هک  ار  وا ) قـلطم  ِيرگداد  یتـسه ، رب  وا  هراـظن  هّللا ،  ) رذـب هس  نیا  نآ ، نادـنورهش 
نایرج هب  تسا ، نآ  ماظن  تلود و  ِتایح  هدـنراداپرب  هک  تلادـع  اریز  :» دـیوگیم نوطالفا ] [ ؟ دـنناسرن یهدهرهب  هب  ار  اـهنآ  دـننایورن و 

نیا رد  رگا  دیوگیم : هک  تسوا  قلطم  ِيرگداد  زا  [ . 470 .« ] تسا دحتم  وا  ِيدبا  رهوج  اب  تلادع  هک  يدنوادخ  فرط  زا  رگم  دتفایمن ،
اب تسا ، دحتم  وا  تاذ  ِرهوج  اب  هک  تسا  یهلا  تلادـع  نامه  دـینکیم ، ارجا  هک  یتلادـع  دـننک  ساسحا  اهناسنا  دـینک و  تکرح  ریـسم 
رد نیـسح  تکرح  هب  ندادارف  شوگ  اب  هک  ییامظع  تمعن  نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! ادـنوادخ ! . دـش دـنهاوخ  امـش  میلـست  نادـجو  لامک 

مورحم مـینکیم ، هیفــصت  یتدــم -  اـت  لقادــح  اــهیگدولآ -  زا  لاــس  ره  ار  ناــمیاهلد  مـینکیم و  رظن  دــیدجت  ناــمدوخ  لاــمعا 
دنمهقالع وت  ِنیـسح  هب  ًاعقاو  ام  هک  ینادیم  دوخ  وت  اراگدرورپ ! امرفب . بوسحم  نیـسح  نایناوراک  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! ادـنوادخ ! . اـمرفم

انعماب ام  يارب  ار  تایح  هک  نیـسح  نیا  هب  میهاوخیم . ار  وت  بوبحم  نیا  ًاعقاو  ام  یخوش و  هن  میراد و  ییایر  هن  هقـالع ، نیا  رد  میتسه و 
. اـمرفب رادروخرب  نیـسح  بتکم  زا  رتشیب ، رتشیب و  ار  اـم  درذـگیم ، اـم  رمع  زا  هک  زور  ره  اراـگدرورپ ! میراد . هقـالع  تسا ، هداد  ناـشن 

« نیمآ »

ینیسح هرهچ 

هک نیا  رب  تسا  لیلد  نیمه  و  دناهتـشون ، یبوخ  رایـسب  همان  نازیزع  زا  یکی  هتـشذگ ، بلاطم  هرابرد  .( 1375  / 3  / 5 مرحم ، متشه  بش  )
رد : » متفگ نینچ  شیپ  هسلج  رد  نم  هک  دننک  حرطم  دـنهاوخیم  ار  بلطم  نیا  ناشیا  تسا . شخبتیاضر  رایـسب  ناتـسود  تقد  هجوت و 

دوشیم مولعم  هک  اـم  زیزع  نیا  تسا .» هدرکن  یقرت  هدز و  اـج  رد  رـشب  درذـگیم ، نوطـالفا ) نانخـس   ) بلاـطم نیا  زا  هک  نرق  دـنچ  نیا 
. تسا ینادواـج  تسه و  مه  نونکا  تسا ، هدـش  هتفگ  عقوم  نآ  هک  بلاـطم  نآ  : » دـیوگیم تسا ، هدرک  رکف  بوخ  تسا و  علطم  بوخ 

نامه هب  دنـشاب ، هتـشاد  ریـسفت  لباق  یگدنز  دنتـساوخیم  اهناسنا  رگا  دنتـسه . خـیرات  لوط  رد  هشیمه  دـنراد و  تباث  تلاح  کی  اهنآ 
خیرات لوط  رد  هکلب  دنتـسه ، تباث  دـننکیمن ، تفرـشیپ  دوخ  تاـیعقاو  تسا و  رخآ  لوا و  فرح  لـئاسم  نیا  دـندرکیم . لـمع  لـئاسم 
لـصا ًابیرقت  ریبعت  نیا  .« تسا هدیـسر  دـسرب ، دـیاب  هک  ییاج  هب  تخاس ، رهاظ  دوخ  لاـمعا  رد  ناـمیا  اـب  دـیمهف و  ار  تیعقاو  نیا  سکره 

اب یگنهرف و  لیاسو  تفرشیپ  همه  نیا  اب  شدوخ ، لوق  هب  رشب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  فسأت  خساپ : . تسام ِزیزع  رایسب  تسود  نیا  بلطم 
هک ینادواج  لوصا  نیا  میهفت  قیبطت و  رد  ناوارف ، رایسب  براجت  نتخودنا  دوجو  اب  یناسنا و  مولع  یبدا ، ياههنیمز  رد  تفرشیپ  همه  نیا 

، دناهداد لیوحت  رشب  هب  هتفرگ و  ایبنا  زا  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روطهب  هچ  گرزب ، ياهزغم  سپـس  دناهدومرف ، ادخ  فرط  زا  ایبنا  تسخن 
گرزب لصا  کی  تسا ، نوناق  هک  مییوگن  رگا  تسامرفمکح و  تکرح  ناـهج ، رد  لاـثم ، ناونع  هب  . دـهد ماـجنا  راـک  یلیخ  تسناوتیم 

، تکرح ِتازایتما  صاوخ و  جـیاتن و  و  تکرح ، صیخـشت  تکرح و  ماسقا  تکرح ، قیبطت  هراـبرد  هک  دـینادیم  یلو  دوشیم ، بوسحم 
هعفد ینعی  ماهدـشن ». دراو  هناخدور  کی  هب  راب  ود  نم  : » تسا هتفگ  تیلکاره  تسا ؟ هدـش  تفرـشیپ  ردـقهچ  هدـش و  ماجنا  ییاهراک  هچ 
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یبوخ راعـش  ریبعت ، نیا  هناـخدور . مه  مدوب ، هدـش  ضوع  نم  مه  موشب ، دراو  متـساوخ  مود  هعفد  یتـقو  نوریب . مدـمآ  مدـش و  دراو  لوا 
، دـندیدیم تعیبط  نیداینب  تارذ  رد  ار  تکرح  هک  یگرزب  نادنمـشناد  هچ  اردـصالم و  دـننام  ياهفـسالف  هچ  دـینادیم  ایآ  لاح ، تسا .

اغوـغ عوـضوم  نیا  هراـبرد  تسا ؟ هدـش  حرطم  تکرح  زا  ناـمز  عازتـنا  ِیگنوـگچ  زا  ییاـهثحب  هچ  اـی  دـناهدرک ؟ هچ  تکرح  هراـبرد 
طیرفت روطهب  هک  یناـسک  هراـبرد  تسا . ینادواـج  لوصا  لوصا ، هک  تسا  هدـش  هجوتم  بوخ  هدـننکلاؤس )  ) زیزع ياـقآ  نیا  دـناهدرک .
تعاس کبرقع  زا  هک  نیا  لثم  ماهدرک : ضرع  ار  هیبشت  نیا  یهاگ  دـشاب ، دـیدج  هزاـت و  هقیقد  ره  دـیاب  زیچ  همه  هک  دـننکیم  تواـضق 

نینچ ای  دش . ضوع  یتسه  یلب ، دیوگیم : دـخرچیم ، تعاس  کی  تعاس و  عبر  کی  هقیقد ، کی  کبرقع  هک  یماگنه  هدـش و  نازیوآ 
هب هن  دنتـسه ، مه  ییاهتباث  تسا ، ییاـهینوگرگد  لوحت و  هظحل ، ره  رد  مه  رگا  تسا . یطارفا  هناـیماع و  يرما  نیا  دـش و ... ناـنچ  و 

شیاهلولعم هدش و  هتشاک  گرزب  ناهیک  نیا  رد  شیپ  لاس  نارازه  هک  دراد  یللع  و  دیریذپیم ، ار  نآ  امـش  هک  یکیزیف  نوکـس  ناونع 
هب ام  ًالـصا  هدـنیآ . قشاع  هن  یلعف و  نامز  قشاع  هن  میاهتـشذگ ، قشاع  هن  ام  دوش . تقد  يرادـقم  دـیاب  طقف  دـمآ . دـنهاوخ  نوریب  زورما 

مینیـشنب و ام  رگا  اما  تسا ، هدـش  هدرتسگ  نامز  راـبیوج  رد  تقیقح  نیا  هچرگا  میراد ، راکورـس  تقیقح  اـب  اـم  میزرویمن . قشع  ناـمز 
طخ کی  هطقن  ود  نیب  هلـصاف  نیرتهاتوک  یـسدیلقا ، هسدنه  رد  ًالثم  تشذگ ؟ يزیچ  هچ  دیـسرپ ] دیاب  ... ] تشذـگ و دوب ، هچره  مییوگب 

زکرم هب  هطقن  کـی  زا  هک  نیا  يارب  تسا . روط  نیمه  مه  نـالا  تسا ؟ هتـشذگ  زیچ  هچ  زور ! نآ  تشذـگ  مییوگب ، لاـح  تسا . میقتـسم 
زا دیاب  هدنز  دنتسه . تباث  زونه  یگمه  وطسرا و ... سدیلقا و  لاثما  تایرظن  هرخالاب ، دوشیمن . رتشیب  طخ  کی  دینک ، مسر  یطخ  هریاد ،
الاح ایآ  تسا . هتـشذگ  لاس  اهنویلیم  هدرک ، عافد  دوخ  ناج  زا  نیمز  يور  رد  هک  ياهدنز  نیلوا  رـصع  زا  دنک و  عافد  شدوخ  یگدـنز 

ریــسفت ار  اـهنآ  اـهتباث  هـک  مـیراد ، زین  ییاـهریغتم  نـینچمه  مـیراد ، تباـث  تاــعوضوم  قیاــقح و  اــم  تشذــگ ؟ هرود  نآ  مییوـگب 
هب نآ  يور  هاـم  لکـش  یلو  تسا ، ناـیرج  رد  بآتـسین  بآ  نآ  بآ  تسا ، هاـم  نآ  هاـم  تسا  يوـن  ِنرق  نیا  تشذـگب  اـهنرق  . دـننکیم
نآ دـش  لدبتـسم  کیل  مه  لضف  نآ  لضف  تسا و  لدـع  نآ  لدـع  . تسین تباث  مه  هام  ّالا  و  تسا ، لاثم  هتبلا  تسا . هداتفا  تباث  تروص 

سپرارقرب رتخا  سکع  هام و  سکع  راب  دنچ  وج  نیا  بآ  لدبم  دـشماودرب  رارقرب و  یناعم  نیا  مامُه  يا  تفر  اهنرق  رب  اهنرقمَُما  نرق و 
وا زا  مهتم ، کی  ِیسرداد  عقوم  رد  : » تسا شیپ  لاس  رازه  هس  زا  لصا  نیا  [ . 471  ] نامسآ جوا  راطقا  رب  هکلب  ناور  بآ  رب  تسین  شیانب 

، یسرداد ِنامرآ  تیاهن  تسا ؟ هتشذگ  هک  هچ  ینعی  [ 472 [ »؟ هن ای  تسا  یکی  شنابز  بلق و  داد ، دهاوخ  هک  یباوج  رد  ایآ  هک  دیـسرپب 
[ مهتم نابز  بلق و   ] مییوگب الاح  ایآ  دشاب . یکی  شنابز  بلق و  دنک ، نایب  ار  یبلاطم  شدوخ  هرابرد  دـهاوخیم  مهتم  یتقو  هک  تسا  نیا 

نیرتیلاع مه  نالا  تسا . ود  زا  رتشیب  تفه  اریز  دوشیم ، رتهب  دـشاب  تفه  دـییامرفب  دـشاب ، هزاـت  زیچ  همه  دـیاب  نوچ  دـشاب ؟ هس  اـی  ود 
بآ رب  تسین  شیانب  سپ  . دـشاب یکی  شنابز  بلق و  دوشیم ، هدیـسرپ  وا  زا  هک  يزیچ  هب  خـساپ  رد  مهتم  هک  تسا  نیا  یـسرداد  ناـمرآ 

نآ نوچ  تساجک ؟ دوش  عافد  دیاب  ناج  زا  هک  تباث  لصا  نیا  یلو  دـناهدرم ، هدـمآ و  رادـناج  اهدرایلیمنامـسآ  جوا  راطقا  رب  هکلب  ناور 
، تساـجک تباـث  نیا  سپ  اردـصالم ، لوق  هب  تیلکاره و  لوق  هب  تسا . رییغت  رد  هظحل  ره  میتسه ، ورهبور  نآ  اـب  یکیزیف  روط  هب  هک  هچ 
دوب و یلاـع  رایـسب  هدـننکلاؤس )  ) ناـشیا بلطم  لاـحره ، هب  . دـنک عاـفد  دوخ  زا  دـیاب »  » تسا رادـناج  رگا  دـیآیمرد ؟ نآ  زا  دـیاب »  » هک
هک اهناسنا  هب  ندنامهف  رد  اهتباث و  نیا  زا  يرادربهرهب  هب  اهناسنا  قیوشت  رد  نآ و  قیبطت  رد  اهتنم ، دهد . ناشقیفوت  هَّللاءاشنا  دـنوادخ 
هک یـشاقن  رنه  نیمه  لثم  میهد . ماجنا  راک  یلیخ  میتسناوتیم  هچرگا  میاهدرکن . تفرـشیپ  ام  تسیچ ، قیاقح  ِیگنادواج  تسیچ و  تباث 

، هفـسلف رد  تسا . هدوب  تباث  ًاـبیرقت  مه  نآ  لوصا  هک  تسا ، هدرک  اـغوغ  یلیخ  دراوم  یـضعب  رد  هدـمآ و  ولج  هب  یناتـساب  ياـهنامز  زا 
یلک اههفطن  درک . وج  تسج و  میدـق ، قرـش  زا  ام  لوق  هب  و  میدـق ، نانوی  زا  ار  ینیبناهج  ياه  ( متـسیس ) ماظن ياـههفطن  یماـمت  ناوتیم 

تسا و یلاـع  رایـسب  لوـصا  هک  میریگب  رظن  رد  روـط  نیا  دـیاب  نیارباـنب ، تسا . هدرک  ادـیپ  شرتـسگ  بتکم  اهدـص  نآ ، رد  یلو  هدوـب ،
رد تایصوصخ ، ِرییغت  نیا  دوش . ضوع  مینیبیم ، هک  یتایصوصخ  اب  رشب  هکنیا  رگم  درک ، دهاوخن  رییغت  تقوچیه  تسا و  هدوب  هنادواج 

یلیامت چیه  هک  تسوا  قلطم  ِيرگداد  یتسه و  رب  وا  هراظن  هَّللا ، « ؛ دیاقع نآ  دیوگیم ] نوطالفا  .] تسا نوناق  ِندـناسر  رمث  هب  ياهشور 
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امـش . تسا رارق  هچ  زا  عاـضوا  مینیبب  مینک و  فقوت  دـیاب  هظحل  کـی  اـج  نیا  درادـن .» هار  وا  هب  نداد  جرخ  هب  تدـش  ظاـنغا و  هلیـسو  هب 
دنچ اهیبرغ  تساجک ؟ رظنبحاص  اما  دـنرادن ، داوسیب  دـیاش  اهروشک  زا  یـضعب  تسا . هدـش  دایز  یلیخ  ایند  رد  داوساـب  هک  دـینادیم 

، دروم نیا  رد  میهد ؟ ناشن  يولوم  انیـس و  نبا  لثم  میناوتیم  رفن  دنچ  اهیقرـش  ام  دـنهد ؟ ناشن  ام  هب  دـنناوتیم  نوطالفا  لثم  تیـصخش 
اب هک  تسا ، کیزیف  شناد  گرزب  زغم  اهدص  لوصحم  دنکیم ، روهظ  نادکیزیف  کیتزا  هک  ّتیبسن  هیرظن  کی  دوش . یطاق  دیابن  ثحب 

دنتـسه اـجک  تساـجک ؟ رظنبحاـص  اـما  تسا ، داـیز  داوساـب  یلب ، دـیآیم . نوریب  ّتیبـسن  ناونع  هب  زغم ، کـی  زا  شهج  زتنـس و  کـی 
دوـجو یـصاخشا  نینچ  لاـثما  ارچ  دـنهدب . رییغت  تفرعم  رظن  زا  و  ملع ، رظن  زا  لـماکت  هـب  ور  ار  اـهناسنا  تاـیح  ریـسم  هـک  ییاـهناسنا 

نیا دوشیمن . هَّللاكراب  نیرفآ و  اب  دییوگب . هَّللاكراب  نیرفآ و  طقف  نم  هب  دینزن . تسد  نم  هب  دیوگیم  طقف  رشب  هک  نیا  يارب  دنرادن ؟
انیس نب  ؟ا  دییآیمن دوخ  هب  ارچ  دییوگن  ام  هب  دنیوگیم  اهیضعب  دییآیمن ؟ دوخ  هب  ارچ  میالم : هبرـض  مه  نآ  دهاوخیم ، هبرـض  رـشب ] ]
دلب رگا  ناوخن ! طلغ  دـنتفگ  وا  هب  دـناوخ . طلغ  ار  یبرع  ترابع  کی  تسا -  هدوب  هلاس  هدراهچ  نامز  نآ  رد  منامگ  هب  هسلج -  کی  رد 
رگا اـیآ  تسا . دراوـم  نیا  زا  رپ  خـیرات  دـناوخ . ار  یبرع  دـعاوق  ماـمت  لاـس ، ود  تدـم  رد  دروـخ و  ار  هبرـض  انیـس  نبا  ناوـخن ! یتـسین ،

يرادقم دیورب و  دراد ، ناکما  رگا  مینکیم  شهاوخ  تسا ، مناخ  هراتس  امش  ردام  هک  انیس  نب  هَّللادبع  نب  نیسح  ياقآ  بانج  دنتفگیم :
مولعم نونکا  یناوخیم ؟ ارچ  یتسین ، دـلب  یبرع  وت  دـنتفگ : دـشیم ؟ انیـس  نبا  وا  ایآ  دـیناوخب ، بوخ  ار  تراـبع  اـت  دـیناوخب  رتهب  یبرع 

، دیـشاب هتـشاد  زوجم  یناور  رظن  زا  دنکـشن ،» ار  تیـصخش  هک  یتدش  میالم ، تدش  یلو  : » دیوگیم دـیوگیم . هچ  نوطالفا  هک  دوشیم 
یمک تسا ، مزال  نیرفآ  هَّللاكراب و  دنخبل و  هدنخ و  نادجو ، لکـشت  يارب  هک  ردقنامه  دـنیوگیم  اهنیا  همه  دـیهد . ناکت  ار  صخش 
میالم دـیاب  ار  تساوخزاب ]  ] نیا ياهدـناوخ ؟ وت  هک  تسا  یـسرد  هچ  نیا  دـییوگیم  یـسک  هب  ًالثم  روخب ! ناکت  تفگ  رـشب  هب  دـیاب  مه 

. تساههبرض نیا  هب  طوبرم  خیرات ، ياهینوگرگد  اهشهج و  زا  يدادعت  دینکـشب . ار  وا  دیهاوخیم  امـش  هک  دنکن  ساسحا  وا  ات  تفگ 
دایز ياهینوگرگد  دوشیم . ینالوط  ثحب  نوچ  منک ، ضرع  رتشیب  لاثم  مهاوخیمن  نم  هبرـض . ساسحا  اب  تدـش و  اب  یندروخ  ناـکت 

فوخ نامه   ) تسین تسرد  هار  نیا  ورب ، هار  تسرد  تفگ  رشب  هب  دیاب  اما  دوخ ، ياج  هب  نیرفآ  قیوشت و  تسا . هبرض  لیلد  هب  خیرات  رد 
. ماهدرک ضرع  اهراب  دیاش  ار  بلطم  نیا  ییانـس ، میکح  دروم  رد  . دیایب دوخ  هب  ات  دـییوگب  رـشب  هب  تسین » تسرد   » ِترابع کی  اجر .) و 
هک دـنتفگ  وا  هب  دوب . ناتـسودنه  حـتف  مزاع  يونزغ  نیطالـس  زا  یکی  دوب . یلومعم  رعاش  کی  ییاج و  همه  رعاش  کـی  وا  هک  دناهتـشون 
دزن تخاس و  الاب  دنلب  ياهدیصق  مه  وا  دهدب . هزیاج  امش  هب  ات  دیناوخب  ياهدیصق  وا  يارب  امش  دراد ، ناتسودنه  حتف  دصق  يونزغ  ناطلس 
هناخ هب  ور  هتفرگ و  لـغب  هب  ار  تعلخ  هزیاـج و  ییانـس  داد . وا  هب  یگرزب  تعلخ  هزیاـج و  دـمآ و  شـشوخ  یلیخ  مه  وا  دروآ و  ناـطلس 
ِلقاع سابعینب ، نارود  لولهب  لثم  نامز ، نآ  رد  دنیوگیم  دوب ؟ هک  راوخیال » بوذجم  . » دینـش ار  راوخَیال  بوذجم  يادص  هک  تفریم 
شاب لقاع  تسا ، یبوخ  تفـص  نیا  » رنوسلوب هناوید  لُا  لقاع  رود  تفـص  یچقای  ریبوب  [: يوگیم يرذآ ، نابز  رد  يرعـش  . ] دوب امنهناوید 

یلو دینـشیم ، ار  بوذجم  يادص  ییانـس  دوش . هعماج  رد  ییاهمدـق  ثعاب  تسا  نکمم  یتقو  کی  مه  نیا  دوخ  .« دـننادب تاهناوید  یلو 
اجک زا  راوخیال  بوذجم  يادص  دنیبب  ات  درک  هاگن  دوب . لاحشوخ  نینچمه  رپ و  هزیاج  زا  مه  ییانـس  میکح  شوغآ  دیدیمن . ار  وا  دوخ 

ار مامح  ياههنیزخ  نیا ، رب  قباس  دننادن : اهرتناوج  دیاش  دوب . مامح  نوت  اج  نآ  درک . هاگن  راوید  فاکش  زا  دمآ و  دسریم . ششوگ  هب 
بوذجم هک  دـید  ییانـس  دـنتفگیم . مامح  نوت  نآ ، هب  دـنتخیریم و  تخوس  داوم  نآ  رد  هک  دوب  یناکم  دـننک ، مرگ  دنتـساوخیم  هک 

نآ ِمشچ  ِيروک  هب  ات  روایب  ياهلایپ  : » دـیوگیم هک  دـید  دادارف و  شوگ  دـنکیم . تبحـص  باـتنوت  اـب  تسا و  هتـسشن  اـجنآ  راوخیـال 
مـشچ يروک  هب  روایب ، رگید  ياهلاـیپ  میـشونب . تسا ، هداـتفا  ناتـسودنه  حـتف  رکف  هب  هتخاـسن ، ار  ناناملـسم  راـک  هک  يونزغ  کـمیهاربا 

، دـنیوگب تسا  تیدـبا  زاغآ  هک  تمایق  زور  رگا  و  دـیوگب . رعـش  یلیفط  نیا  يارب  اـت  تسا  هدرک  فلت  ار  دوخ  رمع  هک  يونزغ  کَـییانس 
تفر و درک و  تکرح  ییانـس  هبرـض ،] نیا  اب  «. ] داد دـهاوخ  ناشن  ار  هدـش  لطاب  ذـغاک  نیا  ياهدروآ ؟ ناغمرا  هچ  تیدـبا  يارب  ییاـنس 

رارق ام  ِینافرع  ياهتیـصخش  لوا  هدر  رد  هک  تفر  شیپ  اجنادـب  ات  هیـضق ، نیمه  تلع  هب  وا . لابند  هب  زین  یلمع  نافرع  يرظن و  ناـفرع 
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راک هچ  ییانس  يا  هک  درک  دنلب  ار  ییانس  ياهبرـض ) نینچ   ) ياهیـضق نینچ  هب  هیبش  هک  دنراد  یتاقیقحت  هیـضق  نیا  رد  اهیـضعب  تفرگ .
رایـسب ياهحیرق  ياهتفگ و  یلاع  ًاعقاو  يرعـش  يرنه ، رظن  زا  ییانـس ! ياقآ  بوخ ، رایـسب  ياهتفگ ؟ یـصخش  هچ  يارب  ار  رعـش  ینکیم ؟

هدـش رازگرب  یباراف  يارب  یتشادـگرزب  زاوها ، هاگـشناد  رد  ینامز  مراد  رطاخ  هب  . يدورـس ار  رعـش  نیا  هک  يدرک  هابتـشا  اما  يراد . یلاع 
دوب نانچ  نینچ و  وطـسرا  تفگ : درک و  طارفا  یلو  تفر ، مه  وطـسرا  غارـس  هب  درکیم ، تبحـص  یباراف  هرابرد  هک  دیتاسا  زا  یکی  دوب .

هک دوبن  وطـسرا  نیمه  رگم  تفگ  دـنک -  داـیز  اهوجـشناد  نیا  زا  ادـخ  تشاد -  روـضح  هسلج  نآ  رد  زین  لوـضف  يوجـشناد  کـی  و ...
زا ياهدـع  دـعب  دـشیمن . تسرد  دـنک و  تسرد  ار  نیا  تشاد  دـصق  داتـسا  سپـس  تسا . تسرد  تفگ : داتـسا  درک ؟ زیوـجت  ار  یگدرب 
درم رایسب  وطـسرا  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  متفگ : مدش و  دنلب  دینکب . یتبحـص  هرابنیا  رد  مینکیم  شهاوخ  امـش  زا  دنتفگ  اهوجـشناد 

مکیلع و مالّـسلاو  تسا ، هتفر  اطخ  هدرک و  رکف  طلغ  هدرک ، هابتـشا  یگدرب  هیـضق  رد  اما  هدرک ، تمدخ  تیرـشب  هب  ًاعقاو  تسا و  یگرزب 
، درک ادیپ  شهج  دروخ و  هّکی  اجنآ  رد  ییانس  دشاب ! وطسرا  زا  رتالاب  هک  دشابن  وطسرا  میرادن . عازن  مه  رگیدمه  اب  هتاکرب . هَّللاۀمحر و 
. تسا هداد  جرخ  هب  تدش  یمک  نوطالفا  دیوگیم ، اهیبرغ  زا  یکی  . وا لابند  هب  زین  ام  ِنافرع  تایبدا و  اهمشچ و  دـش و  ییانـس  تفر و 
هب نادنزرف  ِتیـصخش  ِبسانم  ِتدـش  کی  دـیاب  هک  تسا  هدرک  زیوجت  ار  تدـش  دروم  نیا  رد  درکیم ، تکرح  مرن  یلیخ  هک  ینوطالفا 
درم نآ  هیشاح  رد  مه  نم  دوش . هدییور  ای  هتـشاک ، نانآ  ياهلد  رد  وا ) قلطم  ِيرگداد  یتسه ، رب  وا  هراظن  هّللا ،  ) رذب هس  نآ  ات  دور  راک 

ناسنا نورد  رد  هدیقع  هس  نیا  رگا  دیوگیم : نوطالفا )  ) وا تسا . يدج  ناج  نوچ  مدرک ، هفاضا  تسا -  یگرزب  تیصخش  مه  وا  هک  - 
، هک نیا  دوصقم  . تسا هدرک  ادیپ  تدش  هک  دراد  قح  نوطالفا  دش . دهاوخ  يرپس  نتشیوخ  اب  هزرابم  رد  هشیمه  وا  یگدنز  دوشن ، هتشاک 
ار دیاقع  نآ  دنزرویم و  یتسس  یقالخا ، ياهیگدولآ  ای  سفن ، فعض  تهج  هب  هک  یناسک  نآ  يارب  دشاب ، ناتفیرـش  رظن  رد  هَّللاءاشنا 

نوچ دوشیمن . دیوگب  هدومن و  يریگولج  نانآ  زا  يدج  روطهب  دیاب  نوناق  دوش ، وحم  ناشنورد  رد  دـنهدیم  هزاجا  دـننکیم و  شومارف 
رد ام  ياهناج  يارب  مه  یقوقح  ام ، ِینامـسج  قوقح  يولهپ  هب  ولهپ  دنهاوخب و  ار  ناسنا  تداعـس  يرـشب ، ماکح  نارادمامز و  رگا  ًاعقاو 

نیا ریغ  رد  دینک . ثحب  يدج  روطهب  رگیدمه  اب  دینیـشنب و  هنایهام  ای  یگتفه  تاسلج  رد  دییایب  دنیوگب : مدرم  هب  دنروبجم  دـنریگب ، رظن 
یعامتجا یملع و  ماقم  یتح  هک  میدرکیم ، تبحـص  اهینیمزبرغم  زا  یکی  اب  زورما  نیمه  . دوشیم یقلت  یخوش  هب  هلأسم  نیا  تروص ،

دهاوخ اجک  هب  مکی  تسیب و  نرق  رد  هک  تسین  مولعم  اما  تسا ، هدیسر  يروآنف  هب  رشب  یلب ، هک  دوب  هدیسر  هلأسم  نیا  هب  مه  وا  تشاد .
یمک نم ، هدیقع  هب  تسا . هدرک  طارفا  نوطالفا  هرابرد  یبرغ ، فوسلیف  نآ  دـسریم ، رظن  هب  ... ای دریگب  يدـج  ار  بهذـم  دـیاب  ای  تفر ؟

یتیبرت ره  :» دیوگیم نوطالفا  دوشن . یقلت  ام  ِیناور  نییزت  ناونع  هب  ات  تفرگ  يدج  ار  هیضق  نیا  دیاب  ینعی  تسا . نوطالفا  بناج  هب  قح 
يدوبان ضرعم  رد  دـنوش ، نادرگ  يور  تیمها  اب  ِلـئاسم  نیا  زا  نآ  نادنورهـش  هک  یتلود  ره  و  تسا ، لـطاب  صقاـن و  تسین ، ینید  هک 

یناسک هچ  هب  یلو  هلب ، تسیچ ؟ خـیرات  لوط  رد  اـهتلود  همادا  تلع  سپ  تفگ : دـیهاوخ  امـش  اریز  تسا ، یگرزب  یلیخ  نخـس  .« تسا
هدـهع هب  ار  اـهناسنا  تیبرت  دـندرکیم و  تیبرت  ار  اـهناسنا  دـندوب ، یقیقح  ياـهتلود  اـهتلود ، ًاـعقاو  رگا  ینعی  دـندرکیم ؟ ییاـقآ 
ناسنا محازم  دیابن  ناسنا  هک : تسا  نیا  میهاوخیم  ام  هک  هچ  نآ  روشک ، نالف  ًالثم  ِنانادقوقح  ام  هاگدـید  زا  دـنتفگیمن  دـنتفرگیم و 
هچرگا بلطم  نیا  تسین . طوبرم  اـم  هب  دنـشاب ، دارفا  نیرتدـساف  نیرتتسپ و  زا  مه  رگا  و  دـنرادنرب ، ار  رگیدـمه  هـالک  طـقف  و  دـشابن ،

رد منزب . ار  فرح  نیا  دـیابن  نم  دنونـشیم ، صـصختم )  ) نم زا  مییوگب . ار  نخـس  نیا  دـیابن  دـشاب ، یقوقح  ِیـصصخت  رداک  زا  جراـخ 
گرزب و نادقوقح  کی  هک  [ 473  ] صخش نیا  دنشاب .» دساف  تسپ و  يدارفا  هچرگا  : » دناهدرک حیرصت  ار  بلطم  نیا  نیناوق ، زا  یـضعب 
، ییاکیرمآ رفن  کی  رظن  هب  :» دـسیونیم نینچ  یقوقح  باتک  کی  همدـقم  رد  تسایند ، ياـهروشک  نیرتگرزب  زا  یکی  ناوید  ناتـسداد 
، دنرادن تسایس  زا  بهذم  کیکفت  هب  مکحم  هدیقع  هک  ییاهروشک  یتح  برغ ، رد  تسا . بهذم  نوناق و  نایم  تافالتخا  نیرتیـساسا 

عـضو يارب  هننقم  سلاجم  ... دـنکیم افیا  ار  یگرزب  شقن  نامز ، تایـضتقم  نآ  رد  هک  دـننادیم  يویند  عوضوم  کـی  ار  ینوناـق  متـسیس 
دـنراد و راکورـس  تلود  اـب  هک  تسا  یناـهج  يارب  تالیکـشت  نیا  عوـمجم  تسا . هدـمآ  دوـجو  هب  نآ  يارجا  يارب  اـههاگداد  نوناـق و 
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رد هکلب  دنکیمن ، نیعم  فیلکت  یبهذـم ، فیلاکت  يارب  اکیرمآ  رد  ام  نوناق  ورنیا ، زا  بهذـم . اسیلک و  هن  تسا ، تلود  زین  نآ  لوؤسم 
کی تقیقح ، رد  دراد . یقالخا  فیاظو  يارجا  اب  يدودـحم  سامت  طقف  اکیرمآ  رد  نوناق  دـنکیم . فذـح  ار  اـهنآ  هنارایـشه  تقیقح 
دـساف تسپ و  درف  کی  یقالخا ، ظاحل  هب  تسا  نکمم  دـشاب ، نوناق  عیطم  درف  کی  تسا  نکمم  هک  لاـح  ناـمه  رد  ییاـکیرمآ  صخش 

هلآو هیلع  هللا  یلص  دمحم  وا  لوسر  هب  هک  ياهدارا  تسادخ . هدارا  نوناق ، عضو  همـشچرس  یمالـسا ، نیناوق  رد  نآ ، سکع  رب  یلو  . دشاب
نوگانوگ ریاشع  لیابق و  زا  هچرگا  دنـسانشیم ، يدـحاو  هعماج  ار  نینمؤم  مامت  یهلا ، هدارا  نوناـق و  نیا  تسا . هدـش  ناـیع  فوشکم و 

هب هیبـش  ًاـبیرقت  ناوید ) ناتـسداد   ) وا رظن  [ . 474 .« ] دنـشاب هدـش  عـقاو  رگیدـکی  زا  اّزجم  رود و  ياـهلحم  عـضاوم و  رد  هتفاـی و  لیکـشت 
دننکیم نامگ  ماوع  نارادمتسایس  یهاگ  هک  تسین  نانچ  تقیقح  اما  :» دیوگیم زین  نوطالفا  . تسا هدش  حرطم  هک  دشابیم  مسیرالوکس 

عماوج و تیوه  يارب  اـهناسنا ، تیوه  يارب  نید  اریز  زگره ! هن ! دـنیامن . مادختـسا  دوـخ  تموـکح  يارب  ياهلیـسو  ناوـنعهب  ار  نید  هک 
زا شیب  نید ، هب  جایتحا  تسا . یلومعم  ياهزاین  قوف  نید ، هکلب  تسا ، مهم  یلیخ  دنـشاب  هجوتم  رگا  تسا . يرورـض  زاین  دروم  اهتلود 

ناـگرزب زا  یکی  یتح  [ . 475 .« ] ددرگ یقلت  یگدـنز  میظنت  لـماع  ناونعهب  دـشاب و  يرـشب  ياـهزاین  هب  یباوج  طـقف  نید ، هک  تسا  نآ 
عقوم نآ  نوطالفا )  ) درم نیادـندزهناچ  ناهج  ِمظن  ِیپ  زا  دـندزهنامیکح  فرح  اـیبنا  : تسا هتفگ  راـهب  ءارعـشلا  کـلم  ناورداـش  تاـیبدا ،
تـسا نیا  مه  نید  دیاوف  زا  هچرگا  دـشاب ، عامتجا  یگدـنز  میظنت  يارب  طقف  نید  هک  تسین  نانچ  دـیوگیم  تسا . هدوب  انعم  نیا  هجوتم 

یلو دوشیم ، میظنت  مه  یعامتجا  یگدنز  دشاب ، لقع  قطنم و  يارجم  رب  اهناسنا  ینید  تادقتعم  رگا  ای  دوش ، هدایپ  بوخ  رگا  ًاعقاو  هک 
نیا خـساپ  میاهدـش ؟ عمج  اـجنیا  رد  تلع  هچ  هب  اـم  مییوگیم  هک  تسا  نیا  هعفد  کـی  ؛ لاـثم ناونع  هب  تسین . نیا  نید ، ِییاـهن  فدـه 

میاهدمآ ام  تسا ، کنخ  زاب و  ور  تسا ، نارهت  برغ  رد  نوچ  لزنم  نیا  مییوگب : هک  نیا  - 1: مینک نایب  تروص  ود  هب  میناوتیم  ار  لاؤس 
نیا رد  مه  یبوخ  ياوه  دـنچ  ره  مینک ، وـگ  تفگ و  ثحب و  رگیدـمه  اـب  اـت  میاهدـمآ  مییوـگب : هک  نیا  - 2. مینیـشنب کنخ  ياوه  رد  ات 

هب نوطالفا )  ) درم نیا  ردقهچ  دینیبب  تسوگتفگ . ثحب و  ام  ضرغ  دـصق و  اما  تسا ، دـیاوف  زا  بوخ  ياوه  نآ  مینکیم . ساسحا  طایح 
نآ زا  دـیریگب و  ًالماک  ار ] بلاطم  نیا  . ] تسا یلاع  رایـسب  تسا و  نید  دـیاوف  زا  یکی  یعامتجا  مظن  دـیوگیم  تسا . هداد  تیمها  نید 

هتبلا درادـن . ترورـض  زگره  شیارب  یجراخ  سیلپ  رگید  دـنکیم و  داجیا  ناسنا  نورد  رد  یلخاد  سیلپ  کی  نید  اریز  دـینک ، هدافتـسا 
مظن نیمه  نید ، دیاوف  زا  دـیوگیم  هک  تسا  مهم  ردـقهچ  یعامتجا  مظن  نآ  دوخ  دـینیبب  اما  تسا . مهم  رایـسب  نید  دوجو  عامتجا ، يارب 

مه نیا  دـنداد ، مه  بوخ  ياچ  کـی  ًـالثم  هک  تسا  نتـسشن  ندـمآ و  اـجنیا  هدـیاف  لـثم  مدرک ، ضرع  هک  روطناـمه  تسا . یعاـمتجا 
لماـع ناونع  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  نید  هب  جاـیتحا  . » تسوگتفگ ثحب و  نتـسشن ، اـجنیا  زا  اـم  ِفدـه  ضرغ و  یلو  تسا ، ياهدـیاف 

، نینچمه تسا . هدش  هتفگ  دایز  رایـسب  تباث ، ياهفرح  تسا ، هدرک  هراشا  نامزیزع  تسود  هک  روطنامه  «. ددرگ یقلت  یگدـنز  میظنت 
هک دندوب  یغباون  ایبنا  تفگ : دنهاوخ  ینامز  هک  درکیم  ساسحا  روطهچ  ًاعقاو  تسا . هنافرـشم  ردقهچ  نوطالفا ] تارظن   ] هک دـینک  تقد 

یگدنز هک  دوب  نیا  یکی  دندرک ، حرطم  ایبنا ]  ] هک هچنآ  دیاوف  زا  ریخن ، دیوگیم  دندرک . حرطم  ار  یلئاسم  دندمآ و  یگدنز  مظن  يارب 
و یتسیچ ؟ وت  هک  تسا ، حرطم  میدرگیم ». زاـب  وا  يوسهب  مییادـخ و  ِنآ  زا  [ » 476  ] نوعجار هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  ثحب  اـّلا  و  دـننک . میظنت  ار 
؟ ماهدمآ اجک  هب  ماهدمآ ؟ اجک  زا  متـسیک ؟ نم  یهدب : خساپ  تسا ، هدش  بلاطم  نیا  ثعاب  راصعا  نورق و  رد  هک  لاؤس  شـش  هب  هنوگچ 

يارب متـسیک و  ناسنا ]  ] نم مدیمهف  ادـتبا  رد  هک  یتقو  ًانمـض  تسا . نیا  ثحب  ًالـصا  مدوب ؟ هدـمآ  هچ  يارب  موریم ؟ اجک  هب  متـسیک ؟ اب 
ملظ رگید  هک  تسا  لاحم  بیترت ، نیا  هب  منکیم و  ساسحا  تسا  یهلا  ِتقلخ  فده  رد  هک  مه  ار  یتیوه  مدرک ، ساسحا  یتیوه  مدوخ 

تسیک و شدوخ  دـنادیمن  نوچ  دـنک ؟ تنایخ  ملظ و  رگید  دراد  ناکما  رگم  درک ، ادـیپ  متـسیک  نم  يارب  یخـساپ  رـشب  یتقو  ایآ  منک .
: دش هدز  خـیرات  هاگرذـگ  هب  خـیرات  لوط  رد  هک  رتسوپ  نیا  راعـش و  نیا  ارچ  دـنکیم . ملظ  دنتـسیک ، اهنآ  هک  دـنادیمن  مه  ار  نارگید 
هب هک  ماهدـیزرو  تبحم  مدوخ  هب  نم  ایآ  اریز ؛ تسا ؟ هدرکن  رثا  تسا ، نانچ  نینچ و  تبحم  دـیزروب ، تبحم  تبحم ،... تبحم ، تبحم ،

یتقو مهد ؟ ماـجنا  يراـک  نینچ  هک  متـسیک  نم  مشاـب ؟ هتـشاد  راـک  امـش  اـب  هک  مراد  راـک  مدوخ  اـب  ًالـصا  نم  اـیآ  مزروب ؟ تبحم  اـمش 
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باتک رد  یفـسن  نیدلازع  زا  ریز  ترابع  . ياهتخانـش مه  ار  نارگید  يدیمهف ، ًاعقاو  رگا  متـسیک ،» نم   » نادب ًاعقاو  ینید  رظن  زا  دـیوگیم 
ایآ .« دنادب تسه  هک  نانچ  ار  دوخ  دیاب  دـنادب ، تسا  اهزیچ  هک  نانچ  ار  اهزیچ  دـهاوخیم  هک  ره  شیورد ، يا  :» هک تسا  قئاقحلا  ةدـبز 

یعون هک  متـسیک » نم   » باوج تسا ؟ نم  باوج  نیا  اـیآ  دـهدیم ؟ باوـج  كولـس  و  [ 477  ] یـسانشراتفر رادقم  کی  ار  متـسیک » نم  »
اه « نوـعرف  » تسا و مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  تسه ، مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  تسه ، يدارم  مجلم  نبا  نـم  ِهورگ  رد  و  متـسه ،

رکنم ام  دهدیم . ناشن  شنکاو  هزیگنا ، نیا  يور  رب  رشب  یلب ، هک  دییوگیم  امش  منکیم . لاؤس  امـش  زا  هورگ  نآ  تیوه  زا  نم  دنتـسه .
يارب نیـسح  هک  میوش ، نیـسح  تخانـش  دراو  بلاـطم ، نیا  زا  دـعب  کـنیا ، . تسا نیا  زا  رتـالاب  اـیند  نیا  رد  نم  تیوه  یلو  میتـسین ، نآ 

میلعت و ناونعهب  دـنک -  تمحر  ار  ناـنآ  همه  هَّللاءاـشنا  دـنوادخ  اـم -  دادـجا  اـبآ و  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  تسا ؟ هدرک  هچ  تیرـشب 
هب ار  نیـسح  لثم  ینابرق  کی  هک  دـیوشیم  ورهبور  يدـج  یلیخ  لئاسم  اب  امـش  الاح  تسا . هدوب  نینچ  نیـسح  هک  دـناهتفگ  ام  هب  تیبرت 

هیامرـس نیا  یلع ، نب  نیـسح  هرابرد  لوقعم  ریوصت  اب  مییایب  هک  درک  دـیهاوخ  فیلکت  ساسحا  ناـتدوخ ، يارب  نونکا  تسا . هدـید  دوخ 
هدرک هچ  تیرـشب  هب  نیـسح  هک  دـیدید  میناوخیم . نونکا  ام  هک  تسا  نامه  لوقعم ، ریوصت  نیا  مینک . لقتنم  هدـنیآ  لـسن  هب  ار  گرزب 
شیب نید ، هب  جایتحا  لاحره ، هب  تسا ؟ هتشادرب  اهناسنا  امش  هرابرد  یمدق  هچ  هدرک و  هچ  امش  هب  یلع  نب  نیسح  هک  دینیبیم  ایآ  تسا .

. دـشاب دـیفم  یگدـنز  میظنت  يارب  دـناوتیم  یتاذ ، دـعب  ود  نتـشاد  اـب  هتبلا  ددرگ . یقلت  یگدـنز  میظنت  لـماع  ناوـنع  هب  هک  تسا  نآ  زا 
رد نـید  مـینکیم : حرطم  مـه  ار  رگید  مـهم  رایــسب  هلأـسم  کـی  مـیرادیمرب و  شیپ  یمدــق  نوـنکامه  :» دــیوگیم هـمادا  رد  نوطـالفا 

تفایرد يارب  لّقعت  كرحم  ینعی  . ) تسا تایعقاو  هدـننکنایب  نیرتقیمع  صلاخ و  ِیعیبط  مجرتم  یناسنا ، لقعت  ِنوگاـنوگ  ياـهتروص 
هرهچ اریز  دنهد ، رارق  لقعت  يورایور  ار  نید  دنهاوخیم  هک  یناسک  دننکیم  رکف  دودحم  ردـقهچ  تقو  نآ  («. تسا نید  دوخ  تایعقاو ،
ِیعیبط مجرتـم  یناـسنا ، لـقعت  ِنوگاـنوگ  ياـهتروص  رد  نید  : » دـییامرفب تقد  منکیم ، ضرع  هراـبود  دوشیم . ضوع  یلک  هب  بلطم 
تدوخ ِرود  نک و  هاـگن  تسرد  دـیوگیم  هدومن ، یلقیـص  ار  امـش  لـقعت  نید ، ینعی  تسا .» تاـیعقاو  هدـننکنایب  نیرتقـیمع  صلاـخ و 

زاب تسا ، مزال  نامز  فرـص  رکفت ، يارب  رگا  نکن . اعدا  دـصرد  دـص  يراد ، لیلد  دـصرد   99  / 5 بلطم ، کـی  يارب  رگا  نکن ! فاوط 
. تسادخ تجح  لقع  نیا  ریگب . رظنرد  ار  نآ  ًاقیقد  دـش ، تباث  بان  ِلقع  هار  زا  یتقیقح  رگا  دـشاب . عمج  تساوح  شیدـنیب . نک و  رکف 
هب دیاب  ام  ارچ  مینک : لاؤس  وا  زا  میشکب و  همکاحم  زیم  يولج  یمک  کی  ار  لقع  رگا  ّالا  و  تسا ؟ هداد  لقع  هب  یـسک  هچ  ار  ّتیجح  نیا 
هک ياهتفگ  ام  هب  لقع  وت  دوخ  میتسه . نونمم  بوخ ، رایـسب  مییوگیم  میوگیم ، مدوخ  نم  دـیوگب  رگا  میهدارف ؟ شوگ  وت  ياـهفرح 

، تقو نآ  تسا و  نم  ِنآ  زا  ئـش  نیا  میوگب  نم  هک  نیا  لثم  تسرد  تسا -  بولطم  هب  هرداصم  دـنکیمن -  تباث  ار  اـعدا  اوعد ، رارکت 
. تسا نیا  لالدتـسا  نیرتروآهدـنخ  تسا . نم  ِلام  هک  نیا  يارب  میوگیم : تسیچ ؟ امـش  لیلد  دـنیوگب : دـنهاوخب و  لیلد  نم  زا  مکاحم 
نید و دوخ  لـقع ، هاـگهیکت  زاـب ] ، ] میوگیم مدوخ  نم  دـیوگب  لـقع  باـنج  رگا  دـیآیم . مزـال  رود  تسا و  بولطم  هب  هرداـصم  نوچ 
، میتفیب هار  هابتـشا  هب  میورب و  هار  ضرغیب  ام  رگا  لاح  نیا  اب  دـنک ، هابتـشا  يرظن  لقع  یهاگ  رگا  زاب  هک  تساهناسنا . ِقیمع  تاساسحا 

هاگن نم  زا  دعب  میدروآ . رظن  رد  اهتیدودحم  نیا  اب  طیارش و  نیا  رد  ار  بلطم  نیا  ام  تفگ : میهاوخ  اریز  مینزیمن ، تیرـشب  هب  همدص 
ینرق ره  هچرگدـسر  یبآ  ام  ِدـعب  ینرق  هب  ات  دـنَکیم  وج  هقطاـن  اـت  وگب  نیه  : دـیوگیم نید  ار  ریز  بلطم  تسا . ربخ  هچ  دـینیبب  دـینک و 

راکـشآ یقیاقح  درذـگب  هک  ناـمز  ره  اریز  وگب ، دـنکیم  راـک  تزغم  اـت  یلب ، [ . 478  ] دـنک يراـی  ناـکلاس  ِتفگ  کـیل  دَروآ  ون  نخس 
ماجنا ار  ناتدوخ  راک  امـش  ناگدنیآ ، دییایب  مییوگب  دعب  میراذگب ، ملع  ِتمظعاب  خاک  يور  رجآ  دـنچ  مه ، ناگتـشذگ  ام  دـش . دـهاوخ 

الَفَا نوُرَّبَدَـتَت ، الَفَا  نُولِقْعَت ، الَفَا  لـیلد : دـنک . یم  تکرح  نید  کـیرحت  اـب  هکلب  نید ، ياـصع  اـب  هن  فاـص ، لـقعت  باـن ، لـقعت  دـیهد .
دّبعت و ینعی  نید  هک  دینک  رکف  هتـساوخان  يادخ  ادابم  تسا . هدش  رارکت  نآرق  رد  راب  نیدـنچ  هکلب  راب ، ود  هن  راب  کی  هن  هک  نوُرَّکَفَتَی ،

ضرع ار  نوطالفا  ترابع  ًاددجم  تسین . لوبق  لباق  نید  نآ  دریذپیمن ، تیجح  ناونع  هب  ار  لقعت  هک  ینید  ًالصا  تسا . فلاخم  لقعت  اب 
هجیتن دـهاوخیم  الاح  تسا .» تایعقاو  هدـننکنایب  نیرتقیمع  صلاخ و  یعیبط  مجرتم  یناسنا ، لـقعت  ِنوگاـنوگ  روص  رد  نید  : » منکیم
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ار ههلآ »  » هملک نم  روبزم ، تـالمج  ِیلـصا  نتم  رد  هتبلا  دوـشیم . اـهناسنا  شمارآ  هیاـم  یهلا ) قیاـقح  همه   ) سدـقم ناـسنا  هک  دریگب 
، دنیوگیم ههلآ  ار  ایبنا  تسا . سدقم  تادوجوم  يانعم  هب  ناگتشذگ ، نانخـس  رد  ههلآ  هملک  اریز  ماهدرک ، همجرت  یهلا  قیاقح  ناونعهب 
رد :» دیوگیم ًاحیرـص  دنهللام  قیقحت  باتک  رد  ینوریب  ناحیروبا  . دنراد تسادق  هبنج  هک  یتادوجوم  ینعی  دـننکیم . نایادـخ  ریبعت  ینعی 
رد مه  نم  تسا . ریبعت  کی  حالطـصا و  کـی  نیاـث  [ . 479 .« ] دـننکیم ادـخ  هب  ریبعت  ار  نآ  دراد ، تسادـق  هبنج  هک  یتقیقح  ره  ناـنوی ،

هکلب تسا ، ددعتم  ياهادخ  ًاعقاو  هک  دیاین  ناترظن  هب  دـننکیم . نایادـخ  ریبعت  دراوم ، یلیخ  رد  هک  مدـید  نانوی  یعامتجا  مولع  هفـسلف و 
کی هدوب و  نانوی  راذگنوناق  نولوس -  شردام -  ِردـپ  اریز  دـییوگیم ؟ یهلا  نوطالفا ، هب  ارچ  امـش  تسا . سدـقم  تادوجوم  دوصقم ،
ریبعت دننکیم . هابتـشا  اهیلیخ  دینک ، تقد  یهلا . ِنوطالفا  دنیوگیم : دنهدیم و  وا  هب  هنوگادـخ  ریبعت  کی  تسا . هتـشاد  یتسادـق  ههجو 

ياهناسنا سدـقم و  قیاقح  اـم  هب  نید  : » هک دـیوگیم  دروم  نیا  رد  ناـشیا  تسا . سدـقم  تادوجوم  دوصقم  هکلب  تسین ، نیا  نایادـخ 
ادخ ياههاگیلجت  ام  يارب  دنروآیم و  ام  دای  هب  ار  ادخ  اهنآ  مینکیم . ادـیپ  شمارآ  اهنآ  اب  ام  دـهدیم و  ناشن  ار  تسادـق  اب  ِسدـقم 

رد شیاپ  هک  ره  ِریگتسد  تسا  لد  رد  ار  ام  هچره  ِنامجرتلاق  لیقیب و  دوش  لح  وت  زا  لکـشم  لاؤس  ره  باوج  وت  ياقل  يا  .« دـنوشیم
، دـینکن اهنم  نیمز  هرک  زا  ار  تسادـق  دنتـسه . یـسدقم  تادوجوم  اهنیا  مینک . تنینزان  هرهچ  هب  یهاگن  طـقف  ینعی ] [ .] 480  ] تسا لگ 

لح وت  زا  لکشم  لاؤس  ره  باوج  وت  ياقل  يا  : دیوگیم تهج  نیدب  دراد . جایتحا  ییاهشمارآ  کی  هب  رـشب  تسین . یحیحـص  راک  اریز 
ياـهناسنا  ) دـیتاسا عون  نیا  زاـییایب  وت  نوچ  دورب  لد  زا  مغ  هک  میوگب  هچ  میوگب  وت  اـب  لد  مغ  ییاـیب  وچ  مدوب  هتفگلاـق  لـیقیب و  دوش 

. دنـشاب رکنم  دیابن  دناهدیدن ، یناسک  رگا  دـناهدید . ار  اهنآ  زا  عون  اهدـص  هک  دـناهدرک  لقن  ام  دـیتاسا  نینچمه ، میاهدـید . ام  سدـقم )
شمارآ هیام  سدـقم ) ياهناسنا   ) تادوجوم نیا  دـیوگیم : نوطالفا  مینکیم . رکف  ام  هک  تساهنیا  زا  رتقیمع  رایـسب  يدوجوم  ناـسنا 

نیسح ماما  هب  یتالمج  مدرک -  ضرع  شیپ  تاسلج  رد  هک  روطنامه  صاخـشا -  نآ  . دنهدیم ناشن  ًالمع  رادید  رد  دنوشیم . اهناسنا 
. درک یتبحص  سکره  دیورب ، دیزیخرب و  هدش ، کیرات  تسا . بش  رگید  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو  دنتفگ . مالـسلا  هیلع 

یگدـنز نآ  رد  اـم  هک  ییاـیند  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  میدرکیمن ، اـهر  ار  وت  اـم  تشاد ، تیدـبا  یگدـنز  رگا  هَّللادـبعابا ، اـی  تفگ : یکی 
کی ندید  اب  نخـس ) نیا  هدنیوگ   ) وا مینک ؟ اهر  اجک  ار  تیدبا  ام  یلو  میوریم ، اجنیا  زا  هرخالاب  تسین . شیب  یحابـص  دـنچ  مینکیم 

، دناوخیم باتک  دلج  دص  صخش  نیا  رگا  دیاش  نم ، ناردارب  تسا . هدش  لیاق  ار  شزرا  نیا  یگدنز  يارب  نیـسح ) ماما   ) سدقم ناسنا 
دنادیم ادخییایب  وت  نوچ  دورب  لد  زا  مغ  هک  میوگب  هچ  میوگب  وت  اب  لد  مغ  ییایب  وچ  مدوب  هتفگ  : دیوگیم يدعس  دیـسریمن . اجنیا  هب 

تسـشن و زا  تاکرح ، زا  دـَناوخیم . اهسرد  گرزب  ياـهناسنا  ياـهمشچ  زا  ناـسنا  دوش ، زاـب  وگوتفگ  يارب  اـهبل  هک  نآ  زا  شیپ 
نوچ تسادق ، اب  ياهناسنا  هک  دراد ، هیکت  یلیخ  هلأسم  نیا  يور  نوطالفا )  ) ناشیا دوشیم . هدناوخ  اهسرد  یهلا ، ياهناسنا  ِتساخرب 

ام تسا . روطنیمه  مه  ًاعقاو  و  دنتسه . رـشب  يارب  ییاههاگهیکت  اهنآ  تسا ، هدش  هتفریذپ  نانآ  يارب  ادخ  ِيرگداد  دنراد و  ادخ  هب  هیکت 
فیدر نآ  رد  هک  میراد ، غارـس  هدـنزارب  ياهناسنا  نیتسار و  يامکح  مالـسلا ، مهیلع  همئا  ناربماـیپ ، ياـههرهچ  رد  هَّللدـمحلا  اـهنیا  زا 

ام دوخ  دنک و  فطل  ادـخ  رگا  میتسه و  يورایور  هرهچ  نیا  اب  یتعاس  دـنچ  لاس  ره  ام  دراد . رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرهچ  الاب ، یلیخ 
، اهیقالخادب اهارتفا ، اهتمهت ، اهیگماکدوخ ، اهیهاوخدوخ ، زا  لاس  لوط  رد  میناوتیم  میوش ، لیاق  یتمیق  نامدوخ  تداعس  يارب  مه 

رـسپ ِنینزان  هرهچ  نیا  مینک . زیهرپ  يرـشب  ياهشزرا  ِندرمـش  نازرا  نارگید و  هب  نیهوت  نارگید ، قوقح  هب  يدـعت  لـیلدیب ، ياـهاعدا 
نازرا سب  هک  ناز  ارم  یتسَدـید  راوخ  ناج ، نارگ  يا  . تسا نارگ  ردـقهچ  میراد  هچ  نآ  هک  دـهدیم  ناشن  ام  هب  مالـسلا ، اـهیلع  همطاـف 

ار اـهشزرا  تمیق  یلع ، نـب  نیـسح  هرهچ  [ . 481  ] دـهد ناـن  صرق  هـب  یلفط  يرهوـگ  دـهد  نازرا  دَرَخ  نازرا  وا  هـک  رهارم  یتسدـیرخ 
هک اهيربنم -  نایاقآ  اب  يزور  مدوب . هدرک  ضرع  ار  بلطم  نیا  ناتـسود ، زا  یـضعب  هب  دهـشم ، رد  ینامز  دـهدیم . ناشن  اـم  هب  یبوخهب 

طقف ای  دندناوخ ، زین  ار  يدعب  تایبا  هک  مرادن  دای  هب  یلو  دندناوخ ، یتیب  اهنآ  میدوب . هتـسشن  مه  رود  ًاعمج  دنک -  ظفح  ار  اهنآ  ادـخ 
، یگدنب هدنب  دنک  رَا  يرآ  دنکیم  هدنبات  ِّرد  وچمه  ار  هریت  گنـس  نیـسح  ای  ِرکذ  : درک ریثأت  نم  رد  یلیخ  رعـش  تیب  نیا  دوب . تیب  نیمه 
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تموکح یتسه  رب  هک  درک  دیهاوخ  ساسحا  دینک ، یگدنب  هک  یتقو  تسا . ناسآ  یگدنب  دینک ، یگدنب  امش  يرآدنکیم ، هدننیرفآ  ِراک 
رگا [ . 482  ] يدش ناطلـس  ماهدنب  یتفگ  هک  نوچ  يدـش  ناهرب  همه  یتسر  دوخ  نوچ ز  : منکیم ضرع  ار  تیب  نیا  مه  شاهلابند  دـیراد .

َو اکاوَه  یف  ًاّرُط  ِْقلَْخلا  ُتْکََرت  . متسه وت  هدنب  نم  ایادخ ! تفگ : یلع  نب  نیسح  اما  تسپ . هدنب  مه  نآ  يوشیم ، هدنب  مدش ، ناطلس  یتفگ 
دوخ هداوناخ  مدرک و  كرت  ار  قلخ  همه  وت ، قشع  هار  رد  » اکاوِس یِلا  ُداؤُْفلا  َّنَح  اَمل  ًابِْرا  ِّبُْحلاِیف  ینَتْعَّطَق  ْنِا  َواـکارَا  ْیَِکل  َلاـیِْعلا  ُتْمَْتیَا 

.« درک دـهاوخن  لـیم  يرگید  يوـسهب  نم  لد  ینک ، هعطق  هـعطق  ارم  قـشع  هار  رد  رگا  منیبـب . ار  وـت  اـت  متـشک ) ار  مدوـخ   ) مدرک میتـی  ار 
ناتـساد زا  هک  كاپ  ناسنا  ره  دیدرت ، نودب  دشخردیم . اهناسنا  ياهلد  رد  مه  زونه  نیـسح  ناتـساد  دـیدرت ، نودـب  « جاّلح هب  بوسنم  »

هب ار  وت  اراگدرورپ ! ادنوادخ ! ریگم . ام  تسد  زا  ار  گرزب  تمعن  نیا  اراگدرورپ ! ادنوادخ ! . تسا هدش  هتخاس  هدرک ، ادیپ  عالطا  نیـسح 
. امرفب تسادـق  اب  ياهناسنا  ِنادردـق  ار  ام  ایادـخ ! امرفب . دایز  ام  هعماج  رد  ار  یهلا  ياـهناسنا  میهدیم ، دـنگوس  نیـسح  سدـقم  نوخ 

دیؤم قفوم و  باتک ، نیا  لوصف  باوبا و  ياهرطـس  ندـناوخ  هب  تسا ، یگرزب  باتک  کی  ًاعقاو  هک  یناگدـنز  نیا  رد  ار  ام  اراـگدرورپ !
« نیمآ . » امرفب

ینیسح يربارب  يردارب و 

رد میدرک و  حرطم  هتـشذگ  تاسلج  رد  هک  ياهلأسم  ياههخاش  عورف و  زا  یلـصا  رایـسب  هلأسم  کـی  .( 1375  / 3  / 6 مرحم ، مهن  بـش  )
یلصا لاؤس  شش  رشب  هک  میتفگ  و  متسیک ؟ اب  ایند  نیا  رد  میتفگ : هک  دوب  ام  ِیساسا  رایسب  موس  لاؤس  تسا ، هدوب  نایرج  رد  خیرات  لوط 

يزیچ کی  دیاب  ایند  نیا  زا  ینعی  موریم ؟ اجک  هب  ماهدـمآ ؟ اجک  هب  ماهدـمآ ؟ هچ  يارب  متـسیک ؟ اب  ماهدـمآ ؟ اجک  زا  متـسیک ؟ نم  دراد :
َملاع نت ، َملاع  رد  نت  َملاع  زا  مور  نوچ  ناج  َملاع  ردـهدیدان  ناهج  ناهج ، زا  مور  نوریب  هدـیدان  ناج  َِملاع  مورب  مسرت  ... مورب ممهفب و 

زا هک  یفیاظو  فیلاکت و  مامت  میاهدـمآ و  اجک  هب  میمهفب  دـیاب  و  میتسه ، فلکم  ییاناوت ، تردـق و  رادـقم  هب  هشیمه  هتبلاهدـیدان  ناـج 
میمهفیمن میوریم و  ام  هک  دیشابن  نارگن  تهجنآ  زا  تسا . رّدقم  اجنآ  رد  هک  تسا  هتـسباو  یتردق  رادقم  هب  دوشیم ، تبحـص  اهنآ 

نیا دینادب  هک  رادقم  نآ  هب  لقادح  تسا ؟ هدوب  هچ  هتفای ، تسد  اهنآ  زا  یمک  رادـقمهب  اهشناد  هک  يرارـسا  مامت  ناهج و  نیا  تقیقح 
دیورب و ولج  دیناوتب  هک  مدق  ره  تقو ، نآ  دنریذپیم . امش  زا  ًاعطق  ار  ملع  نیمه  مولعم و  نیمه  هَّللاءاشنا  تسین ، یثبع  هاگراک  هاگراک ،
»؟ ماهدمآ اجک  هب  : » مییوگیم هک  نیا  هب  خـساپ  رد  سپ  دوشیم . رتشیب  امـش  شمارآ  تینارون و  دـینک ، هفاضا  دوخ  تامولعم  هب  مدـق  ره 

دنمـشناد ای  فوسلیف  اهناسنا ]  ] همه هک  تسین  نیا  مه ، نآ  يانعم  تسا . مهم  یلیخ  هلأـسم  نیا  میـسانشب . يدودـح  اـت  ار  اـیند  نیا  دـیاب 
ار ایند  یـصخش  . مینک يرادربهرهب  نآ  زا  میناوتیم  هنوگچ  تسیچ و  ام  هزور  دنچ  هنایـشآ  نیا  هک  میمهفب  دیاب  رادقم  کی  هب  اما  دنـشاب ،
هچ شاب ! تکاس  ایند ، هدـننکتّمذم  يا   » اینّدـلا ُّماّذـلا  اهّیا  دومرف : دینـش و  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  درکیم ، تّمذـم 

نیا اب  ار  ایند  ینکیم ؟] تمذـم  ، ] تسا هداد  وت  هب  هک  ییاـهسرد  نیا  اـب  ار  اـیند  اـیآ  ینکیم »؟ خـیبوت  تمذـم و  ار  يزیچ  هچ  یـسک و 
دبعم امکح  ایلوا و  ایبنا و  يارب  هک  ییایند  تسا ؟ هدوب  وت  زاورپ  يوکـس  هک  ار  ایند  تسا ؟ هتـشاد  وت  تفرـشیپ  يارب  هک  ياهلیـسو  تلاـح 

هک یـسک  يارب  دوب  یگرزب  هناختراجت  اج  نیا  تسا . هاگتدابع  شمامت  میرادـن و  کشخ  نیمز  اـجنیا  اـم  ینکیم ؟ تمذـم  تسا ، هدوب 
يا دییوگیم  ارچ  تسیچ ؟ امـش  شیامرف  دـییامرفب  بوخ  کلف ! يا  ایند ! يا  دـنیوگیم : نینچ  هآ  فسأت و  اب  اهیـضعب  تخانـش . ار  نآ 
یتح ناشیا  هک  تسا  فورعم  تسا . هتخاس  ار  ینرق  سیوا  هک  تساـیند  نیمه  دـیراد ؟ راـک  هچ  اـیند  اـب  رگید  مدوخ ! يا  دـییوگب  اـیند ؟
دیاـب هک  فیلکت  نیا  ساـسحا  تهج  هب  طـقف  دوب ، هدرک  ادـیپ  مالـسا  رد  تمظعاـب  یماـقم  و  دوب ، هدـیدن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ 

دیاش تسا . هتخاس  رتشا  کـلام  ینرق و  سیوا  لاـثما  اـیند  نیا  دـشاب . وا  نودـب  تسناوتیمن  شرداـم  نوچ  دـنک . يرادـهگن  ار  شرداـم 
رب هراظن  يارب  انیب  مشچ  هک  یـسک  يارب  تسا  یهاگدـصر  اج  نیا  تسا . هتخاس  فلتخم  تاجرد  اب  شیب  مک و  ناسنا ، اهنویلیم  مییوگب 
هب میتفگ : . دش تکاس  درم  نآ  هن ؟ ای  یتسه  هجوتم  ًالصا  ینکیم ؟ هچ  ینکیم ؟ تمذم  ار  اجک  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دراد . تیاهنیب 
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ار ناسنا  سانـشب ، ار  تردارب  یتسه ، ایند  نیا  رد  یتقو  ات  هک  تسا  نیا  رب  قّوشم  نیرتگرزب  متـسیک ،» اب   » نیا متـسیک ؟ اب  ماهدمآ ؟ اجک 
نم : ییوگب هک  نیا  زا  شیپ  ییاناوت . دودح  رد  رودقم و  دودح  رد  ناکما ، دودح  رد  دیـشاب ، هتـشاد  رطاخ  هب  منکیم  ضرع  زاب  سانـشب .
نم : یتفگیمن زگره  يدرکیم ، رکف  تدوخ  ِمتسیک »  » هرابرد و  متسیک »  » یتفگیم رگاینایاپ  هب  هدیسر  ياهناسفا  یناماس  هدش  هبت  متـسیک 

رد دـیدرکیم  ساسحا  هظحل  ره  دـیدرکیم ، رکف  متـسیک » نم   » هرابرد تسرد  رگاـینایاپ  هب  هدیـسر  ياهناـسفا  یناـماس  هدـش  هبت  متـسیک 
راتفر هدنخ  اب  ردقهچ  تمظعاب و  ردقهچ  متسیک ،»  » نآ اب  دیدوب و  نامداش  هشیمه  تشاد . رورس  هشیمه  امش  نورد  دیتسه و  ادخ  هاگشیپ 

اب میتخانـشیم  رگا  تسا . تخانـش  نیا  هرمث  نادـنخ ، هرهچ  مـسبتم و  هرهچ  نداد  ناـشن  دوـب . هودـنا  زا  رپ  ناـتنورد  هـچرگا  دـیدرکیم ،
ابرایب نادنخ  بل  نینوخ  لد  اب  راسگمغ  نآ  تفگ  هک  مماج  نامه  نم  . میهدـب ناشن  نادـنخ  هرهچ  دـیاب  هک  میدرکیم  ساسحا  میتسیک ،

هب ماهدمآ ؟ اجک  زا  متسیک ؟ اب  متسیک ؟ نم  تسا : رارق  نیا  زا  ام  تالاؤس  سپ  میدیمهفیم . رگا  ماج ، وچمه  روایب  نادنخ  بل  نینوخ  لد 
اهناسنا هرابرد  تسا . هغلابم  طیرفت و  طارفا و  ام ، راک  یهاگ  . میراد تبحص  متـسیک » اب   » لاؤس هرابرد  ام  هسلج ، نیا  رد  ماهدمآ ...؟ اجک 

. تسا طارفا  مکح  نیا  دنايواسم . دنربارب و  دـنردارب ، اهناسنا ] همه  ای  . ] دنتـسه بوخ  تسرد و  اهناسنا  همه  هک  مینکیم  مکح  یهاگ 

. دیوگیم غورد  ای  دنکیم  يراکایر  ای  دیوگب ، نآ  فالخ  رب  هک  مه  سک  ره  [ 483 «. ] تسا ناسنا  گرگ  ناسنا  : » مییوگیم مه  یهاگ 
دنچ هک  اهناسنا  نیا  هرابرد  ینعی  دـیتسیک ؟ اب  دـیمهفب  دـیاب  هک  نیا  هرابرد  دـیراد ، دایز  اهتواضق  نیا  زا  یناسنا  مولع  خـیرات  رد  اـمش 

تـسا هدرک  ادیپ  جاور  ًاریخا  هلأسم  نیا  تسا . هدش  رپ  اهباتک  نیا  رد  يرایـسب  دیاقع  تایرظن و  دنتـسیک ، دوب ، میهاوخ  نانآ  اب  یحابص 
نیمز يور  سوفن  مین  درایلیم و  جـنپ  زا  کیره  اب  رگا  دارفا  زا  يدرف  ره  دـننک . لمحت  ار  رگیدـمه  حالطـصا ، هب  دنتـسه . بوخ  همه  هک 

ایآ تسین . نینچ  یلو  داب ، نینچ  هَّللاءاشنا  هتبلا  میتسه . يواسم  میربارب ، میردارب ، مه  اب  ام  دیوگب  دیوبب و  دـسوبب و  ار  وا  دـش ، يورایور 
ایآ یلو  دوب . نیمه  مه  ناربمایپ  يالعا  فدـه  دـصقم و  میـشاب ؟ نینچ  اهناسنا  اب  اـم  هک  دـینک  حرطم  دـیهاوخیم  وزرآ  کـی  ناونع  هب 
رد ایآ  تسا ؟ هدش  انعم  ناسکی  اهناسنا  همه  يارب  یگدـنز  ایآ  دـننکیم ؟ تکرح  ریـسم  نیا  رد  رگیدـمه  اب  رـشب  دارفا  ایآ  تسا ؟ نینچ 

دوبان اج  کی  ار  رـشب  مامت  دوخ ، ماـقم  هظحل  کـی  يارب  تسین  رـضاح  یهاوخدوخ  ِناشفـشتآ  هوک  یناـسنا ، دارفا  نیا  زا  ياهدـع  نورد 
نظ نسح  ردق  نیا  امـش  رگا  میدش ؟ ردارب  رگیدمه  اب  تقو  هچ  ام  مردارب ؟ صخـش  نیا  اب  اجک  نم  دنتـسین ؟ صاخـشا  نیا  زا  ایآ  دـنک ؟

تابثا هتفگ  نیا  دـنردارب ، مه  اب  اهیهاوخدوخ  لیدـعت  اـب  رگیدـمه و  هراـبرد  لـماک  تخانـش  اـب  رـشب  دارفا  ًاـعقاو  دـییوگیم  هک  دـیراد 
، ام يارب  يرعـش  رنه  هدنزاس و  ياهرعـش  ّالا  و  مییوگب . میهاوخیمن  هک  یلایخ ) رعـش  هتبلا   ) رعـش تسا . ریذپانناکما  شتابثا  دهاوخیم و 
لاس 1500 زا  :» دیوگیم هیلوبرـش  روتکیو  . دنرکیپ کی  ياضعا  مدآینب  هب  مینک  شوخ  لد  میهاوخیمن  تسا . هداد  ماجنا  راک  هداعلاقوف 

مادک ره  طسوتم ، روطهب  یلو  هدـش ، هتـسب  یمئاد  حلـص  نیمأت  يارب  نامیپ  رازه  تشه  دودـح  رد  دالیم ، زا  دـعب  ات 1860  دـالیم  زا  شیپ 
هدیــشکن لوـط  رتـشیب  لاـس  ود  شدـهعت  لقادـح  هـک  يربارب  يردارب و  نـیا  تساـجک  سپ  [ . 484 .« ] تـسا هتـشاد  ماود  لاـس  ود  طـقف 

دیزی هب  ایآ  مردارب ؟ دـیوگب  دـناوتیم  یـسک  هچ  هب  نیـسح  دوب ؟ ردارب  یـسک  هچ  اب  نیـسح  مینیبب  میهاوخیم  ـالاح  بوخ ، رایـسب  ؟ تسا
، رشب يارب  لومرف  نیا  میناسنا ؟ نوچ  میربارب ، مه  اب  ام  دیوگب  نانآ  هب  ایآ  مردارب ؟ دیوگب  دایز  نب  هَّللادیبع  هب  نیـسح  ایآ  مردارب ؟ دیوگب 
. دنتسه وا  دض  لباقم ، نایرکـشل  نآ  هک  هداتـسیا  فرط  نیا  یکی  تسا ؟ ردارب  یـصخش  هچ  اب  یـسک  هچ  تسا . تیعقاو  دض  دصرددص 

بآ دنتسناوتیم  اهنیا  امرگ  رد  دوب . رپ  ناشیاهکشم  دنتشاد و  بآ  اهینیسح  اما  دناهدیسر ، هار  زا  هنشت  یحایر  دیزی  نب  رح  نایرکـشل 
. دنداد بآ  اهنآ  هب  اما  دنشکب ، یگنـشت  زا  ار  اهنآ  نیمز و  دنزیرب  ار  اهبآ  ای  دننک . یگداتـسیا  دنهدن و  ّرح ) نایرکـشل  هب   ) نانآ هب  ار 

يردارب عوـن  هچ  نیا  دریمب . یگنـشت  زا  لـباقم  فرط  اـت  دـنهدن  بآ  هک  تسا  نیا  مه  هیـضق  رگید  فرط  تسا . هیـضق  ِفرط  کـی  نـیا 
يرعاش رعش و  يالاو  ماقم  هب  تناها  هتساوخان ، يادخ  هتبلا  میشابن . تالیخت  ریسا  ردق  نیا  مییوگن و  یلیخت ) رعـش   ) رعـش ردق  نیا  تسا ؟

اما منک ، هدافتسا  نآ  زا  ات  متشادرب  ار  اهکشم  زا  یکی  مدوب . هنشت  تّدش  هب  مدیسر و  رید  نم  تفگ : یبراحم  ناعط  نب  یلع  یتح  . تسین
: دومرف ادتبا  دنکیم . اشامت  نیسح  دوخ  مدید  تخیریم . فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  بآ  مناهد و  هب  متفرگیم  مادم  ار  کشم  مدوبن . دلب 
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[ ناسنا اب  ناسنا   ] تواـفت دروم ] نیا  رد  . ] درک کـمک  شدوخ  دـش و  دـنلب  دـعب  روخب .» نادرگرب و  روط  نیا  ار  کـشم  رـس   » هَیِواّرلا ِخـِنَا 
. دنوشیم رتدیدش  مه  ردارب  زا  الاب  نآ  رد  دنسریم . مه  هب  الاب  نآ  رد  میروایب . الاب  ار  رـشب  هک  مینک  شـشوک  دیاب  یلب ، تسا . تیاهنیب 

حرطم نم »  » طقف نییاپ ، رد  دنتسه . شیوخ  ِحابـص  دنچ  ِتاوهـش  ریـسا  یهاوخدوخ و  ریـسا  همه  نییاپ  رد  اریز  میرادن ، يردارب  نییاپ  رد 
شدوخ مه  نآ  مینادیم ... یخوش  ار  وا  نخس  دوشیم ، حرطم  نم  يارب  مه  ام » ، » متسه نییاپ  رد  نم  هک  نیا  اب  تفگ : یـسک  رگا  تسا .

رد تسا ، ربارب  ردارب و  رشب  اب  رـشب  مییوگب  هک  نیا  اذل ، منادیم . مه  ار  ام » ، » نم ماهتفر و  هار  رتشیب  نارگید  زا  نم  هک  تسا ، نم »  » یعون
ْمُهاْنلَّضَف َو  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َو  َمَدآ  ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََـقلَو  . دَروخن همدـص  وا  »ي  اـنمرک دـقلو   » هک تسا  یتروص 

راک و يارب   ) اـیرد یکـشخ و  رد  ار  ناـنآ  هدومن و  مارکا  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  نادـنزرف  ًاـعطق  اـم  [ .» 485  ] الیـضْفَت اـنْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع 
هنیمز نیا  .« میداد يرترب  میدومن  قلخ  هچنآ  زا  یناوارف  هّدـع  رب  ار  نانآ  میدرک و  يزور  نانآ  هب  هزیکاـپ  داوم  زا  میداد و  رارق  شـشوک )

رد [ .» 486  ] مُکیْقتَا ِهَّللاَْدنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  : رتالاب هجرد  کی  میراد . هیکت  نآ  يور  رـشب  قوقح  رد  ام  هک  تسا  یتاذ  تمارک  نامه  تمارک ،
اب لداع  دراد . تذـل  تقو  نآ  دـیهدب ، مه  تسد  هب  تسد  دـییایب و  الاب  .« تسامـش نیرتراکزیهرپ  ادـخ ، دزن  امـش  نیرتدـنمجرا  تقیقح ،

يزوسلد مّحرت و  ناونع  هب  تسخن  تسین ، تلادع  دض  رگا  درادـن و  یتجاجل  رگا  تسین ، لداع  هک  سک  نآ  هب  لداع  تسا . ردارب  لداع 
زیاج هک  یـسک  [ .» 487  ] ٍهْجَو ْنِم  ٌموُحْرَم  ِّقَْحلا  َطیـسَْوت  ُّلِحَتْـسُْملَا  ؟ تسا هدـش  مورحم  تلادـع  زا  ناسنا  نیا  ارچ  ایادـخ ، درگنیم . وا  هب 

تجاجل رگا  تسا . يزوسلد  ياج  ًاعقاو  .« تسا تمحر  دروم  یتهج  زا  مه ) ، ) دـهد رارق  قح ] ریغ  هب  لوصو   ] هطـساو ار  قح  هک  دـنادیم 
حرطم یتالاؤس  نانآ  مدومن و  هئارا  ياهلاقم  میدوب ، یشیرتا  نایاقآ  اب  هک  يرانیمـس  رد  ًاریخا  . دشابن مه  لداع  انمّرک ،» دقلو   » قبط دنکن و 

نیا لثم  متفگ : باوج  رد  دنک ؟ یگدنز  دیابن  دـشابن ، لداع  یـسک  رگا  امـش  رظن  هب  هک : درک  حرطم  ار  لاؤس  نیا  نانآ  زا  یکی  دـندرک .
دوخ هب  یناسنا  دـض  هرهچ  طقف  رگا  ناسنا  تساهناسنا . همه  هب  قلعتم  تمارک  قح  تاـیح و  قح  میتفگ  اـم  دـیدرکن ، هجوت  هلاـقم  هب  هک 
الاب دنکن . تعانق  یتاذ  تمارک  نیا  هب  طقف  دـنک  شـشوک  رـشب  هک  مییوگب  میهاوخیم  ار  نیا  ام  تسا . رادروخرب  قوقح  همه  زا  دریگن ،

، دیراد تیثیح  ادخ  شیپ  دیتسه و  میرک  امش  هک  روطنامه  تسین . يرایتخا  نیا  دسرب . مه  یشزرا  تمارک  یباستکا و  تمارک  هب  دیایب و 
. دراد دوجو  همه  رد  هنیمز  نیا  دـنراد . تفارـش  يدـنوادخ  تقلخ  هاگدـید  زا  اهناسنا  همه  دراد . تیثیح  تمارک و  مه  رگید  ناـسنا  نآ 

نیا دنک  ساسحا  مه  نآ  تسوگتـسار ، نآ  دـنک  ساسحا  نیا  دـنیایب . الاب  هک  دـننکب  هناردارب  هاگن  رگیدـمه  هب  دـنناوتیم  یتقو  اهناسنا 
ُنائَنَش ْمُکَّنَمِرْجَی  الَو  : هک دنکیم  لمع  گرزب  لصا  نیا  هب  مه  وا  هک  دنک  ساسحا  نیا  تسا ، هاوخریخ  نیا  دنک  ساسحا  وا  تسوگتسار .

، دیزرون تلادع  شاهرابرد  هک  دنکن  تیـصعم  هب  راداو  ار  امـش  دـیراد ، ینمـشد  یـسک  اب  هک  نیا  [ .» 488 ... ] اُولِدِْعا اُولِدـْعَت  َّالَا  یلَع  ٍمْوَق 
هب تمارک ، نیا  هب  هجوت  اب  امـش  ایآ  دنکیم . تکرح  هنالداع  دودح  رد  یلو  دراد ، تموصخ  لباقم  فرط  اب  هک  نیا  اب  .« دـیزروب تلادـع 

دهاوخیم لامتـسد  کی  يارب  هک  یـسک  ردارب  ای  دـینادیم ، صخـش  نیا  ردارب  ار  ناتدوخ  بلق ، قاـمعا  زا  امـش  اـیآ  دـیهدیم ؟ لد  مه 
، نییاپ حوطـس  دوب . الاب  رد  اـهناسنا  ندرک  ردارب  اـیبنا ، ِینارون  ِفیاـظو  طوطخ و  ماـمت  تسا . یعیبط  يرما  نیا  دـنزب ؟ شتآ  ار  هیرـصیق 

نییاپ رد  اهتموصخ  دـینادب  ًاعطق  دـشکیمن . ریـشمش  رگید  ناسنا  يورهب  الاب  رد  یناسنا  چـیه  تساـهتموصخ . هاگـشزیگنا  هاـگیاج و 
يارب اعوسات ، بش  . دراد مداصت  وا  اب  نیا  هک  دـشاب ، الاب  تسا  نکمم  یکی  دـشاب . نییاـپ  رد  فرط  ود  زا  یکی  دـیاب  لقادـح  ینعی  تسا .
رـسپ هچ  رهاوخ ؟ رـسپ  مادک  دیتسه ! ام و ... رهاوخ  رـسپ  ام و  ردارب  دیتسه . ام  اب  امـش  دـنتفگ  دـندروآ و  همانناما  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا 

؟ مربارب ردارب و  وت  اب  میوگب  مناوتیم  روطهچ  نم  تسا . عون  ود  ام  ِتایح  رهوج  یلو  میراد ، تهابش  نتشاد  مشچ  ود  رد  طقف  يرهاوخ ؟
يراد و ینمـشد  نم  یگدنز  اب  ینکیم و  رکف  تایح  دـض  وت  یتقو  میربارب ؟ میردارب ، هچ  ینعی  وت . ناما  وت و  رب  ادـخ  تنعل  تفگ : اذـل ،

سپ مهاوخیم ، نم  نوچ  ییوگیم : اریز  میـسریم ؟ مه  هب  اجک  رد  ام  تقو  نآ  ینک ، دوخ  هتـساوخ  کی  يادف  ار  ایند  مامت  یهاوخیم 
، مهاوخیم نم  نوچ  هک  تسا  نینچ  مه  وا  لد  رد  دراد . مه  یکی  نآ  ار  فرح  نیمه  مهاوخیم .» نم  نوچ  ! » دـینیبب ار  قطنم  تسا . قح 
، اذل میشاب ؟ ربارب  ردارب و  رگیدکی  اب  میهدب و  تسد  میناوتیم  رگیدکی  اب  اجک  رد  میسریم ؟ مه  هب  اجک  رد  ام  تقو  نآ  تسا . قح  سپ 
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نآ هار  رد  میهاوخب  سپـس  دنردارب ، ودنیا  هک  مینک  تابثا  تسخن  دییایب  میتفگ  میتشون ، مالـسا  هاگدـید  زا  هک  رـشب  قوقح  هلأسم  رد  ام 
دیزی اـب  مناوـتیمن  نم  تفگ : هک  دوـب  زورنآ  ياـهناسنا  اـب  يردارب  ياـنبم  رب  یلع  نب  نیـسح  تقیقح ، رد  ... مـینک و راـثیا  يراکادـف و 

ِيردارب يانبم  رب  بلاـطیبا  نب  یلع  تفـالخ  مین  لاـس و  جـنپ  تسیچ . تیرـشب  ممهفیم  تسا . نم  ردارب  رـشب  مراد . ردارب  نوچ  مزاـسب ،
رد درم -  نیا  دوب . بوشآ  يراتفرگ و  وا  يارب  ًامامت  مین  لاس و  جنپ  دینکن . تنایخ  اهناسنا  میرح  هب  دیوگب  دوب  روبجم  هک  دوب ، اهناسنا 

، نیاربانب . تسنادیم اهناسنا  ردارب  ار  دوخ  ًاعقاو  تخانـشیم و  ار  اـهناسنا  تمیق  اریز  دـشکب ، سفن  تسناوتن  تحار  زور  کـی  رهاـظ - 
ار ام  تاساسحا  کشخ ، قطنم  یهاگ  هک  روطنامه  دـنزیم . مه  هب  ار  ام  قطنم  تاساسحا ، یهاگ  میریگب . رظن  رد  ار  ساسح  هلأـسم  نیا 
. دورب الاب  صاخ  تلاح  نآ  زا  هک  تسا  ساسا  هب  دنتـسم  هدش و  دیعـصت  عقوم  نآ  رد  ماخ ، ساسحا  میـشاب . بقارم  دـیاب  دزاسیم . لتخم 
: دوب نیا  دش  حرطم  هک  یتالاؤس  زا  یکی  مدرک ، ضرع  هک  رانیمس  نیمه  رد  ؟ دنتسه هچ  وا  هاگدید  زا  نارگید  مینیبب  اما  تسا ، رـشب  یلب ،

هفیظو ماجنا  چیه  مینک ، تاعارم  ار  وا  قوقح  دیاب  هک  یصخش  نآ  رگا  میرضاح  هک  میتسه ، دیقم  دنمهقالع و  دارفا  قوقح  هب  ردقنآ  ام  »
مدع فالخ ، عون  کی  متفگ : خساپ  رد  دوش .» تاعارم  وا  قوقح  مینادیم  مزال  ام  مینکیم . تاعارم  ار  وا  قوقح  ام  زاب  دنکن ، فیلکت  و 

فالخ رگا  اما  درواین . ياجهب  ار  نآ  دوب و  یتدابع  ای  تفرن ، کشزپ  دزن  دوب و  هدروخ  امرس  ًالثم  تسا . یـصخش  فیلکت  هفیظو و  ماجنا 
ندادـن ماجنا  اب  هک  دـینکیم  تاعارم  ار  وا  قوقح  امـش  ایآ  تسین ؟ ملظ  نم  هب  اـیآ  تسا ، هدوب  نم  قح  هک  هداد  ماـجنا  یفیلکت  هفیظو و 
مرتناوج ناردارب  هب  ًاصوصخم  مناتـسود ، هب  ورنیا  زا  تسا ؟ یتلادـع  هچ  نیا  مشاب ؟ مولظم  نم  ایآ  تسا ؟ هدرک  دوباـن  ارم  قح  شفیلکت ،

رمع بآ  گـیر  نیریـش  ظـفل  تساـهماد  نوـچ  اـهمان  اـهظفلاهمان و  ناـیم  اـنعم  یطحق  اـهماد  شریز  تسا و  راوـمه  هار  : منکیم ضرع 
، تسا هدرک  لامیاپ  ارم  قح  یسک  یتقو  ایآ  . تسا هتشاد  یلاح  هچ  هدرک ، دوهش  ار  تقیقح  نیا  يولوم )  ) درم نیا  یتقو  دنادیم  ادختسام 
هب ام  : » دوب نیا  رانیمـس  رد  هدـننکلاؤس  درف  ِترابع  دـنک ؟ افیا  دریگب و  وا  زا  ارم  قح  هک  دـشابن  مه  یـسک  و  منک ، تیاعر  ار  وا  قح  نم 

ار دوخ  فیلاکت  فیاظو و  دـشاب و  فیلاکت  فیاظو و  ِماجنا  فلاخم  شدوخ  رگا  یتح  هک  ار ، دارفا  قوقح  يافیا  مینادیم  مزـال  يردـق 
فالخ یـسک  رگا  منکیم -  ضرع  ًاددـجم  دوب -  نینچ  صخـش  نیا  هب  نم  لاکـشا  مینکیم .» تیاعر  ار  وا  قوقح  ام  درواـین ، ياـج  هب 

مدـع فالخ و  رگا  اما  تسا ، هلأـسم  کـی  نآ  هک  هدرواـین ، ياـج  هب  ار  دوخ  ِیـصخش  فیلاـکت  هک  تسا  نیا  فـالخ  هعفد  کـی  دـنک ،
تاماقم تلود و  ای  هعماج  ای  منک ؟ افو  وا  قح  هب  نم  ایآ  دـییوگیم  امـش  تقو  نآ  درک ، عیاض  ارم  قح  هک  دوب  نیا  وا  ِیـصخش  فیلاـکت 

هک تسا  نیا  رب  ام  ثحب  رادم  لاحره ، هب  . دینک دـّیقم  طورـشم و  ار  نیا  دـیاب  سپ  دـنریگن ؟ وا  زا  ارم  قح  دـننک و  افو  وا  قح  هب  هطوبرم ،
هکلب تـسین ، ریذـپناکما  دـنروهطوغ ، اـهیهاوخدوخ  رد  ًاـصوصخم  تاوهــش و  رد  هـک  اـهناسنا  نآ  نـیب  نییاـپ ، رد  يردارب  تّوـخا و 

هتفگ ۀـمحرلا  هیلع  يدعـس  دـنک . تاـمولعم  راـهظا  دوجو و  راـهظا  اـی  دـنک ، یگدـنز  شوخ  لد  یمک  دـهاوخیم  مدآ  تسا . یـشوخلد 
نیا تسین . ماـمت  لالدتـسا  ندوـب ، یکی  ِلالدتـسا  شنیرفآ ، رددـنرهوگ  کـی  شنیرفآ ز  رد  هـک  دـنرکیپ  کـی  ياـضعا  مدآ  ینب  : تـسا

. میـشاب ردارب  ات  شاب  نم  هارمه  ؟ دندازمه هلفاق و  مه  هرمه و  همه  هن  تسیچ  يزاسان  یتسم و  هدـبرع و  همه  نیا  : تسا رتمامت  لالدتـسا ] ]
یلو تسا ، بوخ  رایسب  يدعس  رعـش  هتبلا  دنکیمن . تیافک  طقف  يدازمه  میتسین . هلفاقمه  رفـسمه و  ًالـصا  یتسین ، هارمه  نم  اب  وت  یتقو 

راگزور دروآ  درد  هب  يوضع  وچ  . مامتان لالدتسا  کی  اب  ولو  دننک ، لوبق  مه  ار  دروآ » درد  هب  يوضع  وچ   » هک دنیایب  اج  نآ  ات  شاکيا 
یلو تسا ، یلاع  یلیخ  روکذم  تایبا  يرعـش  هبنجیمدآ  دـنهن  تمان  هک  دـیاشن  یمغیب  نارگید  تنحم  زک  وترارق  دـنامن  ار  اهوضع  رگد 

لوصا رد  اذـل ، میـسرب . رگیدـمه  هب  مییاـیب و  ـالاب  هک  دوشیم  لـیمکت  يردارب  نیا  یعقوم  تسین . يوق  یلیخ  شایقوقح  ِلالدتـسا  هبنج 
ِیف َِکلاذ  َُملَأ  َدِجُو  ُْهنِم  ًاْئیَش  یَکَتْشا  ِنِإ  ِدِحاَْولا  ِدَسَْجلاَک  ِنِمْوُْملا  وُخَأ  ُنِمْؤُْملَا  : هک تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  یفاک 

ردارب نمؤم ، [ .» 489  ] اَِهب ِسْمَّشلا  ِعاَعُـش  ِلاَّصِتا  ْنِم  ِهَّللا  ِحوُِرب  ًالاَّصِتا  ُّدَشََال  ِنِمْؤُْملا  َحُور  َّنِإ  َو  ٍةَدِـحاَو  ٍحُور  ْنِم  امُهُحاَوْرَأ  َو  ِهِدَـسَج  ِِرئاَس 
نانمؤم حاورا  و  دباییمرد . شدسج  ياضعا  ریاس  رد  ار  وضع  نآ  درد  دنک ، هلان  يوضع  رگا  دحاو ، دـسج  ياضعا )  ) دـننام تسا  نمؤم 

رادروخرب نامیا  زا  هک  یناسک  .« دیشروخ هب  دیشروخ  عاعش  لاصتا  زا  تسا  رتلصتم  دنوادخ ، حور  هب  نمؤم  حور  دنتسه و  حور  کی  زا 
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شیپ ناونع  نیا  رگا  ّالا  و  دندحاو . دسج  ياضعا  دـنراد و  داحتا  رگیدـمه  اب  اهنآ  دناهدیـسر ، هَّللادـنع  مکمرکا  هب  هک  یناسک  دـناهدش ،
هک تسدرود  روشک  کی  رد  دـینک  ضرف  میرومأم . ام  اذـل ، دـنراد . ار  يردارب  هنیمز  تمارک و  هنیمز  تدـحو و  هنیمز  نامه  طقف  دـیاین ،

یناوج ای  مهدب . تاجن  یگنسرگ  زا  ار  اهنآ  مورب و  مراد ، تردق  رگا  هک  تسا  بجاو  نم  رب  دناهنسرگ . اما  دنتـسین ، مه  ناملـسم  ًالـصا 
نیا راصحنا  دـنک . فشک  ار  ناطرـس  يوراد  دـناوتیم  دوش ، لوغـشم  یکـشزپ  هدکـشناد  نالف  رد  رگا  هک  دـهدب  لامتحا  اـم  ناـناوج  زا 

« مدآینب انمّرک  دقل  و  « ؛ اریز دتسرفب ، دشاب  هتشاد  جایتحا  تیرـشب  هک  اجک  ره  هب  دیاب  درادن . یعرـش  لیلد  چیه  ام ، روشک  هب  طقف  فشک 
هچرگا تسا -  بجاو  نم  رب  وا  تیبرت  میلعت و  یتح  ای  تسا ، جاتحم  نم  يوراد  نان و  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  یلو  تسا .

ینرق سیوا  اب  یسراف و  ناملـس  اب  وا  ایآ  تسا ؟ يواسم  رتشا  کلام  اب  وا  ایآ  تسا -  ناسنا  کی  طقف  تسین و  یکی  نم  اب  يژولوئدیا  رد 
يروط میوشن . ییادتبا  ِتاساسحا  ریسا  هَّللاءاشنا  دوشیم ، رکف  لئاسم  نیا  نوماریپ  هک  یتقو  ؟ مینک یـشوپهدرپ  ارچ  ریخن ، تسا ؟ يواسم 

دنیوگب یناسنا  مولع  مامت  دـنک و  کمک  ام  هب  یـسانشهعماج  مه  یـسانشناور و  مه  هفـسلف ، مه  رکف ، مه  قوقح ، مه  هک  مینک  تبحص 
ای دنتفگ : ناشیا  هب  . تسا يدج  یلیخ  نیـسح  یگداتـسیا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  هن ؟ ای  دیدومرف  هجوت  دییوگیم . تسار  حیحـص و  هک 

. دیتسه ومعرسپ  رگیدمه  اب  هیما ، مشاهینب و  هفیاط  ود  دنراد . یشیوخ  موق و  امـش  اب  اهنآ  دیورب ، ماش  هب  دینک و  فطل  امـش  هَّللادبعابا ،
دیزی زا  ار  وا  اهناسنا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ِيردارب  ناردارب ؟ مادک  ناردارب ؟ هچ  ینعی  درک ! دنهاوخ  هقالع  زاربا  امش  هب  ناردارب 
خیرات رد  يدج  لاح  نامه  هب  هثداح  نیا  تهج ، نیمه  هب  دریذپب . ار  دیزی  ِيردارب  تسناوتن  دوب و  ردارب  اهناسنا  اب  اریز  دوب ، هدرک  ادـج 

رورس کی  رورس ، شاهرابرد  نتسیرگ ، شاهرابرد  ندیـشیدنا ، شاهرابرد  ندوب ، نیـسح  دای  هب  نیـسح ، هثداح  درک . دهاوخ  هفیظو  ماجنا 
ار ریز  رعش  دش . تابثا  تیدبا  وت و  دوجو  هیضق ، نیا  اب  هثداح و  نیا  اب  ایادخ ! هک : دراد  یمایپ  نینچ  نتـشاد ، مشچ  ِکشا  اب  مأوت  ینورد 

ياهرهچ هثداح و  خـیرات ، رد  نوچیتسادرف  ار  رهد  ِزارد  ِزور  نیا  هن  رگ  یتسیزاب  رـس  هب  رـس  مجنا  خرچ و  راگزور و  : ماهدرک ضرع  اهراب 
تابثا هثداح  نیا  اما  دوخ ، ياج  هب  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  ریاس  ایبنالامتاخ و  تکرح  ایبنا ، تکرح  هتبلا  دوشیمن . هدـید  يدـج  ردـقنیا 

تساعوسات و بش  . تسا هداد  رد  نت  هثداح  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما   ) درم نیا  هک  تسه  يربخ  تعیبط ، هدرپ  تشپ  هک  دـنکیم 
لمحت تسخن  یهدب ، ام  هب  یماقم  ملع و  یهاوخیم  رگا  ایادخ ! دیریگب . رظنرد  يدج  ار  دوخ  ياهاعد  دراد . هجوت  امش  هب  دنوادخ  ًاعطق 
فرـص شناگدـنب  يارب  ار  يدـنوادخ  تمعن  هکنیا  ياج  هب  ام  یهاگ  میوشیم . کچوک  یلیخ  ام  یهاگ  امرفب . تیانع  ار  نآ  تیفرظ  و 

ار ام  لمحت  ایادخ ! ددرگیمزاب . نامدوخ  هعماج  ررـض  هب  ای  نامدوخ  ررـض  هب  یتیفرظیب  تهج  هب  تمعن ، نامه  هتـساوخان  يادخ  مینک ،
یتح مینکن . تنایخ  تناما  رد  دـییایب  تسا . یتناما  يزایتما  ره  دراد ، یتلاسر  کی  دـمآ  شتـسد  هب  زایتما  کی  هک  سک  ره  اـمرفب . رتشیب 
یسک کی  دیربب . راک  هب  ادخ  هار  رد  ار  تیریدم  نآ  دیشاب و  هتشاد  ار  تیریدم  نآ  لمحت  تسا ، هدش  هداد  تیریدم  زایتما  امـش  هب  یتقو 

هک دیـسر  دـهاوخ  لئاسم  نیا  هب  تقو  هچ  رـشب  الاح  تسا . تناما  کـی  وا  يارب  ًاـعقاو  میلعت ، تردـق  نیا  یملعم ، نیا  تسا . یبوخ  ملعم 
تیفرظ و یمدآ  رگا  تسین ، يراـیتخا  زاـیتما  کـی  هک  ییاـبیز  لاـمج ، منک  ضرع  مهاوخیم  یتح  تسا ! تناـما  لکـش ، ره  رد  تردـق 

مه درک و  دهاوخ  هکت  هکت  ار  شدوخ  مه  هک  دوشیم ، لیدبت  هبل  ود  رجنخ  کی  هب  اهیـضعب ؛ لوق  هب  دشاب ، هتـشادن  ار  نآ  هرادا  لمحت 
، دـشاب هک  لکـش  ره  هب  ملق  هچ  تردـق و  هچ  ماقم ، هچ  تورث ، هچ  ملع ، هچ  هک : تسا  يرورـض  ام  يارب  یلیخ  اعد  نیا  ار . لباقم  فرط 

اریز تسا ، تردق  زا  یلاکشَا  اهنیا  همه  دراد ، يرعش  قوذ  یسک  کی  ای  تسا ، بوخ  شملق  یـسک  دنک . اطع  ام  هب  ار  نآ  تیفرظ  ادخ 
يزیچ هچ  سپدـهاوخیم  نایب  هن  یناعم ، هن  دـهاوخیم  ناور  عبط  يرعاش  ؟ تسا تناما  هب  افو  رعـش ، نیا  ایآ  دـینیبب  دـنک . ریثأت  دـناوتیم 
يزیچ هچ  نآ  زا  هعماج  درذـگیم ؟ هچ  هعماج  هب  الاح  دـهدب ، رارق  مه  يولهپ  ار  هملک  دـنچ  نایب ، هن  دـهاوخیم  یناـعم  هن  دـهاوخیم ؟

هب اهنیا  دهاوخیم . نایب  هن  یناعم  هن  دهاوخیم . ناور  عبط  دشاب ! ناور  هک  دشاب  يروط  طقف  دشاب ، دهاوخیم  هچ  ره  دنکیم ؟ تشادرب 
! ادـنوادخ امرفب . انـشآ  رتشیب  یمالـسا  قیاقح  اب  ار  اـم  اراـگدرورپ ! ادـنوادخ ! . تسا هدوب  تناـیخ  میراد ، اـم  هک  یتمظعاـب  رایـسب  تاـیبدا 

رایسب تیفرظ  دنتسه ، شناد  ملع و  ریسم  رد  هک  ام  ناناوج  هب  اراگدرورپ ! ادنوادخ ! . امرفب دنمهرهب  ینیسح  ياهسرد  زا  ار  ام  اراگدرورپ !
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ام تیفرظ  رب  لوا  دومرف ، یهاوخ  فطل  يزایتما  ام  هب  رگا  ادنوادخ ! میهاوخب : هشیمه  ادخ  زا  . امرفب تیانع  تقیقح  تفایرد  يارب  یعیـسو 
« نیمآ .» ازفیب

ینیسح عیشت 

يارب نآ  تیلباـق  دــشاب ، رتگرزب  هثداـح  هـچره  هـک  دناهدیــسر  هجیتـن  نـیا  هـب  ناتــسود  ًاـعطق  .( 1375  / 3  / 7 مرحم ، مـهد  بــش  )
ار نآ  هک  دراد  يدودحم  نومـضم  دـشاب ، هچ  ره  دـینیبیم ، هک  يرنه  رثا  ره  مه ، رنه  رد  دوب . دـهاوخ  رتشیب  نوگانوگ  ياهيرادربهرهب 
هک ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم  دوشیمن  رّـسیم  جنگ  جنر  هدربان  : لاثم ناونع  هب  تسا . رعـش  کی  يرنه  رثا  نآ  مینک  ضرف  دـهدیم . ناشن 
هب یهاوخیم  رگا  رـشب ! يا  هک  تسا  نیا  نآ  تسین و  رتشیب  دُعب  کی  تسا . نّیعم  بلطم  اما  تسا ، بوخ  رایـسب  رعـش  نومـضمدرک  راک 

بوخ و مه  رایـسب  هدـش و  هدـناجنگ  تاملک  نیمه  رد  نیعم  دـعب  کی  نوناق ، کی  هدـعاق ، کی  یهدـب . ماجنا  راـک  دـیاب  یـسرب ، هجیتن 
يرتشیب داعبا  رعش  نیادز  ناوت  نامسآ  رب  يدنلب  رـس  گنابلگ  نداهن  ناوت  رـس  رگ  ناناج  ناتـسآ  رب  : دییوگیم مه  هعفد  کی  اما  تسابیز .

نیا هب  هتـسب  هنیمز ، ره  رد  روطنیمه  دیـشکب . تمحز  دیاب  دیریگب ، هجیتن  دـیهاوخیم  رگا  هک  دـنکیم  نایب  ار  نوناق  کی  زا  رتشیب  دراد .
هتبلا دـناهتفرن ؟ هلأسم  نیا  لیلحت  لابند  دایز  ارچ  دـینادیم  ایآ  تسا . فلتخم  یلیخ  اونین ، ِنینوخ  هثداـح  داـعبا  دـشاب . هچ  اوتحم  هک  تسا 
نیا رد  هک  يداعبا  تمظع و  هب  رظن  اب  دـینادب  نیقی  یلو  تسا ، هدـش  ماجنا  ناتـساد  نیا  رد  يدایز  ياـهراک  اـهلیلحت و  اهریـسفت ، یلیخ 
نیا دوش . تاقیقحت  ریـسفت و  راک ، لیلحت ، نایرج ؛ نیا  دروم  رد  ربارب  اهدـص  هکلب  اههد و  هک  تشاد  ناـکما  دراد ، دوجو  نینوخ  هثداـح 

يرگهلماـعم و يارب  هـن  هـتبلا  هثداـح -  نـیا  رد  هناـصلخم  دــهاوخب  سک  ره  رگا  هـک  تـسا  نـیا  لــلع  زا  یکی  دراد . یفلتخم  لــلع  رما 
ِنآ زا  ام  [ » 490 . ] نوُعِجار ِْهَیِلا  اَّنِا  َو  هَّلل  اَّنِا  دیوگب : دریگب و  الاب  ار  دوخ  رس  دیاب  ًاروف  دوش ، دراو  متسه -  ققحم  نم  دیوگب  هک  ییامندوخ 
هک مققحم ، مه  نم  دیوگب : دوش و  ثحب  نیا  دراو  دهاوخیم  رفن  کی  درادن . رگید  یهار  چیه  میدرگیمزاب ». ادـخ  يوس  هب  مییادـخ و 
هچ ناـیرج  دسانـشب  اـهنت  هن  هک  یـسک  رگا  تسین . يرگادوس  هلماـعم و  روظنمماهدروآ ، شترُجا  دَرآ  هک  ره  ماهدرک  مگ  رتش  مه  نم  : هلب

تلادـع ملظ و  هک  دـمهفب  هچ ؟ ینعی  نایمدآ  ياهناج  تمرح  هک  دسانـشب  هچ ؟ ینعی  یناـسنا  ياـهشزرا  هک  دسانـشب  هکلب  تسا ، هدوب 
رگا دـشاب ، هتـشاد  يزادـگ  زوس و  کی  مه  شدوخ  دـشاب و  هتـشاد  مه  ار  نآ  ياوه  هکلب  دـنادب ، ار  اهشزرا  نیا  طقف  هن  یتح  تسیچ ؟

زا يدوز  نیا  هب  هک  تسا  یـسک  هچ  تقو  نآ  دریگب . ـالاب  ار  دوخ  رـس  دـیاب  ًاـعطق  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  چـیه  دوـش ، ناـیرج  نیا  دراو 
؟ دوشن نشور  شفیلکت  هدیسرن ، اونین  ِناتساد  مهد  کی  هب  یتح  ای  ناتساد ، فصن  هب  هک  تسا  یـسک  هچ  دنکن ؟ رظنفرـص  یهاوخدوخ 
، دـسرب هثداح  مهد  کی  هب  دـنمدرخ  رایـشوه و  قیقد و  ناسنا  کی  هدـننکهعلاطم ، ناسنا  کی  رگهعلاطم ، ناـسنا  کـی  ققحم ، کـی  رگا 

هتسشن دجسم  رد  يرگید  اب  ریبز و  نب  هَّللادبع  اب  یلع  نب  نیسح  هک : دنکن  عورش  اج  نآ  زا  طقف  هک  نیا  طرـش  هب  تسا . نشور  شفیلکت 
شیاههشیر هک  دنک  عورش  ییاج  زا  ار  هثداح  ناتساد و  دهاوخیم . دیلو  ار  امش  تفگ : دیسر و  هداتسرف  هک ، نآ  ای  دیسر . همان  هک  دندوب 

هن دـنادب . ناسنا  هرابرد  مه  قیاقح  دـعاوق و  لوصا و  هدـع  کی  دـنک و  عورـش  اـج  نآ  زا  تسا . هدرک  ندـییور  هب  عورـش  اـی  هدز ، هناوج 
ای نانوی ، ناریا و  نیب  گنج  نالف  ای  ندمت  نالف  يالتعا  طوقـس و  ًاضرف  هرابرد  هعلاطم  لثم  دنک ، هعلاطم  دـهاوخیم  يروطنیمه  هکنیا 

ناسنا ِتیناسنا  ماوق  هک  دنادب  دـشاب و  هتـشاد  یبلاطم )  ) یلوصا ناسنا  هرابرد  دـیاب  فرط . نیا  هب  نوحیج  دور  فرط  نآ  زا  تکرح  نالف 
هرابرد سپـس  تسا . هدوب  یخوش  یقبام  دناهداد ! اهنآ  لاثما  مه  ار  ناینابرق  نیرتيدج  تسا و  هدوب  اهشزرا  نیا  اب  خیرات ، هاگرذگ  رد 

دعب راهب و  همه  نآ  زا  دعب  دشاب . هتشاد  یبوخ  تاعلاطم  دوب ، هتفرگ  ندیزو  مالسا  رب  هک  ینازخ  ياهنافوت  اهداب و  هرابرد  نیسح و  دوخ 
رد نیـسح  مایق  یگداتـسیا و  هک  دـنادب  نینچمه ، تفرگ . ندـیزو  ینازخ  ياهداب  تفرگیمارف ، ار  ایند  تشاد  هک  ییافوکـش  همه  نآ  زا 

نـشور وا  فیلکت  هدناوخن ، ار  هثداح  مهد  کی  دوشب ، نآ  ياههشیر  تانایرج و  نیا  دراو  دـناوتب  رگا  دـهدیم . انعم  هچ  یتیعقوم ، نینچ 
؟ تسا نینچ  ناسنا  ایآ  ایادـخ ، دـیوگیم  و  دـتفایم ، یلماکت  ندـیدرگ  يارجم  رد  دوشیم و  ناسنا  نیـسح ] ناتـساد  كرد  اب  وا  . ] تسا
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ینیسح مه  ام  تفگ ]: دهاوخ  ًاعطق  [ ؟ دوشیم هداد  صیخشت  یتوکلم  سدقم و  ياهناسنا  نیا  تسد  هب  اهناسنا  ام  تشونرس  ایآ  ایادخ ،
ار نیـسح  ندش و  ینیـسح  ای  ندشن ، ینیـسح  ندرک و  ادـیپ  عالطا  نیـسح  زا  تسا . لاحم  ندـشن  ینیـسح  ندـناوخ و  ار  نیـسح  میدـش .
، تسا هتـشادن  راک  دایز  ریـشمش  اب  مالـسا  ملاع  هک  تسا  ياهلأسم  نیا  . تسین ریذپناکما  ندرکن ، ادیپ  يدـج  داقتعا  مالـسا  هب  نتخانش و 

ياهورین اوق و  هب  رظن  اب  هدوب و  روانهپ  رایسب  مالسا  شرتسگ  تسیچ ؟ شرتسگ  همه  نیا  للع  سپ  تسا . هدوب  یعافد  تلاح  هک  نیا  رگم 
رد تسخن  ار  هلأـسم  نیا  میهاوخیم  تسا . نیـسح  زا  تساـجک ؟ زا  شرتـسگ ]  ] نیا تسین . هسیاـقم  لـباق  اهتردـق ،] رگید  اـب   ] یکیزیف

، دنروایب ياج  هب  یلیلحت  مالسا  تفرشیپ  هرابرد  دنهاوخیم  هک  ناگدنـسیون  نارکفتم و  زا  ياهدع  . عیـشت رد  سپـس  مینک ، هعلاطم  مالـسا 
. نآ نیمرازه  ینعی  ًالوا ، میتفگ  یتقو  هک  تساهًالوا  نآ  زا  نیا  ًـالوا -  رازه  ینعی  ّـالوا -  . تسا هدرب  شیپ  ار  مالـسا  ریـشمش ، دـنیوگیم :
نایمدآ و حور  هقطنم  دنکیم . هکت  هکت  ار  ندب  طقف ]  ] ریـشمش تسا . هدید  دوخ  هب  ریـشمش  اهنویلیم  خـیرات  درادـن . هار  بلق  هب  ریـشمش 

سیوا دییامرفب  تسامش ، ناتسد  رد  ریشمش  هک  لاح  ناناملـسم ، يا  دنک . ادیپ  هار  نآ  هب  ریـشمش  هک  تسا  نآ  زا  رتعونمم  نایمدآ ، ناج 
دشر نبا  انیس و  نبا  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  ای  دیزاسب . هتسراو  ناسنا  رازه  نارازه  دوسا و  نب  دادقم  رـسای ، رامع  رتشا ، کلام  ینرق ،
ردـص رد   ] هدروخ گنز  ریـشمش  هس  ود -  نآ  اب  هسیاقم  لباق  ًالـصا  هک  يریـشمش  تسه . اـهیلیخ  تسد  رد  نـالا  هک  ریـشمش  دـیزاسب .

ياـهًالوا نآ  زا  ًـالوا  نیا  . ) دوب مور  ناریا و  روتارپما  تسد  رد  ریـشمش  ناـمز ، نآ  رد  ًـالوا  دـییوگیم ؟ ار  يریـشمش  هچ  تسین . مالـسا ]
هچ درک ، زات  تخات و  یمالسا  ياهروشک  هب  لوغم  یتقو  لوغم ؟ تسد  رد  ای  دوب ، اهناناملسم  تسد  رد  ریشمش  ایآ  ًایناث ؛ (. تسا رـصتخم 

امـش هب  تهج  نیدب  دوب ! وا  تسد  رد  زین  ریـشمش  نامه  درک . تکرـش  یمالـسا  ندـمت  رد  دروآ و  مالـسا  لوغم  نیمه  دوخ  دـعب ، درک ؟
هلأسم اجنیا  رد  اریز  دینک ، هعلاطم  دیونـشب و  ار  بلطم  تساهفرح . نیا  زا  رتقیمع  لئاسم  دینکن ، لوبق  ار  لئاسم  رکف  نودـب  میوگیم 

دیاش لاح  ات  دـننکیم ؟ حرطم  یناسک  هچ  ار  هلأسم  نیا  هک  دـینادیم  امـش  ایآ  دـینکن . هلجع  تقو  چـیه  تواضق  رد  تسا . حرطم  ناـسنا 
ریشمش هضبق  تسا . هدوب  ساسایب  نخس  نیا  ردقهچ  هک  دینیبیم  لاح ، تسا . هتفر  شیپ  ریشمش  اب  مالـسا  هک  دناهتـشون  هدنـسیون  اهدص 

زا ثحب  مالسا )  ) بتکم نیا  رد  دراد . دوجو  ناسنا  هک  دید  دمآ و  لوغم  نیمه  یلو  دوب ، ناخاقابآ و ... ناخوکاله و  زیگنچ و  تسد  رد 
ناملسم ردق  هچ  يزنودنا  روشک  ًاثلاث ؛ . درک تکرش  تیلاعف و  یمالسا ، نّدمت  رد  سپـس  و  تفریذپ ، ار  نآ  لوغم ]  ] یتح هک  تسا . ناسنا 

. دشاب دهاوخیم  یـسک  ره  هدنیوگ  هچرگا  دیـشابن ، دلقم  تسا ؟ هتفر  اج  نآ  زابرـس  رفن  کی  ایآ  رفن . نویلیم  هاجنپ  دص و  دودـح  دراد ؟
یتح دراد . ناملـسم  نویلیم  تصـش  ای  لهچ  دودح  رد  نیچ  روشک  ؟ تسا تسرد  فرح  نیا  ایآ  دینیبب  دـتفیب و  راک  هب  دـیاب  زغم )  ) اجنیا

تبحـص مالـسا  هرابرد  دـنتفریم و  اجنآ  هب  تراجت  يارب  یناریا  ناناگرزاب  راّجت و  طقف  تسا . هتفرن  راید  نآ  هب  ناناملـسم  يوقاچ  کی 
لصا رد  مییایب  ام  دناهدیدن . ار  مالسا  زابرس  اهنآ  زا  مادک  چیه  دناهتفریذپ ، ار  مالـسا  هک  اقیرفآ  طاقن  رثکا  دنه و  طاقن  رثکا  دندرکیم .

. دـینک یتشآ  منک . فرحنم  ار  هیـضق  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  مهدـب  یتشآ  ار ] بلطم  ، ] مراد نم  هک  ياهدـیا  اب  مینک . ثحب  بوخ  تقیقح ،
هب ریشمش  دوبن . ریشمش  ًالـصا  بلطم  دراد . دوجو  زین  عیـشت  هرابرد  تشاد ، دوجو  مالـسا  دوخ  رد  هک  نایرج  نیا  نیع  ؟ هچ ینعی  ریـشمش 

دنناوتیمن اهریشمش  تسا . ندب  تسد و  رس و  ِتاعطق  هحلسا و  زا  رپ  خیرات  تسا . هدیرب  ياهرس  اهریـشمش و  زا  رپ  خیرات  درادن . هار  لد 
ریشمش هب  تسد  دیشاب ، هتـشاد  نتفگ  يارب  یفرح  رگا  دنکیم . داجیا  حور  اب  يداضت  ریـشمش  یتح  دنرادن . يراک  حور  اب  دنهدب و  هدیا 
هتـشاد رظنّدـم  دروـم ، نیا  رد  ار  هلأـسم  نیا  لاـحره ، هب  دـسریمن . تشم  هب  تبوـن  دیـشاب ، هتـشاد  بـلطم  ًاـعقاو  رگا  دـهاوخیمن . ندرب 
دناهداد ناشن  تسا ، یناملآ  یصخش  اهنآ  زا  یکی  هک  روبزم  تاقیقحت  رد  دوب . بلاج  هک  مدید  نادنمشناد  زا  یضعب  زا  یتارابع  . دیـشاب

نآ هلابند  دـش و  هتفگ  اج  نیا  اـت  هک  یحرـش  هب  يرجه ، مکی  تصـش و  لاـس  مرحم  مهد  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  :» هک
ندش هتـشک  یگنوگچ  يانبم  رب  [ 491  ] هیوب لآ  تاغیلبت  مظعا  تمـسق  تسا و  هدوب  هعیـش  بهذم  هعـسوت  ِیلـصا  لماوع  زا  دمآ ، دهاوخ 
هعیـش بهذم  هعـسوت  رد  نیـسح  ندـش  هتـشک  رثا  هب  عجار  مور  هاگـشناد  داتـسا  . تسا هدوب  راوتـسا  شناتـسود  نادـنواشیوخ و  نیـسح و 

رارق يرجه  کی  تصش و  لاس  مرحم  مهد  زور  عیاقو  ساسا  رب  هعیش ، بهذم  هعسوت  يارب  ار  دوخ  تاغیلبت  هیوب  لآ  نیطالـس  دیوگیم :
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ترداـبم روز  لاـمعا  هـب  هـک  دـندیدن  يرورـض  هعیـش  بهذـم  هعــسوت  يارب  اـهنآ  هـک  دوـب  رثؤـم  يردـق  هـب  تاـغیلبت  نآ  دـندوب . هداد 
هتبلا تسابیز . یلیخ  روکذـم  ریبعت  دراد . قطنم  نیـسح ]  ] ناتـساد دنتـشاد . قطنم  اریز  دنتـشادن ، جایتحا  تردـقهب  ًالـصا  نایعیـش ] .«] دـننک
هثداح  ) نایرج نیا  دنتفگیم  طقف  هک  تسا  نیا  دوبن ، روز  هب  جایتحا  دیوگیم  هک  نیا  يانعم  اما  تسا ، هتـشونن  ار  ترابع  نیا  هدنـسیون ،

دوب و یفاک  نیمه  تسا ! هدوب  هچ  قح  هک  مینیبیم  میـسریم و  یعقاو  یملع و  هجیتن  کی  هب  هدومن و  لیلحت  ار  نایرج  تسیچ ؟ نیـسح )
مخش ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هک  داد  روتـسد  لکوتم  تشاد . دوجو  يدایز  ضراعت  تهج ، نیمه  هب  دوبن . تردق  لامعا  هب  جایتحا 
رهاظ هب  هک  اه  « نیـسح ای   » نیا دادیم . ناشتـسد  هب  راک  اریز  دـنیوگب ، نیـسح » ای  «، » نیـسح ای   » هک دـنورن ، اـجنآ  هب  مدرم  هکلب  دـندرک ،

! تقیقح يا  نیسح ! ای  قح ! ای  ینعی  تسا . نیسح » ای   » یلو تسین ، مه  گنـس  کی  یتح  تسا ، رجنخ  هن  تسا ، ریـشمش  هن  تسین ، يزیچ 
ار نایرج  نیا  ردق  هک  دنسیونیم ، دیونشیم و  یهاگ  هک  تسا  نیا  تشادن . روز  تردق و  هب  یجایتحا  اهنیا ، دوجو  اب  عیشت  تلادع ! يا 
دیشاب و هتشاد  عالطا  هیضق  نیا  زا  رگا  امش  تسا . مهم  یلیخ  نیسح  ناتساد  دینادب . دنکیم ، کیرحت  یتوکلم  نینچ  ار  امش  لاس  ره  هک 
. تسا هدوب  تقیقح  قح و  وا ، ناـبیتشپ  تسا . هدوب  قح  دوـب ، هک  ره  نیـسح )  ) اـقآ نیا  دـیوگیم : دـینک ، تبحـص  فرطیب  رفن  کـی  اـب 

ناریا هنکس  رثکا  دندیسر ، تنطلس  هب  ناریا  قرش  رد  دنتـشاد  عّیـشت  بهذم  هک  هیوب  لآ  یتقو  :» دیوگیم نینچ  همادا  رد  یناملآ  هدنـسیون 
ددصرد دیـسریم ، تردق  هب  يرادمامز  یتقو  هک  دوب  نیا  رب  مسر  میدق  رد  دنتـشادن . عیـشت  بهذـم  دـندوب و  یمالـسا  ياههقرف  ریاس  زا 

ثداح ای  میدق  عوضوم  رسرب  یـسابع  يافلخ  هرود  رد  هک  میدید  و  دنکب ، شیوخ  بهذم  وریپ  ار  دوخ  ناوریپ  مامت  روز  اب  هک  دمآیمرب 
نآرق ندوب  ثداح  هب  هدیقع  هک  ار  یناسک  مامت  تسا ، میدـق  نآرق  تشاد  هدـیقع  هک  هفیلخ  ره  تفر و  مدرم  رب  اهمتـس  هچ  نآرق ، ندوب 

راک هب  روز  هنوگچـیه  دـندرکیم ، تکرح  هثداح  نیا  هب  هیکت  اب  هیوب  لآ  هک  عیـشت  دروم  رد  هک  یتروص  رد  . دـناسریم لـتق  هب  دنتـشاد ،
ناتـساد نیا  هعلاطم  هب  ناتدوخ  ِنادجو  حالـس  اب  ار  امـش  ام  تسا و  ياهثداح  هک  دنتفگ  دندرکن . توعد  رابجا  اب  ار  سک  چیه  دـندربن و 

کی نیـسح  تخانـش  يارب  اههداوناخ ، ام و  ناناوج  هَّللاءاـشنا  هک  تسا  یمهم  رایـسب  هتکن  نیا  .« دـیریگب هجیتن  تسیچ و  هک  میتسرفیم ،
، هسلج کی  ناونعهب  سرد و  کی  ناونع  هب  اههداوناخ  رد  تعاس  هس  یلا  ود  هاـم ، ره  دـننک . نییعت  ناـشدوخ  يارب  ینّیعم  صاـخ و  تقو 

رگا تسا . هدش  هتـشون  يرایـسب  بلاطم  نیـسح  هرابرد  هَّللدـمحلا  دـینادیم ،] هک  روطنامه  و  . ] دـننک هعلاطم  بوخ  ار  ربتعم  خـیرات  کی 
مهرگا دـینک . هعلاطم  ار  یلیالعلا  هَّللادـبع  فیلأـت  تاّذـلا  ِّوُمُـس  یف  ینعملا  ِّوُمُـس  باـتک  دـینک ، یـسررب  یلیلحت  یملع  هبنج  زا  دـیهاوخب 

، دشاب هتـشاد  ناکما  رگا  میراد . هاگآ » دیهـش   » نوچمه یبوخ  ياهلیلحت  تسا . هدش  هتـشون  باتک  یلیخ  دینیبب ، ار  هثداح  طقف  دیهاوخب 
. تسا دیفم  یلیخ  دنک ، لیلحت  رابکی  یهام  ار  لئاسم  نیا  دراد و  يداوساب  صخش  هک  ياهداوناخ  نامدود و  ره  رگا  دینک . يرادربهرهب 

یگنهک زگره  هَّللاءاشنا  درک و  دهاوخ  ظفح  ار  امـش  ِتوارط  هشیمه  اریز  دییامرفب ، هعلاطم  مه  ار  یقالخا  لئاسم  نآ ، نوماریپ  رد  ًانمض 
تردق لامعا  روز و  هب  جایتحا  هک  نانچ  دراد ، هعلاطم  ياج  مالـسا  اب  عیـشت  تفرـشیپ  هباشت  . درک دـهاوخن  ادـیپ  هار  امـش  هب  یگدوسرف  و 

هک برع  دنچ  ِلباقم  رد  دوب ، مور  ناریا و  يروتارپما  ود  تسد  رد  روز  دوب ؟ یـسک  هچ  تسد  رد  تردق  روز و  رگید ، یفرط  زا  تشادن .
ِلیلحت نونکات  تهج ، نیمههب  دنتشاد . یگنهرف  متـسیس )  ) ماظن کی  هن  یقوقح و  متـسیس )  ) ماظن کی  هن  یماظن ، متـسیس )  ) ماظن کی  هن 

. میاهدید دایز  مالسا  خیرات  رد  ار  عیرس  ِتفرشیپ  نیا  ياههنومن  دناهدادن . هئارا  مالـسا  عیرـس  تفرـشیپ  هرابرد  یفـسلف  یخیرات  هدننکعناق 
، اجنآ رد  دـندوب . هدرب  فیرـشت  فئاـط  هقطنم  هب  تثعب -  زا  شیپ  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دراد  خـیراوت  زا  یکی  رد  یتح 

نآ دنراد . دوجو  رایشه  تقد و  اب  ِصاخـشا  زا  یـضعب  نارود ، ره  رد  [ 492 . ] دید ار  دمحم )  ) ناوج نیا  هعـصعص ، لیابق  خویـش  زا  یکی 
«. مهدیم بلطملادـبع ) لآ   ) برع تسد  هب  مریگیم و  ار  ایند  مامت  نم  دـنهدب ، نم  هب  ار  ناوج  نیا  بلطملادـبع ، لآ  رگا  : » تفگ خـیش 

يولوم هرابرد  يروباشین  راطع  هک  نانچ  دوب ؟ هدز  ار  سدح  نیا  اجک  زا  تسا و  هدوب  رایشه  روطهچ  خیـش  نیا  دوب ؟ هدیمهف  هچ  وا  لاح ،
، دندرکیم روبع  روباشین  زا  هک  ینامز  دندمآ ، خلب  زا  بیطخ  دمحا  نب  نیـسح  نب  دمحم  خیـش  شردپ  اب  یتقو  يولوم  دز . ار  سدح  نیا 

يولوم ردـپ  هب  تقو  نآ  دوب . هلاـس  شـش  يوـلوم  ناـمز ، نآ  رد  اـیوگ  درک . هاـگن  يوـلوم )  ) رـسپ نیا  هب  راـطع  دـنتفر . راـطع  ندـید  هب 
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تماـیق زور  اـت  دروآیم و  ناـجیه  هب  ار  ادـخ  ناقـشاع  هک  دـیآیم  دوـجو  هب  يرثا  نیا  زا  يدوز  هب  نک ، تـبقارم  ار  دـنزرف  نـیا  :» تـفگ
: دـیوگیم نوبولواتـسوگ  دـنهدب ؟ وا  تسد  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  دوب  هتفگ  ارچ  هعـصعص  هلیبق  ِخیـش  نآ  .« دزاـسیم روهلعش 
اب تساـخرب ، تیمیمـص  اـب  یـسک  رگا  تسا  هداد  ناـشن  خـیرات  دوـب . هتفر  شیپ  ریـشمش  اـب  مالـسا  مییوـگب  هک  تسین  تـسرد  روـطنیا  »

نیا نخـس  خـیرات ، تسا .» هتـشاذگ  رثا  هشیمه  تشاد ، ناـمیا  نآ  هب  زین  دوخ  دوب و  قـطنم  قباـطم  مه  شفرح  و  درک ، تکرح  تیمیمص 
، اهناسنا لماکت  اهندیدرگ و  ِلماع  ِندرب  شیپ  ندنارشیپ و  يارب  دشاب . رـشب  رازگتمدخ  دناوتیمن  دحلم  هک  دـنکیم  دـییأت  ار  صخش 

دنوامد وا  تسا . هداد  ماجنا  یگرزب  رایسب  راک  رفن  کی  ؛ لاثم داد . ماجنا  گرزب  راک  ناوتیم  یهاگ  هتبلا  تسا . زاین  دروم  صالخا  یلیخ 
کی هب  مدـنگ  ندرب  رد  لمع  نیا  ایآ  یلو  تسا ، یگرزب  راک  مه  نآ  هلب ، لیب ! اب  مه  نآ  تسا . هدرک  لقتنم  ایلامیه  هّلق  يور  هب  لیب  اـب  ار 

( نیسح  ) درم نیا  دهاوخیم . رشب  يادخ  هب  هجوت  صالخا و  رشب ، هب  تمدخ  دوشیم ؟ ناسنا  يارب  مدق  کی  ایآ  دنکیم ؟ کمک  هچروم 
ضرع مه  ار  هیضق  نیا  دش . زوریپ  درک و  تکرح  نامیا  اب  ًالماک  صلاخ و  یمیمص ، وا  دوب . طوبرم  ادخ  اب  تشاد و  رشب  يادخ  هب  هجوت 

دیعس زا  یقشمد  صفح  وبا  :» تسا هدوب  هچ  ایاضق  نایرج و  هک  دینادیم  همه  هَّللدمحلا  میریگب . سرد  نیـسح  زا  ام  دوب  انب  نوچ  منکیم ،
گنج يارب  ار  دوخ  نایهاپس  سویلکاره  هک  یماگنه  هک  تسا  هدیـسر  نمی  هار  زا  هیـضق  نیا  دیوگیم : وا  هک  دنکیم  لقن  زیزعلادبع  نب 

همه دناهدش ، هدامآ  كومری  گنج  يارب  سویلکاره  نایهاپـس  هک  دـندرک  ادـیپ  عالطا  نایرج  نیا  زا  ناناملـسم  درک و  عمج  ناناملـسم  اب 
هدـهع هب  ار  امـش  زا  عاـفد  يراـی و  نوـنکا  اـم  دـنتفگ : دـندنادرگرب و  ناـنآ  دوـخ  هب  دـندوب ، هتفرگ  صمح  یلاـها  زا  هـک  ار  یتاـیلام  نآ 

: دنتفگ صمح  مدرم  . میتسه لوغـشم  دوخ  ِيرارطـضا  عضو  هب  ام  اریز  دینک ، عافد  نتـشیوخ  زا  دیـشاب و  دوخ  لاح  هب  امـش  و  میریگیمن ،
ام و  [ 493 . ] میدربیم رـسهب  ناـملاظ  هجنکـش  ملظ و  ریز  رد  اـم  هک  تسا  قباـس  عضو  نآ  زا  رتـهب  اـم ، يارب  امـش  تلادـع  يرادـمامز و 

نایهاپـس هدنامرف  تاروت ، هب  دـنگوس  تفگ : تساخرب و  دوهی  و  میناریم . نوریب  رهـش  زا  امـش  هدـنامرف  کمک  هب  ار  سویلکاره  نایهاپس 
رهش ياههزاورد  صمح ، مدرم  . میوش بولغم  میهدب و  ماجنا  ار  دوخ  شالت  تیاهن  ام  هکنیا  رگم  دوشب ، رهش  دراو  دناوتیمن  سویلکاره 
لها هک  دـندرک  ار  راک  نیمه  دـندوب ، هدرک  هحلاـصم  نیملـسم  اـب  هک  دوهی  هچ  يراـصن و  هچ  اهرهـش  ریاـس  یلاـها  نینچمه  دنتـسب و  ار 
رگا میدرگیمرب و  دوخ  قباس  عضو  نامه  هب  اـم  دوش ، زوریپ  ناناملـسم  رب  ناـنآ  ناوریپ  مور و  رگا  دـنتفگ : ناـنآ  دـندوب و  هدرک  صمح 
هاگن تباث  میراد ، ناناملـسم  اب  هک  یعـضو  اـب  [ 494 ( ] تسا یقاب  ام  زا  رفن  کی  هکیماداـم   ) ناـمرفن نیرخآ  اـت  اـم  دـنوشن ، زوریپ  ناـنآ 
يور هب  ار  دوخ  ياههزاورد  يراـصن ، دوهی و  تخاـس ، زوریپ  ار  نیملـسم  داد و  تسکـش  ار  راّـفک  دـنوادخ  هک  یماـگنه  . تشاد میهاوخ 

[496 .« ] دنتخادرپ ار  تایلام  دنتفر و  ناناملسم  زاوشیپ  هب  ناشفاتسد  و  [ 495  ] نابوکیاپ یلاحشوخ  لاح  رد  دندوشگ و  نیملسم  نایهاپس 
هدینـش ار  ياهثداح  نینچ  امـش  ایآ  دـنک ؟ رظنراهظا  دراد  قح  درادـن ، ربخ  هعقاو  نیا  زا  یـسانشمالسا  رد  هک  یناـسنا  اـیآ  بوخ ، رایـسب  .

، دنراد هیکت  یلیخ  نآ  يور  مه  اهیبرغ  تسا و  خیرات  بتک  نیرتربتعم  زا  هک  يرذالب  نادلبلاحوتف  باتک  زا  ار  ناتـساد  نیا  نم  دـیدوب ؟
يارب طـقف  نید  نیا  هک  دـینکن  تواـضق  سپ  دـیتسنادیمن ، رگا  تسا ؟ هدرک  ار  يراـک  نینچ  مالـسا  هک  دـیتسنادیم  اـیآ  مـنکیم . لـقن 

( مالسا  ) نیا هک  دنمهفیم  دوشیم . یـشور  نینچ  اب  دوشیمن ، ریـشمش  اب  اهلد  رد  ذوفن  . درادن يراک  ایند  یگدنز  اب  نید  تسا و  ترخآ 
زارد نایلاس  هک  دندومن  ادیپ  راکورس  یماوقا  اب  رما ، عورـش  رد  ناناملـسم )  ) اهنآ دیوگیم ...«: نوبولواتـسوگ  اذل ، دراد . نخـس  اهنآ  اب 
نیا تموکح  هدیدمتس ، يایاعر  نیا  دنتشادیم . اور  ار  متس  ملظ و  ماسقا  عاونا و  اهنآ  هب  هدش و  عقاو  هشیپمتس  ِماکح  ملاظم  راشف  تحت 
نیا اب  راتفر  زرط  دنراد . ار  يدازآ  تینما و  لامک  قباس ، هب  تبـسن  دندیدیم  هک  اریز  دندومنیم ، نیکمت  تبغر  لامک  اب  ار  دیدج  ماکح 

رد تقوچیه  تسایس ، نسح  رظن  زا  ًاصوصخم  مالسا  يافلخ  دوب و  هدش  نّیعم  ینـشور  حضاو و  یلیخ  روطهب  دشاب ، هچ  دیاب  هبولغم  ماوقا 
درِو هکنانچ  دـننک -  ذوفن  لامعا  تناید  راشتنا  رد  هک  نآ  ضوع  هب  هکلب  دـنهد ، هعاـشا  هزینرـس  اـب  ار  بهذـم  هک  دـندماینرب  نیا  ددـص 

رد دـعب  درمـش و  دـنهاوخ  مرتحم  ًالماک  ار  هبولغم  ماوقا  بهذـم  تاداع و  موسر و  مامت  هک  دـندرکیم  رظن  راهظا  ًاحیرـص  تساهنابز - 
ماّکح تافاحجا  هب  تبـسن  نآ  رادقم  هک  دنتفرگیم  اهنآ  زا  هیزج  ناونعهب  یمک  یلیخ  جارخ  دـندادیم ، اهنآ  هب  هک  يدازآ  نیا  لباقم 
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تالیمحت زا  ینآ  هک  یمدرم  نآ  هب  تبسن  تباث و  مکحم و  دوخ  دهع  هب  دح  نیا  ات  مالـسا ، تلود  لاّمع  تسا .... هدوب  مک  یلیخ  قباس ،
رایتخا ار  برع  نابز  مالـسا و  نید  تبغر ، اضر و  هب  مدرم  هک  دـندرک  راتفر  بوخ  يردـق  هب  دـندوبن ، هدوسآ  يزکرم  نیرومأم  ملاـظم  و 

برع زا  شیپ  هک  ینیحتاف  و  دومن ، لصاح  ریـشمش  روز  هب  ناوتیمن  تقو  چیه  ار  جیاتن  هنوگنیا  لاثما  هک ؛ مسیونیم  زاب  نم  دـندومن و 
هتکن نآ  دـعب ، ِناناتـسروشک  رد  هک  تسا  هتکن  کی  برع  تاحوتف  رد  . دـننک لـصاح  یتیقفوم  نینچ  دنتـسناوتن  زگره  دـناهتفر ، رـصم  هب 

، هدومن مایق  يریگناهج  دـصقم  هب  هریغ ، كرت و  ای  دـندومن ) حـتف  ار  مور  هک   ) اهربرب لـثم  يرگید  ماوقا  دـینک  هظحـالم  دوشیمن . تفاـی 
دنناوتب ردق  ره  بولغم  موق  لاوما  زا  هک  دوب  نیا  ناشّمه  رتشیب  هکلب  دننک ، سیـسأت  یندمت  دنتـسناوتن  نکیل  دندرک ، مه  ینایامن  تاحوتف 

ایهم ار  هحوتفم  ِکلامم  ماوقا  مظعا  تمـسق  هتخیر و  يدـیدج  ندـمت  هدولاش  یتدـم  لیلق  رد  هک  مالـسا  نیحتاـف  فـالخ  رب  دـنربب ، هرهب 
ناـیاقآ یهاـگ  مییوگیم ، اـم  هک  نیا  [ . 497 .« ] دـننک رایتخا  ار  ناـنآ  ناـبز  بهذـم و  یتح  دـیدج ، ندـمت  نیا  يازجا  ماـمت  هک  دـندرک 

نیا يور  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تشذگرـس  هتـشاد ، هگن  زورما  ار  مالـسا  هـک  یقطنم  نآ  ًاـعقاو  هـک  دـنیوگیم  نـیققحم 
نیا رد  تاساسحا  درکیم . انعم  هدومن و  زاب  ار ] مالسا   ] ِهار نیـسح  تاملک  طقف  تسین . هغلابم  تشادن ، ریـشمش  هب  مه  یجایتحا  باسح ،

هک دـیآیم ، امـش  يرای  هب  هثداح  نیا  رد  لقع  رادـقم  نامه  لـقع . قطنم و  هک  تسا  تقیقح  ياـشگراک  ناـسنا  يارب  رادـقم  ناـمه  اـج 
رطاخ هب  دناهدرک . ظفح  لاح  ات  ناگتـشذگ ]  ] هک روطنامه  دنامب . ظوفحم  نایرج  نیا  هک  مینک  شـشوک  هَّللاءاشنا  نیاربانب ، . تاساسحا

زا لاحره ، هب  . میتفگیم نیـسح » نیـسح  ، » یـصالخا افـص و  هچ  اب  میتفریم و  اههوک  هنماد  هب  ازع  هماقا  يارب  یناوجون ، ماـیا  رد  هک  مراد 
هـشیمه تسا ، هداد  رارق  هناوتـشپ  نیرتگرزب  ار  یلع  نب  نیـسح  اـم ، بتکم  يارب  هدومرف و  تیاـنع  اـم  رب  ار  فـطل  نیا  دـنوادخ  هک  نیا 

نیا نادردـق  ار  ام  تسرفب و  نیـسح  باحـصا  نیـسح و  دـالوا  نیـسح و  ناور  ناـج و  رب  تیاـهنیب  دورد  اراـگدرورپ ! . میتسه رازگرکش 
مالـسا ياهداد ، میلعت  ایادـخ  ياهدومرف ، میلعت  ینعی  امرف . میلعت  ام  هب  ار  حیحـص  ِیگدـنز  لوصا  اراگدرورپ ! ایادـخ ! امرفب . اـمظع  ِتمعن 

نتفرگ اب  ادنوادخ ! اراگدرورپ ! امرفب . قیوشت  کیرحت و  حیحـص ، یگدنز  کی  هب  لمع  يارب  ار  ام  تسا ، یگدنز  لوصا  نیمه  تسیچ ؟
. میدش انـشآ  يدودح  ات  مه  نیـسح  دوخ  اب  دش . تبحـص  یمک  یگدنز  هفـسلف  زا  میدـش . هدیـشک  لئاسم  نیا  يوس  هب  ام  نیـسح ، نماد 
ام مرحم ) مایا  رد   ) زور دـنچ  نیا  امرفب . مدـق  تباث  هار ، نیا  رد  ار  ام  زیزع  ناـناوج  ریگم . اـم  تسد  زا  ار  لـماکت  لـماع  نیا  اراـگدرورپ !

یـضعب دـنتخیریم . قرع  اهناوج  نیا  نازوس ، باتفآ  رد  میدرکیم ، تکرح  نیـشام  اـب  هک  يرادازع  ياههتـسد  نیا  راـنک  میدـیدیم و 
باتفآ ریز  یعـضو  هچ  اب  دنتخیریم و  قرع  یلو  دننیـشنب ، دـنناوتن  طایح  رد  هقیقد  ود  دنـشاب ، دوخ  هناخ  رد  رگا  دـیاش  هک  ریپ  صاخـشا 
ناریپ ناناوج و  صالخا  هب  مهدیم  مسق  ار  وت  اراگدرورپ ! ایادخ ! دندیزرویم . قشع  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  یـصالخا  هچ  اب  مرگ و 

نیا میظنت  رد  یلکـش  ره  هب  هک  یناسک  هب  تلـالج ، تمظع و  هب  میهدیم  مسق  ار  وت  ایادـخ ! هدـب . رارق  اـم  هشوت  هر  ار  صـالخا  نیا  اـم ،
« نیمآ . » امرفب تیانع  لیزج  رجا  دندرک ، ششوک  یگدنز  هسردم  هاگشناد و  قوف  نیا  میظنت  رد  و  اهراک ،

ینیسح تقیقح 

اضتقا للع  اههزیگنا و  هک  نانچ  نآ  هدش و  عقاو  هک  نانچ  نآ  خیرات ، زا  ثداوح  جارختسا  طابنتسا و  .( 1376  / 2  / 22 مرحم ، مشش  بش  )
راک هب  تسد  دـیاب  ام  ساوح  هک  تسا  نیا  نآ  میراد و  مهم  لاکـِشا  کی  ءایـشا ، تخانـش  رد  اـم  تسا . راوشد  سب  يراـک  تسا ، هدرک 
راک نیا  رد  ام  ياهيریگعضوم  و  صاخ ، ياهيریگفدـه  هتخاس ، شیپ  لوصا  لـقعت ، تسا . دودـحم  اـم  ساوح  هک  یلاـح  رد  دـنوش ،
رگا منیبیم . هپت  کی  ار  دنوامد  هلق  رود ، زا  نالا  نم  ًالثم  درادن . یلاکـِشا  تسا ، یعیبط  هک  اج  نآ  ات  تلاخد  نیا  یلو  دننکیم ، تلاخد 

دنواـمد لـباقم  رد  هک  مه  یـسک  نآ  یتح  دـییوگیم . تسار  دـنیوگیم  همه  دـنکیمن و  ضارتـعا  یـسک  منیبیم ، هپت  کـی  میوگب  نم 
رد رگا  مه  نم  تسا . هّپت  کی  يرتمولیک  داتفه  ای  تصـش  زا  یخـسرف ، هد  زا  دنوامد  هلق  یلو  دییوگیم ، تسار  امـش  دیوگیم  هداتـسیا ،

. تسین ینارگن  ثعاب  دایز  عقاو ، زا  فلخت  ِبابـسا  لـیبق  نیا  دوب . دـهاوخ  نیمه  دـنوامد  هوک  هراـبرد  مادـهاشم  مریگب ، رارق  امـش  ياـج 
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یمدآ يارب  هک  ياهیلوا  لوـصا  تارثأـت و  نآ  هاوخاـن ، هاوـخ  هک  تـسا  یناـسنا  موـلع  نآ  هراـبرد  ینارگن  تـسا . رگید  يزیچ  زا  ینارگن 
، تسا دب  ًاتعیبط  ناسنا  هک  دشاب  نیا  نم  هدیقع  هچ  دینک ! تقد  مینک ؟ راک  هچ  ار  نیا  دنکیم . تلاخد  وا  تخانـش  رد  تسا ، هدش  نشور 

هدش هتشاک  يروط  نیا  هک  تسا  لاهن  تخرد و  نیا  هک  نیا  صیخـشت  رد  هرخالاب  تسا ، بوخ  ًاتعیبط  ناسنا  هک  دشاب  نیا  نم  هدیقع  هچ 
دایز یملع  هلأسم  نالف  صیخشت  رد  رـصنع ، نالف  صیخـشت  رد  دنکیمن . یتلاخد  دنکیم ، ادیپ  زاین  بآ  هب  یتدم  تسا و  نیا  شاهویم  و 
رارق ناسنا  هعلاطم  دروم  دـهاوخیم  ناسنا  دـیآیم و  نایم  هب  ناسنا  ياپ  هک  یعقوم  یلو  درادـن ، ریثأت  ًالـصا  مییوگن  رگا  ای  درادـن ، ریثأـت 

دهاوخیم کنیع  نآ  اب  هدز و  دوخ  نامشچ  هب  ار  کنیع  ققحم ، دروآیمنرد . رـشب  نامدود  زا  هک  يدود  هچ  اهيرگیزاب  اج  نآ  دریگب ،
شدوخ دشاب ، رواب  شوخ  رگا  و  هدرک ، دادملق  تیعقاو  ار  نآ  یگتخاس  روط  هب  هتخاس و  شدوخ  زا  ار  يزیچ  تقیقح ، رد  دـنک . يرواد 

هک هچره  تسا و  لکـشم  ًاعقاو  خیرات ، ثداوح  زا  هثداح  کی  ِیعقاو  تخانـش  اذـل ، دـنزیم . فرح  نآ  هرابرد  هک  تسا  هدرک  یقلت  مه 
ًالثم هک  تسا  نیا  هعفد  کی  . دنـشاب راک  رد  اهبتکم  هک  نیا  ًاصوصخم  دوشیم ، رتلکـشم  راک  ًاعقاو  درذـگیم ، نآ  رب  راـصعا  نورق و 

. دناهتـشون ییاهزیچ  شاهرابرد  نینچمه  دینیبب ، دیورب و  بوخ ، یلیخ  تسا . هدوب  هچ  نیرهنلانیب  رد  ِلباب  جرب  هک  دینیبب  دیهاوخیم  امش 
هدش هچ  دناهتـشذگ و  یعقوم  هچ  نوحیج  زا  اهربرب  ًالثم  هک  مینادب  میهاوخیم  ام  دینک . نایب  ار  دوخ  رظن  دینک و  هدهاشم  دیورب  مه  امش 

خیرات زا  تسرد  ار  نیـسح  تشذگرـس  نم  رگا  ًاضرف  ینعی  دراد ، یبتکم  هبنج  هک  اج  نآ  رد  اما  تسا . یفاک  مینیبب ، ار  خیرات  رگا  تسا .
هک یعقوم  اریز  مشاب ، هعیـش  هک  نیا  ولو  دـش ، دـهاوخ  راوگاـن  مه  نم  دوخ  يارب  اـی  دوب . دـهاوخ  راوگاـن  ياهدـع  يارب  منک ، جارختـسا 
ارم رگا  منیـسح و  نم  رگا  وـگن . غورد  هک : تسا  نم  دوـخ  هب  شباـطخ  نـیلوا  دـیایب ، نوریب  خـیرات  زا  دـهاوخیم  ناتـساد  نـیا  تـقیقح 
هک روط  نآ  هک  رگید  ياهبتکم  نآ  هب  دسر  هچ  دـینک . تکرح  فاص  دیـشاب و  هتـشادن  یگدـنز  رد  يزاب  یلوایکام  دـیاب  دـیهاوخیم ،

تـشذگرس دروم  رد  هک  مینک  تلفغ  دـیابن  ام  ًاعقاو  اذـل ، دـنراد . يرگید  تاروصت  وا  هرابرد  دـناهدرواین و  اـج  هب  ار  نیـسح  ماـما  دـیاب ،
هب تسا . لکـشم  یمک  قیقد ، ِتشادرب  دنک -  ناشتمحر  قیرغ  ادـخ  میراد -  امـش  ام و  هک  یناکاین  ياهتشادرب  نآ  زا  رظنعطق  نیـسح ،

یگدنز هک  دـید  میهاوخ  ناهگان  دومرف ، هئارا  ام  هب  ار  شدوخ  ِیقیقح  هرهچ  یلع  نب  نیـسح  میدرک و  هیوست  تسرد  رگا  هک  نیا  تهج 
. منادیمن هن ؟ ای  ًارََطب  َو  ًارِـشَا  ُجُرْخَا  دـیایب : شیپ  لئاسم  نیا  رگا  مه  نم  ایآ  ًارََطب . َو ال  ًارِـشَا  ُتْجَرَخ  ام  دـیوگیم : هک  نیا  تفر . داب  رب  ام 

جارختـسا خیرات  زا  ار  یـسک  هچ  ماهدش ؟ ورهبور  نالا  یـسک  هچ  اب  نم  سپ  دیوگیم  دریگیم و  ارف  ار  ناسنا  نوماریپ  منادیمن  يدادعت 
يرگید نید  رد  تسین و  دقتعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ًاعقاو  هک  یـسک  اذـل ، منکیم ؟ ثحب  یـسک  هچ  هرابرد  نالا  ماهدرک ؟

دهاوخیم دنک . ریـسفت  لیوأت و  دهاوخیم  دیایب . نوریب  خیرات  زا  تسه -  هک  نانچ  نآ  هرهچ -  نیا  هک  درادـن  لیم  یلیخ  ًاملـسم  تسا ،
هک میتسه ، ورهبور  تخانش )  ) لصا نیا  اب  ام  خیرات ، ياهتیصخش  ثداوح و  ریاس  رد  روطنیمه  دنک . هیجوت  ار  وا  شدوخ ، هیجوت  يارب 

یلو تشون ، یبوخ  خیرات  مر  يروتارپما  طوقس  التعا و  زورب و  هرابرد  سیونخیرات ، نوبیگ  هک  تسا  بلطم  نیا  لثم  تسا . راوشد  رایسب 
وا هک  نـیا  و  دوـب ، هدرک  تیبـثت  ار  ییاـهتشاددای  کـی  وا  يارب  مهدزوـن  نرق  هرخـالاب ، [ 498 . ] دوب شنامـشچ  هب  مهدزوـن  نرق  کـنیع 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ناتـساد  تسا . يراوشد  رایـسب  راک  دنک ، دیرجت  هتـشاد ، هک  ییاههتـساوخ  اهفرح و  نآ  زا  ار  شدوخ  تساوخیم 
هنوگچ ار  نیا  تسا ؟ هدش  عورش  نیسح  هثداح  ِیقیقح  هشیر  اج  نیا  زا  دیوگب ؛ هک  دنک  عورش  خیرات  ياجک  زا  ناسنا  . تسا يزیچ  نینچ 

زا دنک . کیرحت  ار  اهناسنا  ِيرگنتلادع  فاصنا و  دشاب و  لوبق  دروم  مه  دـنک و  هیجوت  ار  شدوخ  هک  دوشن  ثعاب  مه  هک  دـنک  ثحب 
هک داتفا  قافتا  یتانایرج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکاربمایپ  تافو  زا  دعب  مالـسا ، ردص  رد  هرخالاب ، دنک ؟ عورـش  هنوگچ  دنک و  عورـش  اجک 

، ثداوح نیا  اـب  دروخرب  رد  سک  ره  هک  تسا  یعیبـط  يرما  نیا  شیوخ .» يأر  هریت  دـیوگ ز  یمه  يزیچ  یـسک  ره  . » تسه خـیرات  رد 
. دـش عورـش  هیواعم  نامز  زا  هلأسم ، مهم  هشیر  دـنک . هدافتـسا  ثداوح  اهارجام و  نآ  زا  تسا ، دـقتعم  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  دراد  لـیامت 

نارود زا  تسا ، یضتقم  ام  تقو  هک  نانچ  نآ  ًالثم  دوش . قیقد  يریگهشیر  دیاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ناتـساد  مدرک ، ضرع  هک  روطنامه 
نیـسح هب  یقیمع  رایـسب  ِتاساسحا  قشع و  دیدش ، هقالع  قایتشا و  کی  ًاعقاو ا  ام  ناناوج  نونکا  . مینکیم عورـش  ار  هیـضق  نیا  دیزی  ردپ 
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رتخد رسپ  ردام  فرط  زا  ًانمض  یلع -  نب  نیـسح  نیا  دوش . هتخاس  تاساسحا  نیا  زا  نانآ  هدنیآ  هَّللاءاشنا  میراودیما  هک  دنهدیم ، ناشن 
میلعت و کی  نآ  هب  راوگرزب ، ود  نیا  رب  هوالع  تسا -  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رـسپ  ردـپ ، فرط  زا  مالـسلا و  اهیلعهمطاف  ربمغیپ ،

تسا مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناشگرزب  ردارب  دینک . هفاضا  دوب ، هدید  ترضح  نآ  نامدود  رد  هک  ار  یلاع  الاب و  هداعلاقوف  تیبرت 
. درک تمدـخ  اهشزرا  هب  هداعلاقوف  تهج ، کی  زا  خـیرات ، رد  تفگ  ناوتب  دـیاش  داد ، ماجنا  شتماما  نارود  رد  هک  یتاکرح  نآ  اـب  هک 

دوخ ياپ  ریز  ار  اهنآ  همه  هیواعم  نیمه  اما  دـنتفریذپ ، نیفرط  ار  اههدـهاعم  داد . ناشن  ار  ناراگزور  ياه  « یلوایکام  » هرهچ نسح ] ماـما  ]
و تسا ، لـمع  زا  ریغ  اـعدا  هـک  دـنک  تاـبثا  هـک  دوـب  هدوـمرفن  تماـما  رد  نـیا  زج  يراـک  رگا  مالـسلا  هـیلع  یلع  نـب  نـسح  تشاذـگ .
، هـک نـیا  هفاـضا  هـب  دوـب . یفاـک  وا  يارب  نـیمه  تـسا ، ناـیمدآ  ياــهناج  ِيربـهر  زا  ریغ  يرگهطلــس  یگماــکدوخ و  یهاوـخدوخ و 
، ثداوح ِیخلت  لباقم  رد  تیفرظ  نداد  ناشن  لمحت و  کی  یهاگ  دـش . لمحتم  یبیجع  تالمحت  دومرف و  یناوارف  رایـسب  ياهتدـهاجم 

ماما هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مدرک ، ضرع  زین  ًالبق  هک  روطنامه  . دش هدید  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هرابرد  هک  درادربرد  اهسرد  دوخ 
یلع هب  باستنا  رظن  زا  مه  و  ربمغیپ ، هب  باستنا  رظن  زا  مه  ناشیا ، تیبوبحم  دوب . رادروخرب  ياهداعلاقوف  تیبوبحم  زا  تسا ، نایعیش  موس 
ٍَبا ْمَک  َو  . تسا یصخش  نینچ  دنزرف  نیسح  ماما  تسا . تبسن  نیرتالاب  رگید  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  باستنا  دوب . بلاطیبا  نب 

هَّللالوسر اب  ناندعینب  ردق  هکنانچ  دندش ، رتفیرش  شیوخ  دنزرف  اب  هک  یناردپ  هچ  » ُنانْدَع ِهَّللا  ِلوُسَِرب  یلَع  امَک  ًافَرَـش  َُهل  ٍْنبِاب  یلَع  ْدَق 
نییعت ار  رشب  تشونرس  هک  اج  نآ  رد  ًاصوصخم  شراتفگ  مامت  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .« تسا هتفر  رتالاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

يایحو زج  هب  نخس  نیا  دنیوگیمن . نخـس  سوه  ِرـس  زا  و  [ .» 499  ] یحُوی ٌیْحَو  ـَِّالا  َوُه  ْنِا  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  اـم  َو  . دوب یحو  دومرفیم ،
. مدرک هابتـشا  نم  دـیوگب  دـعب  دـیامرفب و  يزیچ  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  هراـبرد  ربمغیپ  هک  دوب  لاـحم  .« تسین دوشیم  یحو  وا  هب  هک 
زا ار  وـت  ادـخ  و  [ .» 500  ] ساَّنلاَنِم َکُمِـصْعَی  ُهَّللاَو  . نکن تشحو  وگب و  دوـمرف : دـنوادخ  ریدـغ ، هراـبرد  یلع و  هراـبرد  هک  هنوگناـمه 

هکلب دـشن ، نادـیم  دراو  ترـضح  یلومعم ، ناـسنا  ود  ناوـنع  هب  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  یفرعم  هراـبرد  .« درادیم هاـگن  مدرم  دـنزگ ] ]
اهنآ زا  یکی  هک  دشاب ، عمج  دیاب  اهساوح  .« دنزیخرب هاوخ  دننیشنب  هاوخ  دنتـسه ، اوشیپ  ود  نم ، دنزرف  ود  نیا  » ادَعَق َْوا  اماق  ِناماِما  : دومرف
ِلْهَا ِبابَـش  يَدِّیَـس  . تسا ماما  زاب  تساخرب ، هک  دـش  یـضتقم  راگزور  مه  رگا  و  تسا ، ماما  زاـب  تسـشن ، دـش و  یـضتقم  راـگزور  رگا 

«، رادـب تسود  ار  وا  مراد ، تسود  ار  نیـسح  نیا  نم  ایادـخ  : » دـیوگیم هک  هـلمج  نآ  رد  اـی  .« تـشهب لـها  ِناـناوج  گرزب  اـقآ و  » ۀَّنَْجلا
. دنتـشاد یتیـصوصخ  کـی  مادـک  ره  هـتبلا  دـناهدرک . لـقن  راوـگرزب  ود  نـیا  هراـبرد  ار  يداـیز  یلیخ  تاـیاور  اههعیـش  یّنـس و  ناردارب 
يداعریغ و یلیخ  شتیبوبحم  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  تشاد . تیبوبحم  یلیخ  مدرم  دزن  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیـصوصخ 

طقف ناشیا  زا  رگا  دوب . تایقالخا  يرادقم  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبـسن  نامه  باستنا -  رادقم  کی  نآ ، للع  دوب . هداعلاقوف 
کی اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هفرع ، ياـعد  رد  تسا . رارق  هچ  زا  عاـضوا  هک  دوـب  موـلعم  دـنامیم ، رـشب  يارب  هفرع  ياـعد  ناـمه 

مادـقا يراک  هب  وا  رگا  هک  تسا  مولعم  نیارباـنب ، تسا . هدومرف  حرطم  ار  ریظنیب  ِیهلا  ناـفرع  کـی  یقـالخا و  ياـهتمظع  ینیبناـهج ،
، کنیا نامهفب .» نم  هب  ار  رابجا  رایتخا و  ياـهزرم  ایادـخ ! : » دـنکیم ضرع  اـج  نآ  رد  هک  تسا  یـسک  وا  تسیچ . هزیگنا  تلع و  دـنک ،

عقوم هچ  رایتخا و  يوس  هب  ربج  زرم  زا  عقوم  هچ  و  میوشیم ، رادروخرب  رایتخا  زا  رادقم  هچ  هک  نیا  رد  رکف  نودب  لایخ و  نودـب  ام  همه 
رد هک  دـشاب  ام  زا  یـسک  منکیمن  ناـمگ  نم  مینکیم . راـتفر  میـشاب ، هتـشادن  تیلوؤسم  هک  مینکیم ، روبع  ربج  يوس  هب  راـیتخا  زرم  زا 

سونایقا نیا  ياجک  رد  نم  دوجو  ِیتشک  نیا  دیوگب : هک  دراد ؟ رارق  یعـضو )  ) یلاح هچ  رد  نونکا  هک  دنک  رکف  هنوگنیا  راب  هد  شرمع 
هدـش عورـش  هک  نافوت  نیا  لباقم  رد  نم  دزویم ؟ فرط  مادـک  زا  یتشک ، نیا  ِكرحم  ياهداب  مراد ؟ هلـصاف  ردـق  هچ  لـحاس  اـب  تسا ؟

میدرک رکف  هراب  نیا  رد  میتسـشن و  ام  راب  دنچ  ًافاصنا  منزب ؟ یفرط  هب  دیاب  راب  دنچ  ار  مایتشک  ای  منک ؟ تمواقم  مناوتیم  ردـق  هچ  تسا ،
وچمه ِرایتخا  شیر ز  تشپ  مه  رغال و  مايرتُشا ، ؟ مهدیم بیرف  ار  مدوخ  ای  مروبجم  مهدیم ، ماجنا  ار  راـک  نیا  هک  نم  اـیآ  ایادـخ ، هک 

و فرط ، نیا  هب  ار  ناسنا  شمشک  کی  [ . 501  ] نارگ وس  نآ  دوش  هگ  هواجک  نآ  ناشک  وس  نیا  دوش  هگ  هواجک  نیاشیوخ  ِلکـش  نالاپ 
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نیـسح ماما  هک  تسا  يردـق  هب  هلأسم  تمظع  مراد . رایتخا  مناـسنا و  نم  دـیوگیم  مه  شدوخ  دَربیم . رگید  یفرط  هب  ار  وا  هروغ  کـی 
طاقن هب  ارم  ادـنوادخ ! [ .» 502  ] يرارِطْـضا ِزِکارَم  ْنَع  ینِْفقْوَا  َو  : تسا هدروآ  نادـیم  هب  اـعد  ناوـنعهب  هفرع  ياـعد  رد  ار  نآ  مالـسلا  هیلع 

ماما يالاو  رایـسب  ِینافرع  یناحور و  تالاح  نیا  مراد »؟ رایتخا  اجک  رد  مروبجم و  اـجک  رد  ایادـخ ، : » دـیامرفیم .« اـمرف هاـگآ  مرارطـضا 
رد هچ  و  نینمؤملاریما ، تاملک  زا  هچ  ربمغیپ و  تاملک  زا  هچ  دوب ، هدش  تابثا  مدرم  يارب  جح ، مسوم  مسارم و  رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح 

ار نیسح  تیـصخش  ِیگرزب  ًاملـسم  تالاح  نیا  دندوب . هدومرف  تکرـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باکر  رد  ناشیا  دوخ  هک  ییاهگنج 
نآ تیعقاو  - 1: دـش حرطم  ۀـمحرلاهیلع  نیـسح  يارب  عوضوم  ود  دـیوگیم : نودـلخ  نبا  هک  مشاب  هدرک  ضرع  مه  دـیاش  دادیم . ناشن 

ار نآ  باوج  هک  تسا  نودلخ  نبا  هابتشا  نیا  هتبلا  . دنک یگداتـسیا  دیزی  لباقم  رد  دناوتب  هک  دوب  نیا  نآ  درکیم و  نامگ  هک  دوبن  نانچ 
، یمالـسا عماوج  تیریدـم  يارب  وا  هک  تسا  نیا  نآ  درکیم و  ناـمگ  هک  دوب  نآ  زا  شیب  یتح  دوب و  قح  رب  نیـسح  - 2. منکیم ضرع 
هب هجوت  اب  نودلخ  نبا  هابتشا  دندوب . هدرک  رکف  تسرد  دروم  نیا  رد  یمالسا  عماوج  همه  . دوب درف  نیرتهتسیاش  تیصخش و  نیرتبوبحم 

هتبلا دوب ، هدیـشچ  ار  راویلواـیکام  ياهتسایـس  معط  يرادـقم  مه  يو  ِدوخ  هقئاذ  هک  تسا  نیا  رد  هدـنام ، وا  زا  هک  یخیراـت  تاـقیقحت 
یلع نب  نیسح  هک  دوبن  هجوتم  وا  دیدیم . یلومعم  ياهيرگهطلس  کنیع  اب  یلومعم و  تسایـس  کنیع  اب  ار . یلومعم  يانعم  هب  تسایس 

نیسح هک  دوش  علطم  تسا  هتـساوخن  ای  دوبن ، علطم  ای  تسنادیمن  هک  مرادن  نیقی  هتبلا  درک . تکرح  اونین  يوس  هب  توم  تایح و  زرم  رد 
رگهطلـس و ياهناسنا  ریاس  ِيزوریپ  لثم  موش ، زوریپ  مورب و  مهاوخیم  هک  نیا  هن  دومرف ، تکرح  نیینـسحلايدحا  یگزیگنا  هب  یلع  نب 

نینچ تاهابتشا  یلو  تسا ، رکفتم  هجوتم و  يدرم  هک  نیا  اب  دنک . كرد  تسا  هتسناوتن  نودلخ  نبا  ار  هلأسم  نیا  هماکدوخ . هاوخدوخ و 
طقف هک  اهناسنا  رگید  تکرح  نیـسح و  تکرح  نیب  دوب  هتـسناوتن  نودـلخ ] نب  ا  . ] دوشیم بوسحم  یگرزب  تاهابتـشا  مه ، یـصاخشا 

. دوب هدرک  هجوت  تسرد  دوخ ، ِيدـعب  هلمج  رد  هک  یتروص  رد  دوش . لیاق  توافت  دـنهاوخیم ، ار  تاـیدام  هداـم و  يویند و  روما  اـیند و 
، ءاضعا رظن  زا  تشاد ؟ اـپ  تسد و  راـهچ  مشچ و  هس  وا  اـیآ  ارچ ؟ دوب .» دوخ  رـصع  ناـسنا  نیرتگرزب  نیـسح )  ) وا : » تسا نیا  وا  هلمج 

اههطلاغم زا  رپ  طیحم  نآ  رد  و  ضقانت ، زا  رپ  طیحم  نآ  رد  یلع  نب  نیـسح  هک  دییوگیم  امـش  هک  دوب  هچ  دوب . اهمدآ  ریاس  لثم  تسرد 
ِرون نیا  ندرک  یفخم  يارب  هزیگنا  هک  یتروص  رد  دوب . یگدنـشخرد  نیرتـالاب  وا ، ِیگدنـشخرد  نینچمه  نیرتبوـبحم و  اههطـسفس ، و 

هچ دـش ؟ روطهچ  تسیک ؟ وا  هک : دـشیم  لیلحت  مدرم  زغم  رد  یلبق  لئاسم  دـشیم ، نشور  هلأـسم  نیا  یتقو  نوچ  دوب . داـیز  یلیخ  ادـخ 
ِۀَیالِْولِاب َّقَحَا  ْنَم  َو  : تسا نینچ  وا  ترابع  نیع  دوب . درم  نیرتبوبحم  نیـسح ، هک  دنکیم  فارتعا  يدعب  هلمج  رد  نودلخنبا  دوخ  دوب ؟

نبا دش . هنیدم  دراو  دمآ و  هیواعم  هرخالاب ، .« شتلادع تماما و  هب  نیسح  زا  رتهتسیاش  تسیک  «و  ِهلْدَع َو  ِِهتَماِما  یف  ْنیَـسُْحلا  َنِم  ۀمامالاب ] ]
هبطخ رد  دناوخ و  زامن  ام  اب  هلیُخن  رد  هعمج  زور  رد  هیواعم  هک  درک  لقن  دیوس  نب  دیعس  زا  ةرم  نب  رمع  زا  شمعا  دیوگیم : دیدحلایبا 

نیا امـش  دیهدب . تاکز  دیورب و  جح  هب  دیریگب و  هزور  دیرازگب و  زامن  هک  مدیگنجن  نآ  يارب  امـش  اب  نم  ادخ ، هب  دـنگوس  :» تفگ زامن 
هطلـس و نیا  دنوادخ  دـشابیم و  امـش  رب  ییامرفمکح  هطلـس و  يارب  امـش ، اب  نم  گنج  هک  تسین  نیا  زج  دـیروآیم . ياج  هب  ار  لامعا 

ِنایوجگنج نارادمتـسایس و  زا  یکی  ترابع  اب  دراد  یقرف  هچ  تارابع  نیا  تمهت ! مه  ادـخ  هب  ایآ  .« تسا هدرک  اطع  نم  هب  ار  ییاورنامرف 
نیا اـم  یتـقو  : » دـیوگیم هدـنامرف  نیا  دـیگنجیم ؟ یپوـیتا )  ) هشبح رد  دوـب و  ییاوـه  يورین  هدـنامرف  شدوـخ  هک  یناـهج  ِمود  گـنج 

. دـنتفریم نوریب  دوب ، رتدـب  اجنآ  زا  هک  ییاج  هب  هتفرگشتآ  ياهناکم  زا  مدرم  میدرکیم ، ناراـبمب  ار  يریـصح  ییاـیروب ، ياـهخوک 
هلأسم ردقهچ  هک  دینادیم  امـش  ! ایادخ دیوگیم : دگنجیم و  ادـخ  تمظع  تیـشم و  تمکح و  اب  [ 503 !« ] دوب ییابیز  هرظنم  هچ  ایادـخ !
راکهب يدروم  هچ  رد  ار  ادـخ  دـینیبب  تسا . سانـشنادخ  زا  رپ  نیمز  هرک  لاح ، نیا  اب  اـما  تسا ، رادهشیر  اـهناسنا  نورد  رد  یـسانشادخ 
هیواعم درک ؟ هچ  ادخ  دیدید  دنتفگ : دندش و  يربج  فوسلیف  ود  ره  دایزنبا  دیزی و  اهدعب  تفگ ، ار  تالمج  نیا  هک  هیواعم  ؟ تسا هدرب 

ار نیا  نم  دیوگیم  دنکیم و  یخالـس  دنکیم ، يزیگنچ  مدآ  هعفد  کی  تسا . رتدب  یفابهفـسلف  نیا  درک . ار  راکنیا  ادخ  هک  تفگ  مه 
یتقو هک  میریگب  دای  نیـسح  يازع  هسلج  نیا  رد  ار  سرد  نیا  دییایب  دـنکیم . هیجوت  ار  شدوخ  هک ، تسا  نیا  مه  هعفد  کی  مهاوخیم .
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اریز دراد ، همدص  یلیخ  ندرک  هیجوت  نیا  تسا . دب  راک  ِدوخ  زا  رتدب  هیجوت ، نیا  مسق  ادخ  هب  مینکن . هیجوت  ار  دوخ  تسا ، دب  نامتیعقوم 
. تسین ناسنا  ِدوخ  هجوتم  طقف  ناسنا ، راک  بقاوع  هرخالاب ، دنک . هیجوت  مه  وا  دریگب و  رارق  ریثأت  تحت  یـسک  تسا  نکمم  امـش  زا  دعب 

راکورس تمکح  اب  یک  دیدناوخ ؟ تایهلا  عقوم  هچ  امش  دیسرپ : دیاب  رگهیجوت  ِصاخـشا  لیبق  نیا  زا  دشاب . عمج  یمک  نامـساوح  دییایب 
يارب طقف  دییوگب  ناتدوخ  دیراذگب و  اپریز  ار  یناسنا  ياهشزرا  مامت  دـهدب  روتـسد  هک  تسا  حرطم  هنوگچ  امـش  يارب  ادـخ  دـیتشاد ؟
نیسح ماما  هک  ار  هنیدم  ناگرزب  دمآ ، دوب  راصنا  نیرجاهم و  عمتجم  هک  هنیدم ، هب  دیزی  لیمحت  يارب  هیواعم  هک  یعقوم  ؟ میدیگنج هطلس 

نارگهلیح راـک  هک  درک  داریا  شّوشم  ِیناـعم  بارطـضا و  اـب  ِینارنخـس  کـی  درک . عمج  اـج  کـی  رد  دوـب ، ناـنآ  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع 
هچ هک  تسنادیم  هتبلا  دـیوگب . هچ  تسنادیمن  هک  دوب  مولعم  دوب . هدومرف  روظنم  مالـسا  ربمایپ  هک  یهلا  مکاح  کی  هن  تسا ، یعاـمتجا 

نانخـس رد  دـندیمهفیم . هرخالاب  اریز  دـنمهفن ، یلک  هب  مدرم  هک  دروایب  تاملک  بلاق  رد  يروط  ار  شروظنم  تسناوتیمن  یلو  دـیوگب ،
مه دعب  دیاهدرک .» زیوجت  امـش  ار  وا  رما  دینادیم و  یبوخ  هب  ار  دـیزی  هقباس  امـش  : » تفگ درک و  دـیجمت  فیرعت و  دـیزی  زا  یلیخ  دوخ ،
زا نم  دوصقم  هک  دنادیم  دنوادخ  دیریگب ؟ ار  وا  يولج  دـیهاوخیم  امـش  ایآ  : » تسا هدرک  زیوجت  ار  رما  نیا  راک و  نیا  ادـخ  دـیوگیم 
نبا هیواعم ، يوس  زا  يدـنبمشچ  هطلاغم و  يرادـقم  زا  سپ  «!! رادـیب مشچ  اـب  تسوا  هلیـسو  هب  اـههنخر  ندرک  رپ  دـیزی ، ندومن  رادـمامز 

. دزیخیمرب نیـسح  ماما  دوخ  شاب و  تکاس  هک  دنکیم  هراشا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیوگب . ار  هیواعم  خـساپ  دـهاوخیم  سابع 
هدرک و راکـشآ  ار  لاغز  ِیهایـس  نشور ، دادماب  ، هیواعم :» دیامرفیم نینچ  ربمایپ ، كاپ  ناور  هب  دورد  يدـنوادخ و  يانث  دـمح و  زا  سپ 
. يدش فرحنم  قح  زا  یفرحنم و  وت  يدومن . قح  زا  طیرفت  طارفا و  تنانخس  رد  تسا . هدرک  طقاس  ار  زیچان  ياهغارچ  باتفآ ، ِییانشور 

دیزی تدـنزرف  هراـبرد  ار  مدرم  یهاوخیم  اـیآ  تشادرب . تنانخـس  زا  ار  دوـخ  بیـصن  ناطیـش  يدرک . طـیرفت  طارفا و  تنانخـس  رد  وـت 
ار یبلطم  ای  یهدب ، تسا  بیاغ  اههدید  زا  هک  يزیچ  هرابرد  حیضوت  ای  ینک ، فیـصوت  ار  ياهدیـشوپ  زیچ  یهاوخیم  وت  ییوگ  یبیرفب ؟
يأر و هک  ار  نتـشیوخ  ِتقیقح  دوخ  دیزی ، تسا . سب  دـنادیمن . يزیچ  نآ  هرابرد  یـسک  یتسه و  اناد  نآ  هرابرد  وت  اهنت  هک  ییوگیم 
ار نآ  وا  تیـصخش  تسا و  هتفریذپ  هتفرگ و  دوخ  رب  وا  هک  وگب  ار  ینانخـس  دیزی  هرابرد  وت  تسا . هتخاس  شاف  دنک ، تابثا  ار  شاهدـیقع 

موـجه رگیدـکی  هب  هک  تسا  ییاـهگس  رد  تحایـس  ریـس و  لـماش  وا  یگدـنز  نک . یفرعم  تسه  هک  روطناـمه  ار  وا  دـهدیم . ناـشن 
وت يارب  تسا  سب  نک . اـهر  ار  راـک  نیا  تسا . هدرک  يرپس  بعل  وهل و  رد  هدـنزاون  هدـنناوخ و  ياـهزینک  اـب  ار  دوخ  رمع  وا  دـنروآیم .

. نکن ار  راک  نیا  دـنکیم ، تیافک  وت  يارب  درک . یهاوخ  تاقالم  لابو  رزو و  نآ  اـب  ار  ادـخ  وت  ياهتفرگ و  ندرگ  هب  هک  ینیگنـس  لاـبو 
ار دوخ  ياهکشم  رگید  تسا . هدوب  متس  اب  مدرم ، ندرک  هفخ  ملظ و  اب  لطاب  نتخاس  گنهامه  ای  ندز ، وت  راک  هراومه  ادخ ، هب  دنگوس 

هیواعم دومرف ، ترضح  هک  ار  تالمج  نیا  [ . 504 .« ] تسا هدـنامن  ندز  مه  هب  مشچ  زج  يزیچ  گرم  وت و  ناـیم  تسا . سب  ياهدرک ، رپ 
هتبلا هک  ار -  نارگید  دعب  دهدیم و  بیرف  اهنآ  اب  ار  شدوخ  ناسنا  ادتبا  هک  یتالمج  نامه  اب  هیواعم ]  ] دنیوگیم اهیـضعب  . دـمآ نییاپ 

عیمطت و اب  میدرک ، وگزاب  ار  اهنآ  زا  ياهّمـش  هک  شتیـصخش  رـصانع  ياـضتقم  هب  دروآیم -  ماود  يدودـحم  ناـمز  اـت  يراـکبیرف  نیا 
زین شلامعا  تشگ و  یهلا  لدع  هاگشیپ  ِیهار  دمآ و  رـس  هب  شرمع  راگزور  دناشن و  دوخ  ياج  هب  ار  دیزی  شرـسپ  هعماج ، مدرم  دیدهت 

شیپ چوپ ، زغم  ناتـسرپیوه  وجهرفـس و  ياههبرگ  اهسگم و  ًاصوصخم  نامز ، نآ  رد  ماش  حولهداس  یلاها  هک  تسا  تسرد  وا . لابند  هب 
نتشیوخ هتخادرپ  هتخاس و  نآ  لباقم  رد  تیوهیب  ِناگدرب  نوچ  دنتخاس و  وا  يارب  نیغورد  یتیصخش  هک  نآ  زا  سپ  هیواعم و  ندرم  زا 

ِیعقاو زاسرکیپ  هک  دییاپن  يرید  اما  دنتـشاداو ، نیغورد  هیاس  نآ  لباقم  رد  یگدرب  شریذـپ  هب  مه  ار  نارگید  دـندروآ و  دورف  میظعت  رس 
ایآ هک  دـننکیم  ثحب  هزوح  رد  اـم ، زیزع  ياـههبلط  میناوخیم و  مـالک  ملع  رد  ار  فـطل  هدـعاق  اـم  . دـش راـک  هب  تسد  خـیرات  ِنادـجو 

هلزتعم همه  منکیم  نامگ  هک  هلزتعم -  زا  يدادعت  هعیـش و  تسا ؟ تلادع  دجاو  طقف  هک  نآ  ای  دراد ، مه  یفطل  تلادع ، زا  ریغ  دـنوادخ 
يراج شناگدنب  يارب  مه  ار  حلـصا  فطل و  هدعاق  لدع ، هفاضا  هب  لاعتم  دنوادخ  دـنیوگیم  دـنراد و  لوبق  مه  ار  فطل  هدـعاق  دـشاب - 

وا يرعـشا  هبنج  یهاگ  تسا ، هعیـش  ای  یلزتعم  ای  يرعـشا  ناشیا  هک  نیا  رظن  زا  مینک ، تواضق  يولوم  هرابرد  میهاوخب  ام  رگا  دیامرفیم .
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ام ِداب  : تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  دنوادخ  ِفطل  هدعاق  نیمه  دراوم ، زا  یـضعب  رد  یلو  دنک ، نایب  ار  فطل  هدعاق  دیابن  نیاربانب ، دبرچیم .
ار دوخ  ماعنِا  تذـلار  تسین  يدوب  هدرک  دوخ  قشاع  ار  تسین  يدومن  یتسه  تذلتـسوت  داجیا  زا  هلمج  ام  ِیتسه  تسوت  ِداد  زا  اـم  ِدوب  و 

رظن ام  رد  نکم  ام ، ردـنا  رگنمدـنک  ورین  یک  شاقن  اب  شقن  دـنک  وج  تسج و  تیک  يریگب  روریگماو  ار  دوخ  ماج  يهداب  لُقن و  ریگماو 
یـسانشهعماج و ناونع  هب  ياهدع  دیاش  [ . 505  ] دونـشیم ام  هتفگان  وت  فطل  دوبن  ناماضاقت  میدوبن و  امرگن  دوخ  ياخـس  مارکا و  ردـناو 
هب هنوگچ  یهلا  فطل  هک  دـنمهفیمن  اما  درک ، ثحب  اهنآ  هرابرد  دـیاب  هک  دـنراد  مه  یبوخ  بلاطم  هتبلا  دـنراد . یتانایب  خـیرات ، لیلحت 

شاهرابرد و  دـش ، هتخاـس  وا  نیغورد  همـسجم  تسا . هیواـعم )  ) نیا مه  یکی  تسا . هدوب  مکاـح  رـشب  رب  خـیرات  لوط  رد  سوملماـن  روط 
تکرح هب  دناهدرک ، نآ  زا  خیرات  ِساسح  ِنادجو  ریبعت  اهیـضعب  هک  یهلا  فطل  نآ  مکمک  ات  دنتـساریپ ، دنتـسارآ و  دنتخاس و  دنتفگ و 

کی مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  ناتـسرپهیواعم ، هیواعم و  نایماش ، ماش و  هک  هنوگنامه  تسا . هنوگچ  نایرج  هک  داد  ناشن  دمآرد و 
دنتفگ تدابع . بارحم  رد  دنتفگ  دش ؟ دیهش  اجک  رد  بلاطیبا  نب  یلع  دنتفگ : ماش  رد  دش ، دهش  یتقو  یتح  دنتخاس . نیغورد  همسجم 

زامن زغم  حور و  درم ، نیا  هک  نیا  اب  . دوشیم طقاس  هنوگچ  دوشیم  طقاس  یتقو  رـشب  نیا  ایادخ ، دناوخیم ؟ زامن  بلاطیبا  نب  یلع  رگم 
دنکیم لایخ  ناسنا  هک  نیا  اب  دز . رانک  ار  هدرپ  دمآ و  تسد  هب  ریـشمش  یهلا ، فطل  تشذگ و  راگزور  ات  دـنتخاس  ار  يزیچ  نینچ  دوب .

یلع هرابرد  : » دنتفگ ناشدوخ  دوب . یهلا  فطل  نیمه  تسد  رد  دزومآیم ، قشع  هک  ریـشمش  نیرتتمظع  اب  اما  درادن ، ریـشمش  فطل  هک 
هب مییوگن ، ار  شقح  مه  رگا  دیاهدرک . ّولغ  تفگ  دنهاوخ  مییوگب ، ار  شقح  رگا  اریز  تسا ، لکشم  یلیخ  ندرک  تبحـص  بلاطیبا  نب 

زورب شدوخ  مکمک  تفر و  نیب  زا  یگتخاـس  همـسجم  مینک ؟ تبحـص  هنوـگچ  بلاـطیبا  نب  یلع  هراـبرد  سپ  میاهدرک .» ملظ  درم  نیا 
يادخ یتح  هک  لّیمُش  یلبش  نوچمه  یناسنا  درادن ، لوبق  ار  بهذم  هک  یناسنا  یتح  ماهدرک ، ضرع  اهراب  نم  هک  دیسر  اجنادب  ات  درک .
هتشذگ رد  هن  برغ ، هن  قرش و  هن  هک  تسا  ياهخسن  هناگی  ناگرزب ، ِگرزب  بلاطیبا  نب  یلع  اوشیپ  :» تفگ ًاتحارص  درادن ، لوبق  ار  یلع 

ار بلاطیبا  نب  یلع  ِیقیقح  همـسجم  یهلا ، فطل  نآ  تفر و  رانک  هدرپ  [ . 506 .« ] تسا هدیدن  هخـسن  نیا  قباطم  یتروص  زورما ، رد  هن  و 
رـصعلاو هروس  رد  تسین . یندرکرهق  قح ، دـینکن . رهق  قح  زا  دـنرواین ، ياج  هب  ار  امـش  ِّقح  دیـشاب و  قح  یهاگ  هک  نیا  زا  دروآ . نوریب 

تسین نانچ  .« دناهدرک هیصوت  ییابیکـش  هب  شرافـس و  قح  هب  ار  رگیدمه  و  [ .» 507  ] ْربَّصلِاب اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلاـِب  اْوَصاَوت  َو  : میناوخیم نینچ 
، دراد ادـخ  هب  قح و  هب  هیکت  تسا و  قح  نوچ  اما  دـنروایب . ياج  هب  ار  وا  عقوم  نامه  دـشاب ، قح  هک  عقوم  ره  رد  تقو و  ره  ناـسنا ، هک 
هب رگید  لاس  کی  اراگدرورپ ! ادنوادخ ! . دیـشاب هتفر  ایند  زا  امـش  شیپ ، اهلسن  هچرگا  داد ، دهاوخ  ماجنا  ار  شدوخ  راک  خیرات  رد  ًاعطق 

توارط ار  نامحور  ناتسلگ  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  دای  اب  میریگب و  رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگراب  رد  هک  يدومرف  تیانع  ام 
. هدـب رارق  هدـنزومآ  سالک  ام ، يارب  ار  تاسلج  نیا  لاـثما  ازفیب . اـهسرد  نیا  يافـص  قدـص و  رب  اراـگدرورپ ! مینک . يراـیبآ  میهدـب و 

« نیمآ . » هدب رارق  نیسح  ماما  یعقاو  ناوریپ  زا  ار  ام  هک  میهدیم  مسق  تنیسح  قح  هب  ادنوادخ ! اراگدرورپ !

ینیسح تمارک 

نیسح ماما  ریذپانانف  تیصخش  يانبم  رب  هک  البرک ، هثداح  تخانـش  یبایزرا و  هک  تسا  نیا  تقیقح  .( 1376  / 2  / 23 مرحم ، متفه  بش  )
مالسا روهظ  تشذگرس  رظن  زا  دوب ، ینوگانوگ  فلتخم و  داعبا  ياراد  نارود  نآ  نوچ  تسا . يراوشد  راک  داتفا ، نایرج  هب  مالـسلا  هیلع 

شریسفت نوگرگد  ای  دش و  نوگرگد  اهشزرا  میهافم و  هک  دش  هچ  و  دروآ ، هچ  رشب  يارب  دش و  هضرع  تیرشب  يارب  مالسا  هنوگچ  هک 
مان هب  هک  یناسک  همه -  هن  بلغا -  هک  دینادیم  امش  هتبلا  تسا . يراوشد  راک  اهنیا  همه  تخانش  دش ؟ رجنم  البرک  ناتساد  هب  ات  دندرک 

، تایونعم قالخا و  واهشزرا  هرابرد  ًاصوصخم  دننزیم ، فیلأت  هب  تسد  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  نایرج  ناونع  هب  البرک و  نایرج 
دنوشیم هجاوم  لاؤس  نیا  اب  راک ، نمـض  رد  نانآ  دنوش . ورهبور  مه  ناشدوخ  اب  دیاب  اریز  دنروایب ، راشف  ناشدوخ  هب  یلیخ  دنهاوخیمن 

هچ يارب  يراد ؟ قفاوت  نیسح  رادرک  راتفگ و  اب  وت  ًاتقیقح  ایآ  یتسه ؟ یلاح  هچ  رد  ینکیم ، ریسفت  ار  نایرج  هک  هدنـسیون  وت  کنیا  هک 
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، تسا هدش  ماجنا  هرابنیا  رد  هک  ییاهراک  دیاش  تسا . هدش  تشاددای  هثداح  ینک ؟ تشاددای  یهاوخیم  ار  هثداح  طقف  ایآ  یـسیونیم ؟
، تسا هدش  ماجنا  هک  ییاهراک  رظن ، ره  زا  هچ  باتک و  رظن  زا  هچ  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  ناتساد  هرابرد  ًاعقاو  ینعی  دشاب . رامـشیب 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  هیضق  هتشاد ، راکورس  مالسا  ردص  اب  هک  دینیبب  ار  مالسا  خیرات  ره  ًانمض  . دشاب شرامش ) لباق  ریغ   ) یصْحَی دیاش ال 

لکـشم ام  يارب  نآ  شرامـش  تسا . ردق  هچ  نآ  موس  تسد  ای  مود  تسد  ای  لوا  تسد  خیراوت  نیا  دنادیم  ادـخ  الاح  هک  تسا . هتـشون 
-1 [ . 508 : ] ماهدرک هراشا  ًالبق  ار  نآ  طیارـش  للع و  دننکیمن ؟ لیلحت  هیزجت و  قیقحت و  هلأسم  نیا  رد  دـیاب ، هک  هنوگنآ  ارچ  اما  تسا ،

کی دـهاوخیم . ییاههسیاقم  یتح  تسین . ریذـپناکما  ندـید ، اجنآ  اج و  نیا  هملک  راهچ  هس ، اب  دراد . تاـعالطا  هب  زاـین  هک  تسا  نیا 
لوط رد  - 2. دننک وروریز  قیبطت و  هسیاقم ، ار  نآ  دنناوتب  ات  دـهاوخیم ، خـیرات  ثداوح  هرابرد  يرکفنشور  ینیبنشور و  يرگنـشور و 

؟ یتسه یلاح  هچ  رد  وت  دسرپب : دوخ  زا  ات  دهدب  رارق  دوخ  يورایور  ار  ناسنا  هک  دوشیمن ، هدید  نیـسح  ناتـساد  دننام  یناتـساد  خـیرات 
هک تسا  ینس  رثکادح  لاس ، ای 58   57 دوب . هدشن  ریپ  ترضح  دربیم و  رس  هب  یلاسنایم  نارود  رد  یلع  نب  نیسح  هثداح ، عوقو  نامز  رد 

یتـح درواـیب ، تسد  هب  فاـطعنا  یمک  اـب  تسناوـتیم  هـک  یتاـناکما  نآ  اـب  دوـب و  لاـسنایم  سپ  تـسا . هدـش  نـیعم  ترـضح  نآ  يارب 
ثحب هنوگچ  ار  اـهنیا  منک . راـک  هچ  منادیم  مناوتیم و  مدوخ  نم  تفر ، اـیند  زا  وا  یتقو  یلب  هک  دـهدب ، مه  دـیما  دوخ  هب  تسناوتیم 
هرابرد یملع ، هسلج  کی  رد  ینامز  . دـهاوخیم لدِزوس  اوقت و  صالخا ، راک و  دراوم ، نیا  مینک ؟ یبایزرا  ار  اهنیا  هنوگچ  ًاعقاو  مینک و 
ینالف تسا . دایز  شتاعالطا  باتک ، نیا  ریسفت  حرش و  هرابرد  ًالثم  هدرک و  راک  هرابنیا  رد  یلیخ  ینالف  دنتفگ  دش . تبحص  باتک  کی 
هیضق نیا  هب  هک  دینک  تبحص  نیا  زا  دوب ؟ ردقهچ  وا  زادگ  زوس و  تفگ : دوب ، اجنآ  هک  نایاقآ  زا  یکی  تسا . هدرک  اغوغ  یبدا  هبنج  زا 

روط هب  ار  نیـسح  خیرات  رگا  بوخ ، رایـسب  تسا . هدرک  ثحب  ياهفرح  روطهب  دنتفگیم  اهنیا  هک  تسا  نیا  ثحب  تشاد ؟ نامیا  ردقهچ 
هرابرد تسا ، هتـسیاب  هتـسیاش و  هک  روط  نآ  داتفا ؟ قافتا  ياهثداح  نینچ  ارچ  هک  مینک  يریگهجیتن  میناوتیمن  اـم  مینک ، وگزاـب  ياهفرح 

لاح ات  دـیاب  هیـضق ، تمظع  تهج  هب  دراد . یبهذـم  هبنج  ینید و  هبنج  نوچ  ًاصوصخم  تسا ، هدـشن  قیقحت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هثداـح 
، یـسانشناسنا هفـسلف ، قالخا ، یـسانشناور ، لئاسم  نیـسح ، هثداح  رد  نوچ  دـشاب . هدـش  هتـشون  هرابنیا  رد  ارتکد  هلاسر  اههد  لقادـح 
[ دروـم نـیا  رد   ] ارچ داد . رارق  لـیلحت  دروـم  هثداـح ، نـیا  رد  ناوـتیم  ار  یناـسنا  داـعبا  ماـمت  دراد . دوـجو  خــیرات و ... یــسانشهعماج ،
ام دوخ  نابیرگ  لوا  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ  دهدب ؟ ناشن  تسرد  ار  شدوخ  هرهچ  ناتـساد  نیا  دنهاوخیمن  ارچ  دـننکیم ؟ ینیـشنبقع 

هفاضا نآ  هب  زین  يرعـش  تاساسحا  يرادـقم  دـنزادرپیم و  هثداح  لقن  هب  طقف  هک  تسا  مهم  یلیخ  ياههزیگنا  زا  یکی  نیا  دریگیم ؟ ار 
يریگیپ یهلا  نایدا  خیرات  زا  ار  هلأسم  نیا  دنک و  لیلحت  یسک  رگا  هک  یتروص  رد  دنروآیم . مه  هب  ار  هیـضق  هت  رـس و  سپـس  دننکیم ،

وت نیسح ، يا  هک  دوشیمن  راچد  هلأسم  نیا  هب  رگید  [ 509  ] ًۀَُّما میهاْربِا  َناک  َو  دوب : ایند  ینعی  دوب ، تما  کی  ییاهنت  هب  میهاربا  هک  دـنک 
ییاهنت زا  دوش : هدافتـسا  دیاب  اهاجک  زا  هلأسم  نیا  يارب  دینک ، تقد  دشیم . عمج  وت  رود  تیرثکا  يدرکیم و  ربص  يدوب ، تیلقا  رد  هک 

، درکیم تقد  هتکن  نیا  هب  یـسک  رگا  دنکیم . هابتـشا  مه  ایند  یلب ، دـنکیم ؟ هابتـشا  ایند  ایآ  دوب .» تما  کی  ییاهنت  هب  میهاربا  ، » میهاربا
، ریخن دنک . یگداتسیا  دیزی  تکوش  ربارب  رد  تسناوتیمن  هک  تشادن  هجوت  هیضق  نیا  رد  نیسح  هک  تفگیمن  نودلخ  نبا  لثم  یصخش 

ِِّیبَّنلا َْنباَی  . تسا قارع  اج  نیا  هک  دزیم  سدـح  ار  رفن  رازه  لهچ  یـس -  لباقم  رد  رفن  ود  داتفه و  يانعم  تسنادیم و  ًـالماک  نیـسح ] ]
الَو ٍمَدـِب  الَبْرَک  ْمُْکنِم  ُّلَْطبَتهَیِکاب  َِکلْجَِال  یْنیَع  امَّنِکل  ٍۀـَبُوثَم  ِلْجَِال  یْنیَع ال  َکیْکبَتهَیِکاَّزلا  ِلُوتَْبلا  َْنباَـی  یـضَتْرُْملا  ِِّیلَْولا  َْنباَـی  یفَطْـصُْملا 

ِعامِّدلِاب َلِّسُغ  َو  ًاشَطَع  اضَق  یّتَح  ْمُهَتارَف  َنْعَطَق  اذامهَِیتْآلا  اَیازَّرلا  َِتنَّذَـح  َو  ْتَفَلَـس  یتَّلا  اَنایازَر  ْمُْکتَّیِّزَر  ْتَْسنَأهَیِراْجلا  ِعُومُّدـلِاب  یّنِم  ُّلَْطبَت 
هعماج کی  هرابرد  نونکا  مییوگب و  میهاوخیم  ار  نامز  نآ  هتبلاَیِهامَک  قارْعلا  اِذِا  قاـفِّنلا  اوُکََرت  ْمُهَّنَظ  َو  ْقارَْعلا  َیِلا  ُْنیَـسُْحلا  َدَرَوهَِیناـْقلا 

نیا ِیعقاو  هرهچ  نداد  ناشن  يارب  هک  دنتـسه  ییاـهزیچ  تسرد  اـهنیا  دوب . هنوگنیا  عقوم  نآ  مینکب . یباـیزرا  دـصرددص  میهاوخیمن 
، تسا ریظنیب  هثداح  نیا  هک  دننک  حرطم  ار  هلأسم  نیا  يرگید  صاخشا  دیاب  ایآ  دوش . هجوت  اهنآ  هب  دیاب  خیرات ، ریظنیب  ِگرزب  هثداح 

یسانشنیسح نیسح و  ثحب  يارب  ياهتشر  دراد  اج  ًالـصا  ؟ دوب يریظنیب  هثداح  بجع  هک  دورب  نآ  لابند  هب  مه  هعیـش  ناملـسم و  ِنم  ات 
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، تسا ینّیعم  ياهتعاس  هب  دودحم  هک  زور  کی  رد  هک  دوشیم  ایآ  دوشیم . تمدخ  تیرشب  نیا  هب  ردق  هچ  دنادیم  ادخ  هک  دوش  ریاد 
دینک و ریـسفت  ار  نآ  دراد . ناکما  یلب ، دنک ؟ ادـیپ  یلمع  هبنج  یناسنا ، ياهشزرا  دـض  مامت  تسرهف  یناسنا و  ياهشزرا  مامت  تسرهف 

تـشادن ینید  هبنج  هثداح ، نیا  رگا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دهاوخیم . زوس  هقالع و  قشع و  یمک  راک ، نیا  هن ؟! ای  دراد  ناکما  ایآ  دینیبب 
شاهرابرد باتک  رازه  اههد  اـیآ  دروآیم ، دـیدپ  تلادـع  يدازآ و  زا  يرادـفرط  يارب  یلومعم  ناـسنا  کـی  ناونع  هب  تیـصخش  کـی  و 

ِناشن تسا . یبهذم  هثداح  هثداح ، دهدیم . بیرف  ار  شدوخ  مه  زونه  دراد و  يژرلآ )  ) تیساسح هراب  نیا  رد  رـشب  هراچیب  دنتـشونیمن ؟
دهاوخ هتشادرب  بهذم  هار  زا  طقف  برغ -  يا  قرـش ، يا  دوش -  هتـشادرب  یمدق  رـشب  يارب  رگا  هک  دنتـسین  هجوتم  ار  نیا  دراد و  بهذم 

نیمز برغم  روهشم  رایسب  نارکفتم  زا  یکی  . میوگب ار  یبلطم  دیهدب  هزاجا  دنراد . فرح  تیرـشب  يارب  هک  دنتـسه  اهنیا  طقف  نوچ  دش .
نآ رگید ، ترابع  هب  تسا . یشکدوخ  مه  نآ  هک  دراد  دوجو  يّدج  هلأسم  کی  اهنت  :» دیوگیم ًاحیرص  یچوپ ، تارکفت  رد  وماک ) ربلآ  )

هجوـت نآ  هب  رتـمک  زورما  یلو  تسا ، یقاـب  دوـخ  تّوـق  هب  زوـنه  لاؤـس  نیا  ِیبهذـم  باوـج  دـنکیم ؟ شزرا  اـب  ار  یگدـنز  هک  تسیچ 
لثم قطنم ، نیا  ِیعقاو  يانعم  دونـشیمن ! رـشب  اما  دیوگب . ار  یگدنز  فده  دناوتیم  هک  تسا  بهذـم  طقف  دـیوگیم  [ . 510 .« ] دوشیم
هچب اما  دنک ، دوبان  ار  وا  دـشاب و  هدنـشک  بورکیم ، نیا  تسا  نکمم  دـنکیم و  يزاب  بورکیم  هب  هدولآ  كاخ  اب  یکدوک  هک  تسا  نیا 

ینینزان یلیـس  کی  یتح  رگا  امـش  دیتسین ؟ هچب  نیا  لتاق  دـیرادنزاب ، كاخ  اب  يزاب  زا  ار  كدوک  نیا  رگا  امـش  ایآ  دـهدیمنارف . شوگ 
، رطخ زا  یهن  نیا  ایآ  مهد ، تاجن  ار  وت  ناج  مهاوخیم  نم  دـییوگب  دـیراد و  رذـحرب  كاخ  اب  يزاـب  زا  ار  وا  دـیزاونب و  وا  هنوگ  هب  مه 

عماوج ِناگدنسیون  يا  بوخ ، رایـسب  درک . دهاوخ  ار  راک  نیا  هک  تسا  بهذم  طقف  دیوگیم ، ًاحیرـص  وماک ) ربلآ   ) وا دراد ؟ اّما »  » ياج
هک دراد  ییورین  هچ  بهذـم  تسا . هدوب  هچ  هک  دـینک  ثحب  نآ  هرابرد  تسا ، هداد  ناشن  ار  راکهاش  نیرتـالاب  بهذـم  هک  لاـح  يرـشب ،

لاثما ماقم و  درک .» مهاوخ  یگداتـسیا  زاب  دَنامن ، یقاب  خیرات  رد  نم  زا  دعب  مه  نیـسح )  ) نم مان  رگا  یتح  هک  . » ۀلذلاانم تاهیه  دـیوگب :
نیا يارب  یتح  نیسح ،)  ) نم راک  ًالـصا  ؟ تسا چوپ  یناسنا ، ياهشزرا  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِینید  مادقا  نیا  ایآ  تسیچ ؟ نآ 
ًاعقاو خیرات  رد  سرد ، نیا  اب  رـشب  ایآ  دوشیمن ؟ هیفـصت  سرد  نیا  اب  رـشب  ایآ  درک . ار  راک  نیا  نیـسح  دنیوگب  نم  زا  دعب  هک  تسین  مه 
هرهچ اعوسات ، بش  زا  مییوگب  رگا  هک  نیا  ای  هدوب ، تعاس  رد 24  نآ  مکارت  مییوگب  دوشیم  یتح  هک  یسرد  نیا  اب  دنکیمن ؟ تفرـشیپ 

دنچ رد  دشاب ، هدـنزومآ  دـناوتیم  تیرـشب  لک  يارب  هک  یثداوح  همه  دوب . يدـج  ثداوح  همه  درک و  ادـیپ  شدوخ  يارب  يدـج  یلیخ 
يرمق يرجه  کی  تصـش و  لاس  بجر  هام  رد  دـعب  دـش و  فّرـشم  هکم  هب  هنیدـم  زا  ترـضح  هک  یعقوم  زا  هک  نیا  ای  داد . خر  تعاس 

لماک گرزب  هثداح  نیا  هام  تفه  نیمه  رد  زاب  مرحم ، هجحلايذ ، هدـعقلايذ ، لاوش ، ناـضمر ، نابعـش ، بجر ، ینعی ؛ دـش . قارع  ِیهار 
هک هتسراو -  ِصخش  نالف  ًالثم  هرابرد  کچوک  ناتـساد  کی  زا  یهاگ  هک  تسا ، یمور ) يالم   ) يولوم بانج  لاثما ] هب  ام  باطخ  .] دش

يارب طقف  مه  دیاش  هک  هدیـشک  ییاهولبات  هچ  و  هدرک ، اههچ  نآ  اب  هتـشادرب و  ار  ياهثداح  دشابن -  ینیقی  مه  یلیخ  خیرات  رظن  زا  دـیاش 
نادـیم هب  تسرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  هرابرد  اـما  تسا ، هدرک  ثحب  نآ  نوماریپ  هدرک و  ناـیب  ار  ناتـساد  نآ  یگدـنزومآ ،

فرط هب  یگدنز  زا  درک و  هاگن  یلع  نب  نیسح  هب  طقف  ریهز  درک و  هاگن  نیق  نب  ریهز  هب  طقف  یلع  نب  نیـسح  هک  یناتـساد  . تسا هدماین 
ناوتیمن اـیآ  دـننک : هجوت  دـننکیم ، راـک  اـهناسنا  ِیناور  تشادـهب  يارب  هک  یناسانـشناور  دراد . تقیقح  داـتفا ، هار  تداهـش )  ) گرم

نیا رد  دنتشاد و  مه  اب  اهمشچ  نیا  یتبحـص  هچ  ای  تسا ؟ هتفگ  هچ  هدرک و  راک  هچ  شهاگن  نیا  اب  نیـسح  هک  درک  ثحب  اهنیا  هرابرد 
هدوب يرگید  بتکم  رد  نیـسح ، ماما  اب  دوخ  تاقالم  زا  لبق  هک  تسا  یـسک  هیـضق  فرط  کی  تسا ؟ هدـش  لدـب  در و  ینخـس  هچ  نایم 

نیـسح اـب  ریـسم  نیا  رد  هک  مدزیم  فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  مرداـچ  مادـم  مدـمآ و  نوریب  هکم  زا  نم  هک  دـیوگیم  مه  شدوخ  تسا .
نیا دش و  کیدزن  مه  هب  ناشرداچ  ود ، نیا  ییاج  رد  هرخالاب  دش . دـهاوخ  دیهـش  دوریم ، هک  هنوگنیا  متـسنادیم  نوچ  موشن ، ورهبور 
حور ناوتیم  مشچ ، کی  ِقیقد  ياشامت  اب  یهاگ  هک  دراد  اهثحب  اهناغمرا و  رـشب  يارب  یحور ، رظن  زا  دراوم  نیا  داـتفا . قاـفتا  ناـیرج 

راکتشپ صالخا و  راک و  دراوم ، نیا  ریسفت  قیقحت و  درک . هدهاشم  تسا ، یکی  اهناسنا  همه  حور  اب  الاب  هبترم  کی  رد  هک  ار  ناسنا  نآ 
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دیاب دوش . ثحب  ًاـعقاو  دـیاب  هک  تسا  یلئاـسم  زا  دوشیم و  هداـیپ  هناد  هناد  یناـسنا  لوصا  تاـیقالخا و  ماـمت  اهرفـس  نیا  رد  دراد . مزـال 
ار يدنور  هچ  یعیبط  رظن  زا  هیضق  هک  درک  ساسحا  ّرح -  هیضق  زا  دعب  ًاصوصخم  مالـسلا -  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هنوگچ  هک  دوش  حرطم 
هک دماین ، دوجو  هب  سأی  هرذ  کی  وا  يارب  هنوگچ  هک  منکیم ، ضرع  مه  ار  نآ  نتـسناد  ِیگنوگچ  تسنادیم و  لوا  زا  وا  دنکیم . یط 

سأی ياهرذ  نایرج ، نیا  رد  دنهدب . تکرح  دنناوتیم  امش  هیلع  ار  یمالسا  ياهروشک  همه  اهنآ  دیتسه و  رفن  ود  داتفه و  طقف  امـش  اقآ 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  دندشیم ، رتکیدزن  البرک  هب  هک  هچ  ره  ًاصوصخم  مینک ؟ ثحب  هیحور  نیا  زا  دیابن  ام  ایآ  دشن . ادیپ  ناشیا  رد 

دننامه ودرا  کی  دـنک ، تسرد  ار  دوخ  يودرا  تساوخیم  هک  اروشاع  بش  اـت  ناـشیا  تسا . رارق  هچ  زا  ناـیرج  هک  دومرفیم  ساـسحا 
دوب هدید  ار  نیسح  نارای ، زا  رفن  کی  : » هک دناهتشون  مه  ار  بلطم  نیا  یتح  درکیم ]. يزیرهمانرب  كرادت و  ار   ] يرفن رازه  دص  يودرا 
لمع نیا  دـهدب .» رارق  هنوگچ  ار  رگنـس  اههمیخ و  هک  درکیم  یگدیـسر  هیـضق  نیا  هب  یماظن ، ریبدـت  يور  تسرد  قیقد و  ترـضح  هک 
نیسح ماما  دندوب . لماک  هرصاحم  رد  اروشاع  بش  دناهدمآ . ولج  هنهرب  ریـشمش  اب  رفن  رازه  یـس  دوب ، هدش  ساسحا  هک  نیا  اب  هچ ؟ ینعی 

ایآ دهدیمن ؟ امش  هب  دیما  سرد  مظنم ، قیقد و  ِتاکرح  نیا  ایآ  تسا . هدومرف  میظنت  ًاقیقد  ار  دوخ  راک  اروشاع ، بش  نامه  مالـسلا  هیلع 
دروم رد  و  [ .» 511  ] هَّللا َءاشَی  ْنَا  ِّالا  ًادَغ  َِکلذ  ٌلِعاف  ّینِا  یَِشل  ََّنلوُقَت  َو ال  ؟ دیشابن دیماان  يدنوادخ  تایانع  زا  زگره  هک  دیوگیمن  رشب  هب 

دینادیمن ار  دعب  هقیقد  کی  تیعـضو  امـش  .« دهاوخب ادخ  رگا  ییوگب ]  ] هک نیا  رگم  داد ، مهاوخ  ماجنا  ادرف  ار  نآ  نم  هک  يوگم  يزیچ 
تسا و نینچ  دیدنام ، مه  دـعب  هقیقد  يارب  رگا  دـیوگیم ، هک  هچره  یلبق ، هقیقد  هفیظو  نیا  مالـسلاو . دـیهد ، ماجنا  ار  ناتهفیظو  دـیاب  و 

ترـضح رد  تیریدم  ِفعـض  سأی و  تلاح  دروم ، کی  رد  یتح  هک  نیا  زا  رتالاب  یـسرد  هچ  زیزع ! ناناوج  يا  دیهدب . ماجنا  ار  نآ  دیاب 
دیهـش هک  تسنادیم  تماما  ملع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  منکیم ، ضرع  مه  نالا  مدرک و  ياهراشا  ًـالبق  هک  روطناـمه  دـشن . هدـید 

دوخ و گرزب  ِتسادـق  ماقم و  نآ  اب  ینعی  دوب . تماما  ملع  ياراد  طقف  وا  هک  یلاح  رد  تسنادیم ؟ مه  ییادـخ  ملع  هب  ایآ  اـما  دوشیم ،
ُُّما ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاـشَی  اـم  ُهَّللا  اوُحْمَی  ؛ هک تسنادیم  لاـح  نیع  رد  اـما  تسه . تداهـش  هک  تسنادیم  ار  هدرپ  تشپ  تماـما ، ناونع  هب 

یتح مه  اروشاع ]  ] حبص دیوگب  یسک  رگا  اذل ، .« تسوا دزن  باتک  لصا  دنکیم و  تابثا  ای  وحم  دهاوخب ، ار  هچنآ  ادخ  [ .» 512  ] باتِْکلا
. تسا حیحـص  وا  نخـس  دادیم ، ماجنا  تسرد  ار  شراک  دیاب  تسا و  مامت  راک  هک  تشادن  نیقی  يدنوادخ  ملع  اب  یلع  نب  نیـسح  زونه 

نیا زا  یکاح  نیارق  لماوع و  دنک . يدبا  ِیگدنز  دهاوخیم  ًالـصا  هک  دوب  نیا  لثم  ًاقیقد  ناشیا ، ياهراک  حبـص ، یتح  میوگیم : هرابود 
يایند نیا  زا  چوک  لپ  هب  تداهش و  لپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  درذگیم ، تاظحل  هچ  ره  تسا و  نتفر  لاح  رد  ناشیا  هک  تسا 

، دنوش دیهش  شنادنزرف  زا  دادعت  نیا  یـسک  مدیدن  نم  دیوگیم -  يوار  هتبلا  دندیگنجیم -  هک  یعقوم  ناشیا  دوشیم . رتکیدزن  یناف 
هدشن هدـید  میاهدـیدن و  ار  نیا  ریظن  ام  دـگنجب . درآرب و  سفن  ِتوارط  تلاح  اب  ردـق  نیا  یلو  دریگب ، يراوگان  ار  وا  فارطا  همه  نیا  ای 

نایم زا  دیاب  غورد  دش ، حرطم  هک  ادخ  دوش . حرطم  ادـخ  دـیاب  ًامیقتـسم  اج  نیا  رد  اریز  دـننک ؟ ثحب  دـنناوتیمن  هرابنیا  رد  ارچ  تسا .
هدرپیب فاـص و  ارچ  دورب . نیب  زا  دـیاب  اـهيراکاطخ  دـش ، حرطم  هک  ادـخ  دورب . نـیب  زا  دـیاب  شغ  لـغ و  دـش ، حرطم  هـک  ادـخ  دورب .

، وا ِملع  اما  دش ، دهاوخ  دیهش  هک  تسنادیم  دوب و  ِملاع  وا  دوشیم . هدید  دیحوت  نیـسح ، ناتـساد  زا  هظحل  ره  رد  ًاعقاو  مینکن ؟ تبحص 
نآ زا  مه  ناربمغیپ  زا  کـی  چـیه  یتـح  هک  یفخم  ملع  ینعی  هچ ؟ ینعی  نوزخم  ملع  دراد . نوزخم  ملع  دـنوادخ  طـقف  دوب . تماـما  ملع 
ره دـنوادخ  تسوا . تسد  تابثا ، وحم و  باتِْکلا . ُُّما  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  هک ؛ تسا  نوزخم  ملع  نامه  اب  دـنرادن . عـالطا 

بانج يا  دـیوگب  دـناوتیم  هشقن  ایآدـنک  ورین  یک  شاقن  اـب  شقن  دـنک  وجو  تسج  تیک  يریگب  رو  : هن هک  دـهدب  رارق  دـناوتیم  هظحل 
رارق بطاـخم  ار  شاـقن  دـناوتیم  هنوگچ  شقن  تسا ؟ هتفرگ  رارق  هنوـگنیا  هعوـمجم  نیا  رد  نم  لکـش  نوـنکا  هک  منادیم  نم  شاـقن !

تمعن کی  نیا  دوش . فورـصم  دش ، هتفگ  هک  يدراوم  نیا  هب  خـیرات ، ِنارگلیلحت  ِّتیدـج  مامت  ات  دوش  یعـس  دـیاب  لاحره ، هب  دـهدب ؟
نیسح ماما  ناتساد  امش  . تسا ون  هزات و  زور  ره  مه  ناتساد  نیا  و  مینک ، رظن  دیدجت  رگید  راب  ار  یناتـساد  ام  هک  تسا  يدنوادخ  ِگرزب 

زا یکی  یتح  دیریگب . رظن  رد  تسا ، هتساوخ  ار  امش  هبتع  نب  دیلو  هک  دندروآ  ربخ  نانآ  يارب  دجـسم  رد  هک  زاغآ  نآ  زا  ار  مالـسلا  هیلع 
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؛ تسا هتشاد  بسن  رظن  زا  هک  ياهقباس  نآ  اب  تسا . حیحص  مظنم و  ترـضح ، تاکرح  مامت  تسین . لصا  نوناق و  قطنم و  فالخ  اهنآ ،
تکرح بسح ، اب  بسن و  نآ  اب  اِهباِیث . ِتاّمَِهلْدُم  ْنِم  َکِْسْبُلت  َْمل  َو  اهِساْجنَِاب  ُۀَّیلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ةَرَّهَطُْملا . ِماحْرَْالاَو  ۀَِخماّشلا  ِبالْصَْالَا 

تلاح نآ ، ندینـش  دایز  تقیقح ، رد  و  میاهدینـش ، مه  دایز  نوچ  میونـشیم ، ام  ار  يزیچ  کی  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  هثداح  نیا  هدرک و 
. مدوب هنـشت  یلیخ  مدیـسر و  همه  زا  رخآ  مدوب و  ّرح  نایهاپـس  زا  نم  دـیوگیم : یبراحم  ناعط  نب  یلع  . دریگیم ناسنا  زا  ار  يواـکجنک 

روظنم اذل  . ) دـهدیم کشم  ینعم  ام ، نابز  هب  هیوار  [ 513 . ] هیوارلا خنا  دومرف : دید  ار  مبسا  نم و  ِیگنشت  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ 
هراشا کشم  کی  هب  ترضح  مدناباوخ . ار  رتش  نم  ناباوخب .» ار  رتش  ردارب ، يا  ، » لمجلا خنا  خالا  نبا  ای  دومرف : سپـس  (. مدیمهفن ار  ماما 

منک ادـیپ  دــیآیم  بآ  نآ  زا  هـک  ار  کـشم  هـنهد  متــساوخ  روـط  ره  مدوـب ، هچاپتــسد  سب  زا  دــیوگیم  روـخب . نآ  زا  دوـمرف  درک و 
ِِثنِخا دومرف : دمآ و  دـش  دـنلب  شدوخ  مناوتان ، دـید  نوچ  درکیم . اشامت  ارم  راک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دـیوگیم : . متـسناوتیمن
روظنم هجوتم  متـسناوتن و  مه  زاب  نم  دـیوگیم  یبراحم  ناعط  نب  یلع  هدـب .) راشف  تسد  اب  ای  نادرگرب ، ار  کشم  هناـهد  ینعی  . ) ءاقـسلا

قح دینکیم ؟ هدهاشم  يزیچ  هچ  ناعط ، نب  یلع  هب  ترـضح  کمک  نیا  رد  . مروخب بآ  نم  ات  درک  کمک  ماما  هکنیا  ات  مدـشن ، ناشیا 
نیقلت هدـناجنگ و  نینچ  ناعط ) نب  یلع   ) وا زغم  رد  نـالا  هک  دـنادیم  نیـسح  يرـشب . ِیمومع  قح  يرورـض و  قح  تاـیح ! قح  تاـیح !

ییاهسرد اهنیا  داد . وا  هب  ار  بآ  لاح ، نیا  اب  تسا . هتفریذپ  ار  نیقلت  مه  لهاج  نیا  و  دوش ، هتشک  دیاب  نیـسح )  ) درم نیا  هک  دناهدرک 
ياـهشزرا ماـمت  هعومجم  تسرهف و  دـیوگب  یـسک  رگا  یعونتم ! ثداوح  هچ  دراد و  دوجو  نیـسح  هثداـح  ِتاـظحل  ماـمت  رد  هک  تسا 

. تسین دیدرت  ياج  تسا ، هدرک  زورب  نّیعم  تدم  نآ  رد  رگید ، فرط  رد  يرشب  ياهشزرا  دض  تسرهف  و  فرط ، کی  زا  يرـشب  خیرات 
يوب یهاگ  تاظحل  دینکن . هاگن  ار  نامز  ِیمک  تسا . زور  ود  زور ، کی  هثداح  هثداح ، هک  دـنکیم  لایخ  ناسنا  تسا و  مک  نامز  اهتنم ،

یطحق و تارکفت و  ِیمک  زین  تسا ، هدش  طلسم  اهناسنا  رب  هک  ینیشام  یگدنز  نیا  مارح ، ياههمقل  نیا  هنافسأتم ، یلو  دهدیم ، تیدبا 
نانارمکح ياههلـسلس  نیرتمهم  زا  هلـسلس  ود  تسا . هدوب  هچ  هیـضق  هک  دنک  رکف  هراب  نیا  رد  ناسنا  دراذگیمن  اههشیدـنا ، یلاسکـشخ 

رد ار  نیسح  ناتساد  طقف  دندیشکن . ریشمش  ًالصا  دنروایب ، مالسا  نید  هب  ار  مدرم  هک  نیا  يارب  هملاید ، هیوب و  لآ  ینعی ؛ یمالـسا  عماوج 
دندناوخیم و مه  مدرم  دنتشاد . تبحص  مدرم  اب  نیسح  ناتساد  هرابرد  اهنیا  طقف  طقف و  دیناوخب . دنتفگیم  دنتـشاذگیم و  نانآ  لباقم 
اپ ریز  ار  دوخ  ِسوـه  يوـه و  هک  یـسک  اـیآ  دـهد ؟ ماـجنا  ار  تکرح  نیا  دـناوتیم  اـیآ  دـنکن ، هیکت  ادـخ  هب  یـسک  رگا  هک  دـندیدیم 
هک یـسک  ایآ  دهد ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتیم  دشابن ، فرـشم  تیرـشب  رب  هک  یـسک  ایآ  دهد ؟ ماجنا  ار  تکرح  نیا  دناوتیم  دراذـگن ،

يّدَج ِۀَُّما  یف  ِحالْـصِْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  ّینِا  دوب : نیا  وا  ياعدا  مامت  و  دـهد ؟ ماجنا  ار  يراک  نینچ  دـناوتیم  دـشابن ، اهربص  قوف  شربص 
تاـهیه راعـش  دـینکن . لاـمیاپ  ار  نآ  دراد ، نارگ  یتمارک  ناـسنا ، هک  نیا  و  دوب . مالـسا  مه  شماـمت  هک  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

، تسا هدیتلغ  نوخ  رد  اههزانج  یگدنز ، زا  عافد  يارب  نازورف  ِباتفآ  نیا  ریز  رد  هک  يرادـقم  نآ  دـنام . اجرباپ  عقوم  نامه  زا  ۀـلذلاانم ،
هک هنوگنامه  تسا . مهم  رایـسب  تیـصخش  تیثیح و  تسین . رتمک  دشابن ، تمارک  زا  عافد  هرابرد  نآ  زا  شیب  رگا  دـهدیم  ناشن  خـیرات 

ِیگدنز مهاوخیم  نم  دییوگب  دیناوتیم  ایآ  دینک ؟ شورف  دیرخ و  دیناوتیم  ایآ  دـینک -  شورف  دـیرخ و  ار  ناتیگدـنز  دـیناوتیمن  امش 
. داد لاـقتنا  لـقن و  درک و  طاقـسا  اـی  تخورف  ناوتیمن  ار  تیثـیح  تیـصخش و  تمارک و  مه  روطناـمه  مشورفب -  ینـالف  هب  ار  مزورما 

نآ زا  یهاوخیم  هک  تسوت  هب  قـلعتم  تیـصخش ، تیثـیح و  رگم  مرادرب . تسد  متیـصخش  تیثـیح و  زا  مهاوـخیم  نم  تفگ  ناوـتیمن 
هب هک  رگن  مايردقیب  .« میدرک میرکت  ار  مدآ  نادـنزرف  ام  [ .» 514  ] مَدآیَنب اْنمَّرَک  ْدََقل  َو  ؟ تسوت ِنآ  زا  اْنمَّرَک  ْدََـقلَو  رگم  يرادرب ؟ تسد 

یلقع  ) لقع نادجو ، تیصخش ، دوشیم . هتخورف  ییاهزیچ  کی  هب  رشب  هنافـسأتمار ، شیوخ  رادیرخ  زونه  ماهدنمرـش  نم  دیرخ و  مچیه 
ناز ارم  یتسدید  راوخ  ناج ، نارگ  يا  : دراد فرح  کی  طقف  ام  اب  اهورین  همه  نیا  دیوگیم ، ام  هب  نادجو و ... رکفت ، دوریم ،) رده  هک 

هب نادجو  میدید ، تقو  کی  میدرک و  دشر  ریخن ، میدیرخ ؟ ار  یناسنا  تیثیح  میتخیر و  نیبج  قرع  ام  ایآارم  یتسدـیرخ  نازرا  سب  هک 
نویقالخا و ناسانـشناور ، نینچمه  يراد . فرـش  تیثیح و  وت  دیوگیم  مه  ام  نید  میدـید ، ام  يراد . فرـش  تیثیح و  وت  دـیوگیم : ام 
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رارق اهيرگادوس  يارجم  رد  ار  نآ  دیابن  دنک ، طقاس  دشورفب و  ار  نآ  دیابن  دراد و  فرـش  ناسنا  دـنیوگیم : ام  هب  ایند ، ناگتـسباو  مامت 
مه دعب  مدـیمهف . مه  نم  و  داد ،» بآ  اباب  ، » دـینک شوگ  اههچب  دـنتفگ : دنتـشاد و  هگن  هایـس  هتخت  يولج  ار  ام  میدـید ، هک  نانچ  دـهدب .

سکعنم راهچ  اب  يواسم  ود  ردبرـض  ود  هک  درذـگیم  هچ  زغم  رد  ود ، ردبرـض  ود  نیا  نوماریپ  اـما  تسا . راـهچ  اـب  يواـسم   2 ردبرض 2
هدشن صخـشم  زونه  یلو  دناهدرک ، فیرعت  ار  هدزای و ،... هد ، ود ، دادعا  نیمه  هچ ؟ ینعی  ددع  هک  تسا  هدشن  هدیمهف  نونکات  دوشیم ؟

رـشب تسد  هب  یناجم  ار  نآ  یلو  دراد ، دیرجت  تردـق  اهدـص  زغم ، تسا . زغم  ِدـیرجت  تردـق  کی  طقف  نیا  . هچ ینعی  « 2  » نیا هک  تـسا 
صرق هب  یلفط  يرهوگ  دـهد  نازرا  دَرَخ  نازرا  وا  هک  رهارم  یتسدـیرخ  نازرا  سب  هک  ناز  ارم  یتسدـید  راوخ  ناـج ، نارگ  يا  . دـناهداد

پوت کی  ای  دهدیم . امش  هب  ار  رهوگ  دیهدب ، وا  هب  هک  نان  صرق  کی  دشاب ، هتـشاد  ییاهبنارگ  رهوگ  ياهنـسرگ ، كدوک  رگادهد  نان 
هب ار  تمارک  تمیق  یلع  نب  نیـسح  دنادیمن . ار  نآ  شزرا  تمیق و  نوچ  دهدیم . امـش  هب  ار  رهوگ  دیهدب ، وا  هب  گنرـشوخ  گنـشق و 
هک دوب  یسرد  نیا  فرط . کی  یناسنا  تمارک  تیثیح و  تفارـش و  و  فرط ، کی  تمظع  نیا  هب  ناهیک  مامت  ینعی  دومن . میهفت  تیرـشب 

نیا ام  زاب  دیناوخب . دیناوتیم  سرد  اهدص  دیاش  اههد و  هثداح ، نیا  رد  لقادح  امـش  داد . تیرـشب  هب  هثداح  نیا  رد  یلع  نب  نیـسح  ًاعقاو 
هک روطنامه  منکیم . ثحب  هدنیآ  تاسلج  رد  هَّللاءاشنا  دندرکیم ؟ ياهعلاطم  هچ  نیـسح  هرهچ  رد  رفن ، کی  داتفه و  نیا  هک  میراد  ار 

ار سباـع  هیـضق  اـیآ  دـنیوگب  امـش  هب  رگا  . مینادیمن ار  هیـضق  تیمها  تسا ، هدـش  رارکت  اـم  يارب  ثحاـبم  نیا  هک  تـهج  نیدـب  مـتفگ ،
وا نتفر  ندمآ و  زا  طقف  دیهدیم ؟ یباوج  هچ  دنک -  روشحم  نیسح  اب  ار  امـش  همه  دنوادخ  هَّللاءاشنا  هک  اهینیـسح -  امـش  دیاهدینش ؟
هچ نیسح  یتوکلم  هفایق  رد  دیاب  وا  دوب . دباع  دهاز و  قارع و  نادرم  نیرتعاجش  زا  یکی  سباع  دننکیمن . شاف  ار  وا  نورد  دنیوگیم و 
»؟ يدـش هناوید  ایآ  « ؟ َْتنَنَجَا سباع ، يا  هک  دـنتفگ  وا  هب  یتقو  دـیایب ؟ نادـیم  هب  هنهرب  دَروآرد و  ار  دوخ  سابل  هک  دـنک  ساسحا  يزیچ 

؟ تسیچ تلباـقم  رد  ینادیم  اـیآ  دـنتفگ : وا  هب  تسا . یقطنم  یلاؤس  دـنرادن ، ربـخ  توکلم  اـنعم و  زا  هک  ییاـهناسنا  رظن  زا  لاؤـس  نیا 
؟ يدمآ نادیم  هب  هنهرب  يدنَک و  ار  تیاهسابل  یتح  یشوپیمن و  هرز  ارچ  ینک ؟ ریشمش  تشوگ  ار  تندب  یهاوخیم  ایآ  تسا ! ریشمش 

ناشن يرـشب  دض  هرهچ  درم ، نیا  لباقم  رد  دیریگب و  رارق  تیعقوم  نیا  رد  ات  تسا  هدرک  راداو  ار  امـش  هک  یلقع  نآ  یلب ، دومرف : سباع 
، ایند حابص  دنچ  يارب  ار  امـش  هک  تسا  لقع  نارازه  زا  رتالاب  نم ، يارب  نونج  نیا  متـسه . لقع  نآ  دض  مرادن و  ار  لقع  نآ  نم  دیهدب ،
. مدش هناوید  نم  امش  گنن  زادش  هناوید  نالقاع  گنن  وا ز  دش  هناخ  ردنا  هّماع  ّرش  وا ز  . تسا هداد  رارق  تیرشب  ِگرزب  درم  نیا  لباقم  رد 

تلادع يدازآ ، قشع ، يانعم  دننام  لقع ، ینعم  هک  دینادب  امش  ار  نیا  نازیزع ، يا  یلو  دیراد ؟ امـش  هک  تسا  لقع  نیا  دیلقاع ؟ امـش  ایآ 
ردقهچ هک  مینادیمن  ام  ار  سباع  نس  هتبلا  دیایب . نادیم ] هب  هنوگنیا   ] دیوشب و ناج  زا  تسد  ناسنا  هک  دناهدرک  بجعت  دنتسکشرو . و ...

طقف اـیند ، نیا  زا  هک  یلقع  ًاملـسم  دنتـشذگ . شیوخ  ِیناوج  زا  نیـسح  هار  رد  یناوج ، هحوبحب  رد  هک  دـندوب  یناـناوج  یلو  تسا ، هدوب 
ادـخ يداد ؟ باوج  ارچ  ینکیم ؟ تبحـص  یـصاخشا  هچ  اـب  سباـع ، يا  . تسیچ هلأـسم  هک  دـیمهف  دـهاوخن  دـمهفیم ، فـلع  روـخآ و 

رکـشل رد   ) فرط نآ  هک  دوب  ناسنا  رگا  َْتنَنَجَا . تفگ : هک  دوب  ناسنا  درک ، ناـیب  ار  نخـس  نیا  هک  وت  لـباقم  ِفرط  رگم  دـنک . تتمحر 
زا یـشان  ایآ  دـنامب ؟! باوجیب  یلاؤس  تساوخن  هک  دوب  ياهفطاع  هچ  نیا  دـنک . روشحم  تنیـسح  اب  داش و  ار  تحور  ادـخ  دوبن . دـیزی )
رد يردام  فرط  زا  هک  شناردارب  و  هیلع ) هَّللامالـس   ) سابعلا لـضفلاوبا  يارب  رمـش  اـعوسات ، بش  رد  دوبن ؟ اـعوسات  بش  ناـیرج  ناـمه 

مالسلا هیلع  نیـسح  اما  دنهدن ، ار  وا  باوج  دنتـساوخ  اهنیا  داد ، ادن  ار  نانآ  یتقو  و  دوب ، هدروآ  ياهمانناما  دندیـسریم ، مه  هب  ياهلیبق 
یلیخ نخـس  ناـگرزب ، زا  یکی  مینکیم . راـک  ناتـسبد  لـبقام  رد  زونه ] اـهناسنا   ] اـم «. تسا قساـف  هچرگا  دـیهدب ، ار  وا  باوج  : » دومرف

ام میدیسر ؟ اجک  هب  متسیب ، نرق  لیاوا  رد  ًالثم ] ، ] عقوم نیا  رد  میوگب  :» دیوگیم دشاب ، يوتسلوت  هب  طوبرم  نخس  نیا  دیاش  دراد . ییابیز 
زاب اهناسنا  نیا  يور  هب  تسرد  ار  رد  تسین  مولعم  اما  دنزیم ، ار  یگدنز  هاگـشناد  ِرَد  و  هدمآ ، راصعا  نورق و  همه  نیا  رـشب  میدـمآ ...

. دـیهد خـساپ  ار  وا  مالـس  اما  تسا ، قساف  هچرگا  دومرف : ترـضح  .« تسیچ یگدـنز  هک  مییوگب ، اهناسنا  نیا  هب  میهاوخیم  هزات  دـننک .
يا هَّللادبعابا ، ای  يدیدیم ؟ هچ  اهناسنا  حور  رد  تردپ  دـننام  هَّللادـبعابا ، ای  رمـش !)  ) خـیرات درم  نیرتیقـش  مالـس  ار ؟ یـسک  هچ  مالس 
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هیلع هللا  یلـص  دـمحم  ثراو  يا  میرم ، نب  یـسیع  یقیقح  ثراو  يا  نارمع ، نب  یـسوم  یقیقح  ثراو  يا  لـیلخ ، مـیهاربا  ِیقیقح  ثراو 
ود کنیع و  ود  ًاعقاو  دسریم  رظن  هب  هصالخ ، ؟ دوب هدز  مشچ  هب  اهناسنا  تخانـش  يارب  یلع  وت  ردـپ  هک  دوب  کنیع  نامه  نیا  ایآ  هلآو ،

خفن اـت  دوریم  قیـالخ  رد  روـش  بآ  نیریـش و  بآ  نیا  تسا  گر  گر  . دـیوگیم هچ  مه  نآ  دـیوگیم و  هـچ  نـیا  هـک  تـسا  هلأـسم 
نیا دناهدرک . سالک  نیا  دراو  ار  ام  هک  دـنک  تمحر  ار  ام  ناگتـشذگ  ادـخ  دـیاهدناوخ . ار  ییاهسرد  نیـسح ، سالک  رد  نونکاتروص 

، هتسیاش خساپ  مدع  اب  دینادیم  ایآ  دیهدن . یتسرد  ِخساپ  مالس ، کی  هب  ای  لاؤس ، کی  هب  امش  تسا  نکمم  هظحل  ره  تسامش و  اب  رایتخا 
اما تسا ، قساف  هچرگا  : » دومرف ترضح  هک  دیآیمن ، رکف  هب  ًالصا  کچوک  سرد  کی  نیا  دینکیم ؟ هچ  لباقم  فرط  ناور  حور و  رد 

. دینک فذح  ار  نیا  دییامرفب  دنکن ، تلاخد  مدرم  ِيویند  ِیگدنز  رد  نید  دنیوگب  دنهاوخیم  هک  یناسک  نآ  کنیا ، «. دـیهدب ار  شباوج 
هچ دوش ، فذـح  تمظع  نیا  تیناسنا و  نیا  رگا  میداد . امـش  تسد  هب  ار  راـیتخا  دـینک ؟ نیزگیاـج  دـیهاوخیم  يزیچ  هچ  نآ  ياـج  هب 

میراد مه  رگید  باسح  کی  و  دوخ ، ياج  هب  رفک  باـسح  یتح  قسف و  باـسح  دـیوگب  هک  دـیراذگب ؟ نآ  ياـج  هب  دـیهاوخیم  يزیچ 
اَْنمَّرَک ْدََقلَو  «، » بَرَْعلا اَْنمَّرَک  دََقلَو   » دنوادخ تسا . هتفگ  مَدآیَنب ، اْنمَّرَک  ْدََقلَو  دنوادخ  . دوخ ياج  هب  مه  نآ  هک  یناسنا ، فرش  ِدوخ  يارب 

هب دیاب  دیوگیم  نیـسح ]  ] هک تسا  نآرق  نیمه  يارب  اذل ، تسا . نآرق  نیمه  هلئاق  هلئاق ، تسا . هتفگن  مِشاهیَنب » اْنمَّرَک  ْدََقلَو   » ای مَجَْعلا ،»
نآ هب  میهدیم  دـنگوس  ار  وت  اراگدرورپ ! ایادـخ ! ؟ متـشاذگن خـساپ  نودـب  ار  وا  مالـس  مدرک و  لـمع  نم  دـیدید  اـیآ  درک . لـمع  نآرق 

دودرم یهلا  ِناـسنا  نـیا  سـالک  ياــهسرد  رد  ار  اــم  تشاذــگ ، راــگدای  هـب  خــیرات  رد  دوـخ  زا  نادیهــش  ِرورــس  نـیا  هـک  یتـمظع 
ماـن فیدر ، نیا  رد  هک  نیا  يارب  میـشاب و  ینیـسح  فیدر  نیا  رد  میهاوخیم  ًاـعقاو  اـم  يربخاـب و  اـم  ياـهلد  زا  وت  اراـگدرورپ ! . اـمرفم
نیا ام ، ناکاین  ام ، ناگتـشذگ  هک  هنوگنامه  ادـنوادخ ! اراگدرورپ ! . امرفب يروای  يراـی و  ار  اـم  تدوخ  ددـنویپب ، تقیقح  هب  اـم  ِیـسیون 

هب ار  نیـسح  یلع و  لآ  یلع و  ناماد  ات  امرفب  قفوم  ار  ام  دندرپس ، ام  تسد  هب  ار  یلع  لآ  یلع و  ناماد  دندرک و  یفرعم  ام  هب  ار  هسردـم 
« نیمآ . » میراپسب نامنادنزرف  هب  هدنیآ و  لسن 

ینیسح هفسلف 

دوخ جیاتن  هتشاد ، خیرات  رد  هک  یعویش  لامک  اب  ملظ ، میاهتشاد ، هک  یتشذگرـس  رد  لماک  تقد  اب  .( 1376  / 2  / 24 مرحم ، متشه  بش  )
ءوس و جـیاتن  نیا  تفآ و  نیا  هک  دروآیمن  دوخ  يور  هب  رـشب  هک  تسا  يوـق  يردـق  هب  یگدـنز  لاـعف  يورین  یلو  تسا . هداد  ناـشن  ار 
رد دنک . تسرد  دهاوخیم  دوب و  ییاذک  ثداوح  دیوگیم  یهاگ  دوب . هدشن  هبـساحم  ِللع  دیوگیم  یهاگ  تساجک . زا  میخ  بقاوع و 

هـشیمه هیجوت ، ریـسفت و  دـناهدش . بکترم  خـیرات  زا  ياههُرب  ره  رد  اـهناسنا  هک  تسا  متـس  ملظ و  جـیاتن  دـنک ، تقد  رگا  هک  یتروـص 
هب یهاوخریخ  دنمـشناد و  هرهچ  دوشیم ، فوسلیف  ابیز  یلیخ  ناسنا  دناشوپب . ار  تقیقح  ات  دراد  لیم  یلیخ  مدآ  دـناشوپیمن . ار  تقیقح 
زا رتدـنت  رتزیت و  یلیخ  تقیقح  یلو  دـناشوپب ، ار  تقیقح  هک  دریگیم  دوخ  هب  بناج  هب  قح  ِنوگانوگ  رایـسب  ياههرهچ  دریگیم ، دوخ 

نخـس یلیخ  اهگنهرف  اهندمت و  طوقـس  ِلیلحت  قیقحت و  رد  رـشب  دـینک ، تقد  رگا  دوش . ام  تاهیجوت  راکهدـب  شـشوگ  هک  تسا  نآ 
، دوب يوق  دـنمورین و  هعماج ، ندـمت و  نآ  هک  نیا  اب  تفر ؟ لاوز  هب  ور  ارچ  هعماج  نآ  دـش و  طـقاس  ارچ  ندـمت  نآ  ًـالثم  هک  دـیوگیم ،
َو : دینک تقد  یمک  دنرادن . يراک  ملظ  اب  اما  دنروآیم ، شیپ  ریسفت  يارب  ار  یلئاسم  ًابلاغ  اهناسنا ] . ] دورب لاوز  هب  ور  هک  درکیمن  اضتقا 

شیپ راک  جـیاتن  هک  یتقو  .« میدرک ناشکاله  دـندرک ، يرگدادـیب  نوچ  اهرهـش  نآ  ِمدرم ]  ] و [ .» 515  ] اوُمَلَظ اََّمل  ْمُهاـنْکَلْهَا  يرُْقلا  َکـِْلت 
هنوگنیا یسک  رکفت  رگا  مدرک . زورب  هک  متـسه  ملظ  نآ  هجیتن  مه  نم  دیدرک ، ملظ  امـش  نوچ  هک  دنزیمن  انرک  قوب و  لبط و  دیآیم ،

هب دـیایب ، شیپ  دـهاوخیم  حـبق  کی  ملظ و  کی  ِلمعلاسکع  هک  یعقوم  دـنک ، رکف  هک  یـسک  تساونیب  تساونیب . ماوع و  یلیخ  دـشاب ،
رب ار  دوخ  ياپ  دَلَخ  شیاپ  رد  راخ  ار  یسک  نوچ  : تسا فورعم  یلیخ  يولوم  راعشا  نیا  متسه . وت  راک  هجیتن  نم  هک  دهدیم  ربخ  ناسنا 

هداو دَُوب  نوچ  لد  رد  راخ  بای  راوشد  نینچ  دش  اپ  رد  راخـشََرت  بل  اب  دـنکیم  دـباین  رو  شرـس  دـیوج  یمه  نزوس  ِرـس  ابدـهن  وناز  رس 
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رخدـهجیمرب نآ  عفد  دـنادن  رخ  دـهن  يراخ  رخ  ِّمُد  ریز  هب  سکیـسک  رب  يدوب  هار  ار  نامغ  یک  یـسخ  ره  يدـیدب  رگ  ار  لد  ِراـخباوج 
دیاب یلقاع  دنک  رتمکحم  راخ  نآ  دهجربدرک  مخز  اج  دص  تخادنایم  هتفج  درد  زوس و  زا  راخ  ِعفد  ِرَهب  رخ ز  ؛ تسیچ هّیـضق  دمهفیمن 

يدرمریپ مریگب . نان  متساوخیم  مدوب و  هداتـسیا  یکگنـس  ییاونان  يولج  رهـش  کی  رد  نم  تفگیم : ناتـسود  زا  یکیدَنَکرب  يراخ  هک 
ًادعب یلو  دز ، دایرف  درمریپ  تسا . هتشاذگ  وا  تسد  يور  ار  کگنس  غاد  رایسب  گنس  کی  یناوج  صخـش  دش ، مولعم  دز . دایرف  ناهگان 

غاد ياـهگیر  نیا  زا  يدرمریپ  تسد  تشپ  هب  ناـکم ، نیمه  رد  نم  شیپ  لاـس  لـهچ  تفگ : تـشگرب و  سپـس  دـش . تکاـس  شدوـخ 
ام زا  تاقوا  یضعب  [ . 516 «. ] درادن زوس  تخوس و  یلو  دراد ، دوز  رید و  « ؛ دییوگیم دییوگیم ؟ هچ  امش  دوخ  هرابنیا  رد  ! مدوب هتشاذگ 

نـشور یلیخ  دراد ؟ یناپوچ  هلگ  نیا  ياهدننادرگ و  هدندرگ ، نیا  هک  دیراد ؟ ادخ  تابثا  يارب  رـصتخم  یلیخ  یلیلد  امـش  ایآ  دنـسرپیم 
خیرات رساترس  هک  شنکاو  شنک -  ِنوناق  نیا  حیحص ، روط  هب  ًاعقاو  یـسک  رگا  هک  دیآیم  مرظن  هب  نینچ  تسا و  نیا  ماهدیقع  نم  تسا .
ناتـساد . تسا حیرـص  یلیخ  نوناـق  نیا  اریز  تسین ، یقوذ  یملع و  یفـسلف و  ياهلالدتـسا  هب  یجاـیتحا  دـنک ، ناـیب  تـسا ، هـتفرگارف  ار 

رد هـک  دـشاب  مـهف  لـباق  اـهرتناوج  يارب  هـتکن  نـیا  مهاوـخیم  مراد . روـظنم  لاـثم  هـس  ود -  نـیا  زا  اریز  مـنکیم ، ضرع  مـه  يرگید 
تسرد نخس  نیا  درادن .» زوس  تخوس و  دراد ، دوز  رید و  « ؛ هک دناهدینـش  ناشناردپ  زا  هک  ینوناق  نامه  تسا . يراج  ینوناق  یناگدنز ،

، هدشریگتسد درف  دنـسیونیم ، هک  روط  نآ  دوب . هتخادنا  نادنز  هب  ار  رفن  کی  نامرک ، رهـش  ِیلاو  هتـشذگ ، ياهنامز  رد  دنیوگیم  . تسا
هچب دـنک ، تحاراـن  ار  ینادـنز  هک  نیا  يارب  یلاو  نیا  مینک . یباـیزرا  میهاوخیمن  وا  مرج  اـب  هطبار  رد  هتبلا  تسا . هدوب  مرجم  مه  ًاـعقاو 

هب دش و  رامیب  هلاس  ود  كدوک  دندادیم . مه  هچب  نیا  هب  دندادیم ، وا  هب  اذـغ  ریـش و  رگا  دوب . هداد  ياج  شردـپ  رانک  مه  ار  وا  هلاسود 
كانرطخ هچب  نیا  لاح  تفگ  داتـسرف و  یماغیپ  ناـمز -  نآ  رادناتـسا  ینعی  یلاو -  يارب  ینادـنز  درم  دـش . كاـنرطخ  وا  عضو  جـیردت 

نم نامـشچ  لباقم  رد  دریمب ، تساوخ  هچب  نیا  رگا  هک  دیرادرب  نم  شیپ  زا  ار  هچب  نیا  امـش  مهدیم و  امـش  هب  ناموت  دصناپ  نم  تسا .
لباقم رد  هچب  هرخالاب ، منکـشیمن ! ار  تکلمم  نوناق  ناموت ، دـصناپ  يارب  نم  دراد و  نوناق  تکلمم  نیا  تفگ : باوج  رد  یلاو  دـشابن .

هب دنکیم ، مادقا  يراک  ره  هب  یلاو  دوشیم . رامیب  دوب  ینادنز  هچب  نسمه  هک  یلاو ، نامه  دوخ  دنزرف  دـعب ، يدـنچ  درم . ردـپ  نامـشچ 
، دبای دوبهب  نم  هچب  نیا  رگا  ایادخ  هک  دنکیم  رذن  دـباییمن . دوبهب  شدـنزرف  یلو  دـنکیم ، یجالع  ره  دـنکیم و  هعجارم  یکـشزپ  ره 
( هللالضف  ) یلع لضف  مان  هب  نّیدـتم  تسود  کی  یلاو  دریمیم . مه  وا  هچب  اما  مهدیم . ارقف و ... هب  هدومن و  حـبذ  دنفـسوگ  سأر  دـصناپ 
، دییوگیم داعم و ... ادخ ، هرابرد  هک  امـش  دیوگیم : وا  هب  یلاو  دیآیم ، ناشیا  یتقو  دـیایب . شتاقالم  هب  دـنکیم  اضاقت  وا  زا  هک  تشاد 
اب دراد و  نوناق  ادخ  تکلمم  نابرق ، : » تفگ نیدتم  درف  نآ  درم . وا  اما  دبای ، دوبهب  مدنزرف  ات  مدرک  رذن  دنفـسوگ  دصناپ  ادخ  هار  رد  نم 
هک مدرک  داهنشیپ  ینامز  ؟ دربیم رس  هب  تلفغ  رد  روط  نیا  رشب  ارچ  ًاعقاو  عیاقو ، نیا  هب  هجوت  اب  دنکشیمن .» ار  شنوناق  دنفـسوگ  دصناپ 

دـصناپ ِباتک  دـلج  رازه  ود  هدـش ، ماجنا  تابـساحم  قبط  مینک . يروآعمج  ار  شنکاو  شنک -  نوناق  هب  طوبرم  ثداوح  اـهارجام و  نیا 
، اهنآ يروآعمج  اب  درک . دهاوخن  هراچ  زیچ  چیه  رگید  دنکن ، هراچ  باتک  دـلج  رازه  ود  ار  رـشب  درد  رگا  دـمآیم . تسد  هب  ياهحفص 

تیانع ناسحا و  رگا  ای  تسا . هدروخ  هرخالاب  هدز ، سک  ره  هک  نیا  زا  دمآ . دهاوخ  تسد  هب  اهلمعلاسکع  اهلمع و  زا  یفراعملاةریاد 
دوشیم مولعم  تسین . ریذـپناکما  هک  لسن  کی  رد  فداصت  نویلیم  کی  رخآ ، دـناهداد . وا  هب  ار  نآ  ضوع  ًاـقیقد  تسا ، هدرک  یتبحم  و 

دوجو هب  بالقنا  رـشب  رد  اهنیا  اـیآ  مینک . يروآعمج  ار  هثداـح  نویلیم  دـص  دـنچ  میناوتیم  دوش ، یـسررب  مه  رگید  ياـهلسن  رد  رگا 
فرط زا   ] وا اریز  دـنک ، يورهدایز  لـتق  رد  دـیابن  سپ  [ .» 517  ] اروُْصنَم َناک  ُهَّنِا  ِْلتَْقلاِیف  ُفِرُْـسی  الَف  ؟ دـشاب عمج  شـساوح  ات  دروآیمن 

، دـنکن تناها  فارـسا و  دریگب ، صاصق  لتاق  کی  زا  دـهاوخیم  هک  مد ) ءایلوا   ) یـسک یتح  دـیامرفیم : نآرق  .« تسا هدـش  يرای  عرش ]
مدآ دالوا  نیا  هرخالاب ، دهدب . جرخ  هب  یناویح  تنوشخ  دیابن  ْلتَْقلا ، ِیف  ُفِرُْـسی  الَف  یلو ؛ دنک ، صاصق  دهاوخیم  تسوا و  قح  هچرگا 

؟ یتشکن ارم  ارچ  تفگ : یلع  هب  دـینادیم -  هک  روطنامه  دودـبع -  نب  ورمع  هیـضق  رد  . تسا هدـش  بکترم  ار  یهابتـشا  اطخ و  لتاق ،) )
اوه یمین  دش و  قح  ِرهب  میننم  يوخ  دش  هبت  دیبنج و  سفن  نم  يور  رب  یتخادنا  ودـخ  نوچ  : تفگ تساخرب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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تسود هجاجز  رب  نکش  قح  رما  هب  مه  ار  قح  شقنیتسین  نم  هدرک  یّقح  ِنآ  یتسیلوم  فک  يهدیراگن  وتاور  دَْوبَن  قح  ِراک  ردنا  تکرش 
رطاخ هب  بضغ و  يور  رگا  نوچ  مشکب ؟ ار  وت  هک  ماهدرک  هدـنز  ار  وت  نم  رگم  تسادـخ . وت  ِتسدربز  شاقن  [ . 518  ] نز تسود  ِگنس 

تـسد رد  طقف  توم  تایح و  ادـخ .] هن   ] دوشیم نادـیم  دراو  هک  تسا  یلع  اجنیا  رد  مشکب ، ار  وت  یتخادـنا  ناـهد  بآ  نم  هب  هک  نیا 
یـسک هچ  نم  دز . دیاب  ار  تسود  ِدوخ  گنـس  دنکـشب ، دیاب  هک  تسود  هشیـش  رب  ینعی  نز . تسود  گنـس  تسود  هجاجز  رب  . تسادـخ

، ریخن دوشیم ؟ مامت  راک  نیمه  اب  ایآ  تسیچ ؟ لعف  ّدر  لعف و  لمعلاسکع ، لمع و  شنکاو ، شنک -  هلأسم  سپ  ؟ مشکب مدآ  هک  متـسه 
. تسین اجنیا  رد  يدنوادخ  ِتلادع  نایرج  لصا  تساهربخ . هدرپ  تشپ  اریز  دشاب ، عمج  شساوح  هک  تسا  رادشه  کی  طقف  رشب  يارب 

تلادـع اب  تساوخ  دـنوادخ  یتقو  دـنکب ، دـهاوخیم  راک  هچ  دـنک ؟ لمحت  ار  يدـنوادخ  تلادـع  هک  دراد  ار  نیا  تیفرظ  ایند  نیا  رگم 
تهج نآ  زا  دهدب ؟ وا  هب  ار  ایند  ایآ  دنک ؟ راک  هچ  دیاب  داد ، ناشن  یلع  نب  نیـسح  هک  يراکادف  تشذگ و  نیا  لباقم  رد  دـیامرف ؟ راتفر 

یـشزرا مه  نش  هناد  کی  یتح  دـشاب ، تیدـبا  يارب  ياهلیـسو  رگا  و  درادـن ، شزرا  مه  سگم  لاب  کی  هزادـنا  هب  وا  يارب  تسایند ، هک 
يزیچ هچ  میهدـب . شاداـپ  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  ادـخ ، تلادـع  قبط  میهاوـخیم  ًـالثم ] . ] دراد اـهناشکهک  شزرا  ِيواـسم 

جوا ردق  نیا  هک  تسا  هتشاذگ  اپریز  ار  اهنیا  مامت  وا  دیهدب ؟ دیهاوخیم  رصق و ... بیـس ، لاقترپ ، دیهدب ؟ شاداپ  ناونع  هب  دیهاوخیم 
مـشتحم رعـش  رد  ار  تیب  نیا  داد . رارق  شاداـپ  وا  يارب  ناوـتیمن  دوـب ، یلع  دوـخ  تمظع  بجوـم  نآ  كرت  هک  يزیچ  نآ  تسا . هتفرگ 

ماما لتاق  میهاوخب  رگا  نونکادـننز  ملق  تمحر  هدـیرج  رب  هراـبکی  دـننز  مقر  نوچ  وا  لـتاق  يازج  مسرت  : میناوخیم هللا  همحر  یناـشاک 
دشکیم و جنر  هقیقد  دنچ  دنـشکب ؟ ار  وا  ای  میزادنیب  وا  فرط  هب  گنـس  کی  مینک ؟ دیاب  راک  هچ  مینک ، تازاجم  ایند  نیا  رد  ار  نیـسح 

کی مرگ ، هد  مرگ ، کی  تسا . هتفر  رتالاب  رادـقم  زا  دوب ؟ یندـش  مامت  دراد ، تیاـهنیب  هبنج  هک  یملظ  هیـضق و  نیا  اـیآ  دوشیم . ماـمت 
. تسا هدش  دراو  دراد ، دوخ  نورد  رد  ار  زیچ  همه  تیدـبا و  هک  یحور  هب  ملظ  دـیراذگب ؛ رانک  ار  يرون و ... لاس  اهدرایلیم  نت و  نویلیم 

تیانع دروم  دبا ، يارب  دیناوتیم  امـش  هک  دـنکیم  زاب  ار  یقیقح  شرتسگ  نآ  دیاهتـسشن ، اجنیا  رد  امـش  نونکامه  هک  حور  نیمه  اریز 
یلعلادـبع نآ  تسا  نرق  دـص  هکلب  یلو  نآ  دوب ؟ هک  فلالاک  دـحاو  . تسین کچوک  دـبلاک  کی  دوجوم و  کـی  اذـل ، دیـشاب . دـنوادخ 

تبحـص مدآ  کیاب  زورما  ام  دـیوگیم : يدرف  ًالثم  [ . 521  ] يا [ 520  ] هنفح ردـنا  نمرخ  نارازه  دـص  ياهنتف  َْتیِمَر  ْذِا  َْتیِمَر  اـم  [ . 519]
اهگنهرف عامتجا و  طیحم ، ياهيریگبلاق  هک  یمدآ  دوب ! هتسشن  اج  نآ  مدآ  کی  مدآ ! کی  اب  يدرک ؟ تبحـص  یـسک  هچ  اب  میدرک !

برط توهـش ، مشخ و  باوخ و  روخ و  : وا راک  طقف  نوچ  دشاب ، هدرک  کچوک  ار  شدوخ  شدوخ ، هک  ًاصوصخم  هدرک ، کچوک  ار  وا 
هجیتن میدرک و  تبحص  میتسـشن و  یلاخ  امـش  ياج  یلب ، دیوگیم : زین  همادا  ردتیمدآ  ماقم  درادن ز  ربخ  ناویح  ترـشع  شیع و  تسا و 

تبث عالطا  درایلیم  نویلیم  کی  شزغم  رد  دـناوتیم  تسا ، هتـسشن  اج  نیا  هک  مه  یـصخش  و  دـش !؟ مامت  دیـسر و  اج  نیا  هب  اـم  ناـنخس 
ناتمـشچ اب  هک  هلاس  جنپ  راهچ -  كدوک  نامه  تسوا . زغم  نورد  رد  زین  ورین  نیا  تسا ، هدرک  ظفح  ار  نآرق  هک  ياهچب  نامه  ای  دـنک .

هتبلا [ 522 . ] تسا هدـش  هدـنز  كدوک  نیا  رد  تسوا و  تردـق  وزج  تایآ و ... راـضحا  يورین  هتفرگارف ، هک  نیا  زا  ریغ  هزاـت ، دـینیبیم .
تفـص يو  زا  دـیان  یهت  بآ  دوش ز  هک  يربا  کشخـشخب  یتسه  دوش  هک  دـناوت  یک  شخب  یتسه  زا  هتفاـیان  ِتاذ  : یلو تسا ، ییانثتـسا 

. دییامرفب كرد  نونکامه  ناتدوخ  امـش  دـنراد . اهناسنا  همه  هتبلا  هدـش و  روط  نیا  هک  دراد  ار  ورین  نیا  وا  « دامادریم هب  بوسنم  » یهدـبآ
هک یعقوم  ای  تسا . هدرکن  راتفرگ  ار  ام  ایند  لام  هک  یعقوم  ینعی  دنکیم ، راک  لدـتعم  ناتزغم  هک  یتاعاس  رد  هتبلا  دـینکیم ؟ كرد  ایآ 

یـضار امـش  ماگنه  نآ  رد  ایآ  دینیبب  دینک و  تقد  تسا ، هتخادنین  هدرپ  ام  ناگدـید  لباقم  رد  اهیهاوخدوخ ، اهسوه ، يوه و  تاوهش ،
مامت لاس  ای 100  لاـس و  ای 85  لاـس  ای 75  لاـس  نیا 73  رد  امـش  یگدـنز  هدـش و  یچیق  ایند  نیا  رد  امـش  تاـیح  دـنیوگب  هک  دـیتسه 

هک هظحل  ره  امـش  تسا ؟ یندـش  ماـمت  اـیند  نیا  رد  اـم  یگدـنز  اـیآ  هک  دیـسرپب  دوخ  نورد  زا  هکلب  راـگزور ، ضراوع  زا  هن  دوـشیم ؟
يارب امـش  . » ءانَْفِلل ـال  ِءاـقَْبِلل  ُْمتِْقلُخ  تسین . یلیخت  تیاـهنیب ، نیا  و  دـینک ، كرد  ناـتدوخ  نورد  رد  ار  تیاـهنیب  دـیناوتیم  دـیهاوخب ،

تیاهنیب ِملظ  کی  رگا  هک  تسا  يدبا  هیامرـس  نامه  هن ؟ ای  دیـشاب ، هتـشاد  يدبا  هیامرـس  دیاب  ایآ  انف .» يارب  هن  دیاهدش  هدـیرفآ  تیدـبا 
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ُهَمْصَخ هَّللا  َناک  هَّللاَدابِع  َمَلَظ  ْنَم  َو  . دز دیاب  مه  یلیـس  کی  شنکاو -  شنک ، دنیبب - . تیاهنیب  ِماقتنا  دیاب  دناوتیم و  اج  نآ  دوش ، عقاو 
کی یلیـس ، کی  لباقم  رد  رگا  [.« تمایق زور  رد   ] هدنریگ ماقتنا  تسادـخ  دزروب ، متـس  ادـخ  ناگدـنب  هب  هک  یـسک  [ .» 523  ] هِدابِع َنُود 

يّدعت امش  رب  یسک  ره  سپ  [ .» 524  ] مُْکیَلَع يدَتْعااَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  ِنَمَف  . تسا لیمکت  تایقوقح  هبنج  ینزب ، یلیس 
وا هب  اجنیا  رد  ار  نآ  لثم  زواجت و  نیمه  درک ، زواجت  امـش  هب  هک  یـسک  .« دینک يّدـعت  وا  رب  هدرک ، يّدـعت  امـش  رب  هک  هنوگنامه  درک ،

، صاصق رد  امـش  يارب  و  [ .» 525  ] باْبلَْالا ِیلُوا  ای  ٌتایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکلَو  . دـنزب مه  رگید  یلیـس  کی  دـنکن  تأرج  وا  اـت  دـینادرگرب .
ای دینک ، وفع  ای  صاصق  دیناوتیم  دیتسه ، مد  ّیلو  هک  امش  تسا . هدش  هتشک  امش  ناگتسب  زا  یـسک  ًالثم  .« نادنمدرخ يا  تسا ، یناگدنز 

دوجو هب  رد  یتسه  مامت  هک  ار  يدنوادخ  ِغاب  لاهن  نیا  ِنتفر  نیب  زا  دهدب ؟ دیاب  یسک  هچ  ار  هتـسکش  يولبات  نیا  باوج  اما  دیریگب . هید 
زور رد  وا  مصخ  دزروب ، متس  ادخ  ناگدنب  هب  یسک  رگا  دیامرفیم  اذل ، دمهفیم ؟ یسک  هچ  ادخ  زا  ریغ  تسا ، هتشاد  تکرش  نآ  ندمآ 

هتشادن ولبات  نآ  زا  رتاهبنارگ  دینک  ضرف  تسا و  یشاقن  يولبات  نیرتاهبنارگ  هک  دینک  روصت  ار  ییولبات  ؛ لاثم ناونعهب  تسادخ . تمایق 
عون دنچ  گنر و  عون  دـنچ  طقف  یـشاقن ] نیا  زا   ] هک دـیریگب  رظن  رد  مه  ار  یـصخش  و  تسا . هدـش  هدیـشک  مه  اوقم  کی  يور  میـشاب .

اهلاس وا  تامحز  دـیاش  هک  یتسدهریچ  ِشاقن  نآ  ِرثا  نتفر  نیب  زا  درک . هراپ  ار  ذـغاک  اوقم و  صخـش ، نامه  رگا  لاح ، دـنیبیم . لکش 
هدید نآ  رد  وا  تمظع  مامت  هدش و  هدایپ  نآ  رد  وا  غوبن  مامت  نینچمه  هدـش ، هصالخ  یـشاقن  نآ  رد  وا  تیدوجوم  مامت  هدیـشک و  لوط 
نوچ دنک ؟ یـشاقن  ًاددجم  ار  نآ  نیع  مییوگب  میهدب و  وا  هب  اوقم  کی  هک  تسا  یفاک  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  شاقن  يارب  تسا ، هدـش 

لجخ و مییوگب ، هک  میروبجم  دینک . پاچ  دیشکب و  یشاقن  دص  دادعت  هب  مه  امـش  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  هدیـشک و  ار  يرنه  رثا  نیا  وا 
ِيرنه غوبن  هاگهولج  تیدوجوم و  مشخبب ؟ ار  يزیچ  هچ  اهدیـشخبیم ! امـش  هک  هَّللاءاشنا  مینابـسچب . نآ  هب  مه  اه »  » کی اهمیاهدنمرش .
یسک ، » ِهِدابِع َنُود  ُهَمْـصَخ  هَّللا  َناک  ِهَّللاَدابِع  َمَلَظ  ْنَم  َو  دینک : تقد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلمج  نیا  رد  اذل ، تسا . هدوب  رثانآ  رد  وا 

هچ دـنک ، تموصخ  وا  زا  ماقتنا  يور  ناسنا  کی  اب  ادـخ  رگا  [«. تمایق زور  رد   ] هدـنریگماقتنا تسادـخ  دـنک ، متـس  ادـخ  ناگدـنب  هب  هک 
ار ناهیک  تیاهنیب  وا ، لباقم  رد  دوش ؟ هتفرگ  دـیاب  وت  زا  یماقتنا  هچ  هراپلِگ ، يا  كاـخ و  تشم  کـی  يا  دریگب ؟ دـهاوخیم  یماـقتنا 

ناهیک مامت  دشاب ، حرطم  امش  ِلاعف  تیاهنیب  ِزغم  يارب  ددع 2  کی  رگا  تسا ؟ حرطم  ادخ  لباقم  رد  ناهیک  تیاهنیب  ایآ  دـینک ، روصت 
مه ینیگنـس  دَروخن و  ناکت  مه  يزیچ  دینک و  داجیا  دـیناوتیم  تیاهنیب 2  درایلیم  اهدرایلیم  هک  امـش  يارب  تسا . حرطم  دـنوادخ  يارب 

قرف رب  كاخ  نم  لیق  لاق و  مهو و  زا  نورب  يا  : دـیوگیم ار  یهیبشت  نینچ  يولوم  هتبلا  دوشن . فرـص  مه  يژرنا  یتح  دـینکن و  ساسحا 
مرخاو ار  درخ  یناریح  ات ز  مروآ  تسد  یصقان  ِلاثم  مهار  وت  نم  میامناو  یلثم  هک  ات  ارس  نیا  درادن  یشقن  دحتم  [ . 526  ] نم لیثمت  نم و 
نایرج نیا  مامت  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  هک  یملظ  تدش  هب  مه  نآ  دوشیم ، عقاو  مولظم  ناسنا  کی  یتقو  اذل ، [ . 527]

زور اهزور ، نیا  رـس  تشپ  دـیاب  هک  دـیهاوخیم  لیلد  مه  داعم  يارب  زاب  ایآ  دـینیبب  دـینک و  تقد  دـینیبب . ار  ناـیرج  نیا  زا  رتنییاـپ  و  ار ،
تابساحم و تسا  نکمم  هک  نیا  ای  دیـسرپب . نادجو  زا  نورد و  زا  دیاب  ار  نیا  تسا ؟ زاین  نیا  زا  رتالاب  یلالدتـسا  ایآ  دشاب ؟ مه  يرگید 

دننک هداب  حدق  ای  یم  ِمخ  ای  وبـس  ای  : دیوگیم امـش  كاپ  ِنادجو  كاپ و  ترطف  اما  دشاب ، هتـشادن  ار  نآ  هئارا  تردق  یـضایر ، تالماعم 
رـصتخم مدرم ، رادـشه  يارب  ادـخ  هک  تسا  نیا  ثحب  سپ  دـیوگیمن ؟ نینچ  ترطف  ایآدوشن  عیاـض  هدـکیم  نیا  رد  كاـخ  فک  کـی 
ِيربخیب نیا  رد  هک  دیشاب  بظاوم  دشاب . عمج  ناسنا  ساوح  هک  دهدیم  رارق  لمعلا  سکع  لمع و  شنکاو ، شنک و  ناونع  هب  ياهنومن 

لمعلاسکع لمع و  شنکاو ، شنک  نانآ  رمع  ياپاترس  رگا  هک  دنتسه  یصاخشا  دینادیم  ار  نیا  یلو  دراد . دوجو  اهزیچ  اهربخ و  امش ،
نوناق کی  ای  فلا ،»  » هناد کی  ناسنا ، کی  يارب  یلو  دوشیم ، حیقو  یلیخ  تسم  دراد . تحاقو  مه  یتسم  یهاگ  دننکیمن . انتعا  دـشاب ،

چیه رگد  تفگ  فـلا ، هک  متفگتـسا  سرتـسد  ار  وـت  رگا  نک  ممیلعت  تسا  سوـه  ّیندـل  ملع  ارم  تفگ  لد  . تـسا یفاـک  شنکاو  شنک 
ناسنا ِيرادـیب  رمع  کی  يارب  دوش ، لیلحت  تسرد  شنکاو  شنک  دروم  کی  رگاتـسا  سب  فرح  کـی  تسا  سک  رگا  هناـخ  رد  يوگم 

هک تسا  يرامیب  هچ  یهاوخدوخ  ایادخ ، دوب .] زب  هللاءاشنا  دنیوگیم  اما  ، ] دننکیم هدهاشم  دننیبیم و  مادم  اهیـضعب  یلو  تسا ، یفاک 
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لَثَم هک  نامدوخ  لَثَم  لوق  هب  يزارد ! نیا  هب  يزاب  اـیآ  دوب ! زب  هَّللاءاـشنا  دـیوگیم : مادـم  یمدآ  دروآیم و  تلفغ  ردـقنیا  ناـسنا  يارب 
نیدـب وت  نم و  راکدنتـشون  رگد  یقرو  ار  ام  دنتـشرس  اهعبط  هیاـم  اـت  : تسا هدـمآ  مه  يوجنگ  یماـظن  رعـش  رد  تسا و  مه  یبوخ  یلیخ 

هک یناسک  ًالوا  تخومآ . تیرشب  هب  ار  قیاقح  ردقهچ  نیسح  ناتـساد  هک  دینک  ساسحا  امـش  اج  نیا  زایزاب  تسین  هک  منک  هاتوک  يزارد 
یقاب اهنآ  زا  هک  ینامـسج  رظنزا  نیا  دـنتفر . نیب  زا  یلک  هب  دـش و  عطق  لوا  ياهلاس  ناـمه  رد  ناـنآ  لـسن  دـندرک ، راـک  نیا  هب  مادـقا 
اهنیا ِدوخ  هک  ینادیم  وت  ایادخ  : » دومرف درک . مه  نیرفن  هکلب  درکن ، توکـس  طقف  اروشاع  زور  رد  نیـسح  ماما  هک  ًاصوصخم  دندنامن .

دید نیـسح  مدرک .» لالح  ار  یمارح  هن  مارح و  ار  یلالح  هن  نم ، ینادیم  هک  وت  متـشادن . يراک  اهنیا  اب  هک  نم  دـندروآ ، اجنیا  هب  ارم 
رارق نیـسح  ریـسم  زا  قلطم  لامک  تیبذاج  رد  هک  یتاعاس  نآ  زا  ًاصوصخم  مادـک -  ره  يارب  هک  ینارای  ماـمت  دـنتفر ، همه  وا  ناراـی  هک 
دنلب نامسآ  هب  ور  ار  دوخ  ياهتسد  یلع  نب  نیسح  . تسا لکشم  ام  رب  نآ  كرد  هک  دوب ، هدرک  ادیپ  يرگید  يانعم  ایند  دندوب -  هتفرگ 

امش يارب  نم  زا  ریغ  يربمغیپ  رـسپ  نیمز ، يور  رد  ایآ  هک  دیـسرپیم  نانآ  زا  نکن . عمج  ار  اهنیا  هملک  تقو  چیه  ایادخ ، تفگ : درک و 
راـک هک  منیبـب  اـت  موریم  ییاـج  هب  مدرگیمرب و  ـالاح  نیمه  نم  دـیهاوخیمن ، رگا  دـیهاوخیم ؟ هچ  نم  زا  ماهدرک ؟ هـچ  نـم  تـسه ؟

اب وا  تعیب  دوشیمن . عقوت  تعیب  یحور ، ِیلاعت  زرم  نآ  رد  يدرم  نینچ  زا  هک  دـندوبن  هجوتم  ردـقنیا  اهنآ  دـسریم . اجک  هب  ناناملـسم 
هکلب تسین ، یصخش  ثحب  ًالصا  تسین ، صقان  ناسنا  کی  ای  لماک ، ناسنا  کی  ثحب  اجنیا  دوب . تیرـشب  مامت  ِيدوبان  يانعم  هب  لطاب ،

ام دیوگب : ایآ  دیوگب ؟ هچ  قلطم  ریخ  تقو ، نآ  قلطم . ریخ  لباقم  رد  قلطم  ّرش  دندوب : هتفرگ  رارق  مه  لباقم  رد  يرشب  گرزب  نایرج  ود 
هک دیریگب ، رظن  رد  خـیرات  ِگرزب  ثداوح  نیا  هرابرد  مه  ار  هتکن  نیا  تسین . ریذـپناکما  يرما  نینچ  مینک ؟ قفاوت  قلطم  ّرـش  اب  دـش  انب 

نانآ دوش . هداد  شاداپ  ایند  نیا  رد  ناشبوخ  لامعا  هک  دـنرادن  یعقوت  دـنوریم و  ایند  نیا  زا  تلیـضفاب  ناـنز  تلیـضفاب و  نادرم  یهاـگ 
سایق ار  ناکاپ  راک  : يولوم لوق  هب  تسا . نانآ  لاثما  زا  رپ  رـشب  ناوراک  هَّللدمحلا  و  دننکیم ، تکرح  هناقـشاع  تلیـضف ، ِدوخ  يارب  طقف 

نم دنوریم ؟ اجک  هب  اهنیا  دشابن ، داعم  رگا  دنتسه و  ناوراک  نیا  رد  تلیضفاب  صاخشاریش  ریـش  نتـشون  رد  دشاب  هچ  رگ  ریگم  دوخ  زا 
میناوتیم مه  هار  نیا  زا  ادخ ، هاگراب  هب  ندش  یهار  يارب  ام  : » دـنیوگیم هک  مدـید  ار  بلطم  نیمه  زین  نافوسلیف  ناگرزب و  زا  یـضعب  زا 

ماجنا اهتبیـصم  نیرتدیدش  لمحت  اب  یتح  شاداپ ، عقوت  نودب  ار  ناشراک  مامت  هک  تسا  یتلیـضفاب  ياهناسنا  زا  رپ  رـشب  خیرات  میورب .»
لمحت اب  شاداپ و  عقوت  نودب  و  منکیم » ساسحا  یفیلکت  نم   » هک دیوگیم  يدرف  دش ؟ هچ  ام  لالدتـسا  هک  دـیدومرف  هجوت  ایآ  . دـناهداد

يراک نینچ  هک  دوب  یـصخش  نینچ  هک  تشاد  دهاوخن  رطاخ  رد  مه  یناسنا  دیاش  یتح  دـهدیم . ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  تمحز ، نارازه 
ام هب  اههنومن  نیا  ایآ  دنامب .» یقاب  نیمز  يور  رد  وا  زا  یمان  شگرم ، زا  دـعب  هک  تشادـن  مه  عقوت  یتح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  . » درک

تکرح جـیاتن  یخیرات و  ياهلیلحت  رد  ار  ینعم  نیا  ام  دـیاب  دراد ؟ دوجو  تیدـبا  زاغآ  داعم و  مان  هب  يرگید  زور  ًاـعطق  هک  دـنیوگیمن 
هک ار  نیا  میبایب . تیناسنا  ِگرزب  ملعم  نیا  اقب و  راد  رفاسم  نیا  تقیقح و  قح و  هار  ِدیهـش  نیا  تضهن  جیاتن  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 

هتـشاد هجوت  نینچمه ، دوشیمن . مامت  اج  نیا  هیـضق  نیا  دشاب ! عمج  تساوح  رـشب  يا  هک  مینادب ، دیاب  تسا ، داعم  توبث  لیالد  زا  یکی 
ًالثم هک  تسا  نیا  هعفد ، کی  دـشاب . راک  رد  يزیچ  کی  دـیاب  تسین . نوگمه  اـیند  ياـهوگلا  اـب  اهتبیـصم ، همه  نآ  لـمحت  هک  دیـشاب 
مامت هنومن  هک  تسا  نینچ  مه ، هعفد  کی  دنکیم . تناها  هک  دنادب  ای  دـنزیم ، وا  هب  یلیـس  کی  مه  وا  دریگیم و  ار  ناسنا  سابل  یـسک 

، ایادخ ربکاهَّللا ! دیاشگن ، هوکِش  هب  بل  مه  هنوگچیه  دنک و  یگداتـسیا  زاب  اما  دننک ، دراو  ناسنا  رب  تعاس  دنچ  رد  ار  ایند  ياهتبیـصم 
هدروخ مخز  رفن  کی  هک  دینکیم  هدهاشم  یهاگ  دشاب . گرزب  دناوتیم  ردـقهچ  رـشب  دنتـسه و  کچوک  ردـق  هچ  رـشب  دارفا  زا  یـضعب 

ردق هچ  دوشیم ، کچوک  ناسنا  یتقو  یتسار  هب  ناسنا ! اونیب  يا  تسیچ !؟ ادـخ  تلادـع  میدـیمهفن  مه  ام  دـیوگیم : یتحاران  اب  تسا و 
تلادع هرابرد  هنافـسأتم  یلو  تسا ، هدـش  مک  شایکناب  ِرفـص  ود  ای  هدروخ ، ررـض  ناموت  رازه  هس  یلا  ود  یـصخش ، دوشیم ! کچوک 
مدنزرف دیوگیم  تسا ؟ هداتفا  یقافتا  هچ  میـسرپیم  دینک . تابثا  ار  ادخ  تلادع  دنیوگیم ، ام  هب  تاقوا  یـضعب  دـتفایم . کش  هب  ادـخ 

هد رد  خیرات ، مامت  ياهتبیصم  هک  دوشیم  یلع  نب  نیـسح  مه  یکی  دیوگیم . زیمآدیدرت  نانخـس  و  هدش ! هچ  منادیمن  تسا و  ضیرم 
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یئاجَر َو  ٍبْرَک  ِّلُک  یف  یتَِقث  َْتنَا  َّمُهَّللَا  : دـنکیم اعد  نینچ  اروشاع  زور  دادـماب  رد  مه  زاب  اما  تسا ، هدـش  شاف  وا  رب  تعاـس  تسیب  یلا 
َو ُقیدَّصلا ، ِهیف  ُلُذْـخَی  َو  ُۀَـلیْحلا  ِهیف  ُّلِقَت  َو  ُداؤُْفلا  ُْهنَع  ُفُعْـضَی  ٍبْرَک  ْنِم  ْمَک  ٌةَّدُـع . َو  ٌۀَِـقث  یب  َلََزن  ٍْرمَا  ِّلُـک  یف  یل  َْتنَا  َو  ٍةَّدِـش ، ِّلُـک  یف 

ِّلُک ُبِحاص  َو  ٍۀَـمِْعن ، ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَاَف  ُهَتْفَـشَک ، َو  ُهَتْجَّرَفَف  َكاوِس ، ْنَّمَع  َْکَیِلا  یّنِم  ًۀَـبْغَر  َْکَیِلا  ُُهتْوَکَـش  َو  َِکب  ُُهْتلَْزنَا  َو  ُّوُدَْـعلا ، ِِهب  ُتَمْـشَی 
میارب هک  یلکـشم  ره  رد  و  ینم ، دـیما  وت  یتخـس  ره  رد  و  ینم ، هاگهیکت  وت  یهودـنا  ره  رد  ایادـخ ! [ .» 528  ] ٍۀَبْغَر ِّلُک  یهَْتنُم  َو  ٍۀَنَـسَح ،

، دوش كدـنا  نآ  رد  ریبدـت  دوش ، تسـس  نآ  رد  اهلد  هک  یهودـنا  اسب  هچ  ینم . گرب  زاـس و  هدـننکهدامآ  داـمتعا و  دروم  دـیایب ، شیپ 
هکنآ رطاخ  هب  مدرک ، وت  شیپ  ار  نآ  هوکِـش  مدروآ و  وت  هاگراب  هب  ار  نآ  نم  هک  دوش  داش  نآ  رد  نمـشد  ددرگ و  راوخ  نآ  رد  تسود 

یکین و ره  هدـنراد  تمعن و  ره  راـیتخا  بحاـص  ییوت  سپ  یتشادرب . هدومن و  فرطرب  نم  زا  ار  هودـنا  نآ  وت  و  متـسبرب ، هدـید  وت  زج  هب 
یمدآ تسا . هتـشاد  نیـسح  ماما  اروشاع  زور  مه  اروشاع و  بش  مه  هک  یبیجع  تاجانم  هچ  یتَِقث ... َْتنَا  َّمُهَّللَا  .« يدیما وزرآ و  ره  نایاپ 

تلأـسم میهاوخیم و  قـیفوت  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ! يداد اههیامرـس  هچ  ناـسنا  نیا  هب  وـت  اراـگدرورپ ، ایادـخ ، هک : دـنامیم  توـهبم  ًاـعقاو 
داـهن رد  هک  یگرزب  زار  هب  میهدیم  دـنگوس  ار  وت  اراـگدرورپ ! ایادـخ ! دـیامرفب . رادروـخرب  ار  اـم  ینیـسح ، ياـهسرد  زا  هک  میرادیم 

! ادـنوادخ اـمرفب . هیفـصت  رمع  لوـط  رد  ار  اـم  نورد  يداد ، ناـشن  اـم  هـب  یگرزب  راـثآ  نـینچ  اـهنآ  زا  يداد و  رارق  تناگدـنب  ِناـگرزب 
ِناناوج هب  اراگدرورپ ! امرفب . رود  اهیهاوخدوخ  لاکـشَا  عاونا و  لخب و  دـسح ، دـننام  هدـننک  دوبان  تافـص  زا  ار  ام  تدوخ  اراگدرورپ !

« نیمآ . » روآرب نامناناوج  تیبرت  هدهع  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! دننک . هدامآ  ناشدوخ  يارب  ار  هدنیآ  هک  امرف  تیانع  ام  نارود 

ینیسح زاین  زار و 

هیلع نیـسح  تداهـش  هثداح  یبایزرا  هرابرد  یتاـملک  هک  دوب  نیا  هسلج ، دـنچ  نیا  رد  اـم  شـشوک  .( 1376  / 2  / 25 مرحم ، مهن  بـش  )
یمدآ ناج  ياهشزرا  يرـشب و  ياهشزرا  هک  نانچ  تسین ، یندـش  مامت  نانخـس  نیا  اب  ًاعقاو  یباـیزرا  نیا  هچرگا  دوش . حرطم  مالـسلا 
تـسا مّلـسم  مینک ، ثحب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نانامرهق ، ِنامرهق  نیا  گرزب و  هدیدپ  نیا  هرابرد  اهلاس  رگا  تسین . یندش  مامت 

راوگرزب نآ  شیاـین  زا  یهلا ، گرزب  تیـصخش  نیا  هئارا  يارب  تاـسلج  نیا  زا  یکی  رد  هک  مدوب  نآ  رب  نم  . مییآیمنرب نآ  هدـهع  زا  هک 
يزیگناتفگش یلیخ  زرط  هب  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شیاین ، نیا  رد  نوچ  مینک . يرادربهرهب  تافرع  يارحـص  رد 

، راوـگرزب نیا  نورد  رد  هک  مینادـب  دـیاب  تفگیم . قـح  تفگیم ، هَّللا » هَّللا   » گرزب هثداـح  نیا  ریـسم  رد  هک  نـیا  و  تـسا ، هدرک  ناـیب 
مان و نادب  رهم  هقُح  . » دوب هک  دوب  نیـسح ]  ] نامه دوب ، رتشیب  مه  نیا  زا  راب  اهدـص  هثداح  تدـش  رگا  دوب . هتفهن  يزیچ  هچ  ادـخ  هرابرد 

ياـههزیگنا زا  یهاـگ  قاـیتشا  ناـمیا و  قشع ، تفگ : ناوتیم  قـلطم  اـب  هطبار  رد  دوـب . هدیـسر  قـلطم  نآ  هب  ینعی  دوـب .» هک  تسا  ناـشن 
اهدعب ای  دَربیم . نآ  زا  ار  شاهقالع  دنیآیم و  اهرتابیز  ًادـعب  دوشیم . دـنمهقالع  نآ  هب  دـنیبیم و  ابیز  ئـش  کی  ناسنا  تسا . رذـگدوز 

. دراد دودحم  ياههزیگنا  تسا و  تقوم  ياهلأسم  نیا  هتبلا  دوشیمن . حرطم  وا  يارب  ییابیز  ًالـصا  دـیآیم و  شیپ  یگدـنز  رد  یتاناسون 
هک هچ  نآ  هب  حالطـصا  هب  یماـقم و  هب  وا  یتقو  دـعب  تسا ، ملاـع  ناـسنا  کـی  قاـیتشا  هقـالع و  دروم  ًاـعقاو  یهاـگ  روط ، نیمه  مه  ملع 

ملع و وا  يارب  هک  دـنیوگیمن  دروـم  نیا  رد  درادـن . اـنعم  مـلع و ... وا  يارب  رگید  دیـسر ، ترهـش -  اـیند و  لاـنم  لاـم و  تساوـخیم - 
ياهییابیز دوشیم . حرطم  قلطم  روط  هب  ییابیز  ملع و  ياهدع ، يارب  اما  تسا . هدـش  حرطم  قلطم  روطهب  لوقعم ) ياهییابیز   ) اهییابیز

نب نیـسح  دروم  رد  مینکیم . تکرح  قلطم  ییابیز  يوس  هب  سوسحم  ياهییابیز  زا  اـم  هک  تسادـخ ، يوس  هب  هار  نیرتهاـتوک  لوقعم ،
یقرف چـیه  وا  يارب  دـشیم ، نـیا  زا  رتدـنت  مـه  راـب  اهدـص  هثداـح  رگا  هـک  دوـب ، هـتفهن  يزیچ  هـچ  درم  نـیا  نورد  رد  دــید  دــیاب  یلع 

ایند و یگدنز  رد  دناهدروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک  ادخ  [ .» 529  ] ةَرِخْآلاِیف َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلاِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی  . درکیمن
بلطملادـبع و شدادـجا  زا  طقف  هن  دوب . هدیـسر  تباث  لوق  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .« دـنادرگیم تباث  راوتـسا ، نخـس  اب  ترخآ 

نم : » هک دیـسر ، تباث  لوق  نآ  هب  زایتما ، ندروآ  تسد  هب  لمحت و  اب  ایند و  بئاصم  لمحت  اب  هکلب  بلاطیبا ، نب  یلع  شردپ  بلاطوبا و 
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دوب هداد  ناشن  وا  هب  یقلطم  هرهچ  یگدنز  منیبیم .» تکاله  لثم  ار  یگدنز  نیا  منیبیمن . یگنتلد  تلالم و  زج  ار  ناراکمتس  اب  یگدنز 
حابص دنچ  يارب  یلب »  » اب هیامرس  نیا  ایآ  داد . رارق  هدافتسا  دروم  دیاب  هنوگچ  ار  هیامرس  نیا  و  دوش ، فرصم  ایند  نیا  رد  دیاب  هنوگچ  هک 

لقن و شورف و  دیرخ و  لباق  [ ، 530  ] مَدآیَنب اْنمَّرَک  ْدََقل  َو  تسا ؛ هداد  اهناسنا  هب  ادخ  هک  فرـش  تمارک و  نیا  ایآ  تسا ؟ راگزاس  ایند 
ار نآ  دـیوگب  هک  تسا  دادـم  نـیا  رب  اـی  باـتک  نـیا  رب  وا  تیکلاـم  لـثم  تیثـیح ، و  [ 531  ] فرـش رب  یمدآ  تیکلاـم  اـیآ  تسا ؟ لاـقتنا 

دیرادـن قح  امـش  تسا . يدادرارق  نیناوق  اهقوقح و  قوفام  مکح و  تسین . یقوقح  تیکلاـم  اریز  دـناوتیمن ، ًادـبا  مشورفب ؟ مهاوخیم 
شزرا مه  روطنیمه  اجنیا . ماهدماین  دوخ  هب  نم  تسین . امـش  ِنآ  زا  اریز  دیرادن ، قح  دوش . تناها  مدرایلیم  کی  امـش  هب  ات  دیهد  هزاجا 

دنچ نونکا  . دوب هدیـسر  قلطم  لوق  نآ  هب  نیـسح  منکب . يرکف  تهج ] ره  هب  يراب   ] مناوتب شاهرابرد  نم  هک  تسا ، هدوبن  نم  دوخ  اـب  نم 
نیا طقف  هن  دوب ، هدـش  حرطم  نیـسح  ماما  يارب  هک  یـسانشادخ  نآ  اـب  هک  مینیبب  میناوخیم و  ار  نیـسح  ماـما  ياـهشیاین  سرد  زا  هملک 

هچ تردارب  هب  يدید  تفگ : بنیز  ترـضح  هب  دـیزی  دـیدیم . ار  هثداح  نیا  ِییابیز  مه  بنیز  ترـضح  هکلب  دوبن ، يزیچ  شیارب  هثداح 
تفص یلوایکام  وت ، مغر  هب  ًاحیحص .» ّالا  تیأر )  ) انیأر ام  : » دیامرفیمن بنیز  ترضح  الیمج . ّالا  تیأر )  ) انیأر ام  تفگ : بنیز  دندرک ؟
هعطق هک  میـشاب  هتـشاد  يروصت  هچ  ییابیز  هرابرد  دـیاب  ام  دوب . ابیز  یلیخ  ًالـصا  دوب . یتسرد  راک  هداتفا ، ولج  یلوایکام  تقو  زا  شیپ  و 

همه نآ  هک  میـشاب  هتـشاد  رظنرد  دیاب  يزیچ  هچ  ییابیز  زا  ام  دنک ؟ هولج  ابیز  هنوگنیا  مدآ ، دالوا  ناکاپ  هدع  کی  ياضعا  ندـش  هعطق 
، تسین هثداح  ِیگرزب  طقف  تسین . لالج  طقف  تشاد ، مه  لامج  نیـسح ، هثداح  ینعی  هچ ؟ ینعی  ابیز  مینادـب . اـبیز  ار  دـیادش  بئاـصم و 

نانچ یهاوخدوخ  هچ ؟ ینعی  لـیمج  دـمهفیمن  تسا و  تسم  لـباقم  فرط  اـهتنم ، ـالیمج . ّـالا  تیأر )  ) اـنیأر اـم  دوب . اـجهب  یلیخ  هکلب 
نآ ِیگدـنریگ  هداـمآ  لوا ، زا  رگا  تسیچ . باوج  دـندیمهفیمن  اـما  دـندرکیم ، حرطم  ار  هلأـسم  دـندیمهفیمن . هک  دوب  هدرک  ناشتـسم 

هدرک تبحص  دوخ  يادخ  اب  هدرک و  نایب  تافرع  يارحـص  رد  ار  اعد  نیا  ترـضح  دندیزاییمن . تسد  راک  نیا  هب  ًالـصا  دندوب ، باوج 
ادیپ همادا  اهنرق  روطنیمه  و  تسا ، هدیسر  ام  هب  تبون  مه  نالا  دنیوگیم ، نیـسح  نیـسح ، دننیـشنیم و  ام  ناردپ  هک  تساهنرق  تسا .
ِیهِلا : دیامرفیم مالسلا  هیلع  نیسح  ماماام  ماود  ملاع  هدیرج  رد  تسا  تبث  قشعهب  دش  هدنز  شلد  هک  نآ  دریمن  زگره  : اریز درک ، دهاوخ 

يا [ .» 532  ] ءالَب یف  َْکنِم  ِْساَْیلا  َو  ٍءاطَع  یِلا  ِنوُکُّسلا  ِنَع  َِکب  َنیفِراـعْلا  َكَداـبِع  اـعَنَم  َكِریداـقَم  ِءاوَط  َۀَعْرُـس  َو  َكِریبْدـَت  َفـالِتْخا  َّنِا 
زا دوجوم و  ياطع  هب  هیکت  زا  ار  تفراع  ناگدنب  وت ، ِزوریپ  ّتیـشم  اب  اهتشونرـس  ِندیچیپ  مه  رد  ِتعرـس  ریبدت و  فالتخا  نم ، يادـخ 
ُُّما ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَیاقب  ردنا  ندـش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  ؛ اریز .« درادیم زاب  اهيراوگان  رد  يدـیمون 
ای بوخ ، رایـسب  .« تسوا دزن  باتک  لصا  دـنکیم و  تابثا  اـی  وحم  دـهاوخب  هک  ار  هچ  نآ  ادـخ  » میظعلا یلعلا  هَّللا  قدـص  [ 533 . ] باتِْکلا

اوُحَْرفَت الَو  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأت  ْالیَِکل  ؟ تسیچ يداهن ، نایم  رد  دوخ  يادخ  اب  هک  ار  ُءاشَی ) ام  ُهَّللا  اوُحْمَی   ) هلمج نیا  كردـم  هَّللادـبعابا ،
نآ هب  .« دینکن ینامداش  تسا ، هداد  امش  هب  هچنآ  ببـس  هب  دیوشن و  نیگهودنا  تسا ، هتفر  امـش  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  [ .» 534  ] مُکاتا اِمب 
امـش زا  هک  هچنآ  رطاخ  هب  دـیهاوخیم ؟ هچ  لصا  نیا  زا  رتالاب  یناور ، لداعت  ظفح  يارب  دیـشابن . دـیماان  تسا ، هتـشذگ  امـش  زا  هک  هچ 
بقع هب  ارچ  سپ  ؟ میون ياج  دصاق  ینیبنیم  میوریم  هتـسشن  ام  رگنب  کین  . دینک هاگن  ولج  هب  طقف  دیدرگنرب . بقع  هب  تسا ، هدش  توف 

یسمش و هموظنم  هب  الاح  ایآ  تفر . هک  دش  بوخ  مه  یلیخ  یناوج  تفر ! تسد  زا  یناوج  ًاعقاو ... هلب ، دیدید ، بجع ، هک  دیدرگیمرب ؟
هب ور  اهيدابآ  تفر . تسد  زا  متشاد  نم  هک  یتردق  تفر . دوب و  هدمآ  دوب ، یهلا  نوناق  یناوج  مهدب ؟ روتـسد  يریـش  طخ  ناشکهک  هب 

؟ دینکیم هیرگ  ارچ  دینک ، يرادربهرهب  تکرح  نیا  زا  امـش  تسا . نیمه  یتسه  نوناق  دنوریم . یتشز  هب  ور  اهییابیز  دـنوریم ، یبارخ 
زین رگید  یهورگ  تشذـگ ؟ ارچ  هک  دـننکیم  هـیرگ  هورگ  کـی  دناهدیـشک . فـص  تـکرح  لـباقم  رد  هـک  دنتـسه  هورگ  ود  دـیدنخب !
ادـخ هب  ور  میوریم ، يون  ياج  هب  ؟ میون ياـج  دـصاق  ینیبنیم  میوریم  هتـسشن  اـم  رگنب  کـین  : دـنیوگیم هک  نیا  تهج  هب  دـندنخیم ،

ْالیَِکل هفیرـش : هیآ  ار  بلطم  نیا  میـشاب ؟ تحاران  ارچ  میوشیم . رتکـیدزن  نامیادـخ  هب  ردـقنامه  میروآیمرب ، هک  سفن  ره  میوریم .
؟ مریگب متام  ایآاجنیامراذـگ  ورف  شیزور  اجنیامرآرب  سفن  هک  ره  اـب  . دزومآیم اـم  هب  مُکاـتا ، اـِمب  اوُحَْرفَت  ـالَو  ْمُکَتاـف  اـم  یلَع  اْوَسْأـَت 
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دادتما رد  مدرک ، ضرع  رـصتخم  روط  هب  هک  روطنامه  اذل ، تسانبم . نیا  رب  یتسه  تسا . نینچ  یهلا  نوناق  نایرج و  درادـن . متام  هکنیا 
وا هب  هظحل  ره  شدارم ، قباطم  یناگدـنز  نیا  رد  هک  نیا  لثم  ًاعقاو  تسا . هدـشن  هدـید  سأی  یلع  نب  نیـسح  هرهچ  رد  ياهرذ  هثداح ، نیا 

ملاع اب  میـسانشیم و  ار  كاخ  ام  دیآیمنرد ، اج  نیا  زا  وا  تسین ، كاخ  نیا  ِتخاس  وا  تسا . هرهچ  نیا  وا  هرهچ  دـناهداد . تیدـبا  لوق 
دهدیم و ناشن  دوخ  زا  هنانیبقح  هنایوجعقاو و  هرهچ  يدج و  هرهچ  اریز  تسین ، اج  نیا  هدش  هتخاس  وا  میراد . ییانـشآ  يدودح  ات  هدام 

دوخ تساهتذل ، همه  قوف  هک  سدقم  گرزب و  هودنا  کی  اب  ای  تساههودنا ، مامت  قوف  هک  یناهن  تذل  کی  اب  هکلب  هظحل و  نیرخآ  ات 
َو َكِریبْدَت  َفالِتْخا  َّنِا  ِیهلِاتـسود  يور  مغ  ام و  تسایمّرخ  ناهج  ود  رگ  تسود  يوک  رـس  كاخ  تسا  نم  ِتایح  ِبآ  . دنیبیم قح  ار 
هک تسا  هفیرـش  هیآ  نومـضم  هب  هیبش  . ءالَب یف  َْکنِم  ِْساَْیلا  َو  ٍءاطَع  یِلا  ِنوُکُّسلا  ِنَع  َِکب  َنیفِراعْلا  َكَدابِع  اـعَنَم  َكِریداـقَم  ِءاوَط  َۀَـعْرُس 

ناسنا گرم ، کی  يارب  اریز  دینکن ، ربارب  دـنچ  یگتخابدوخ  اب  سأی و  تهج  هب  ار  نآ  تسا ، هدـمآ  شیپ  یتحاران  يراوگان و  الب ، یتقو 
. دـنتفریم دـندوب و  هتـسشن  یتشک  رد  ياهدـع  دـننکیم  لـقن  میدـق  خـیراوت  رد  منکیم : ضرع  یکچوک  ناتـساد  . دریمب راـب  رازه  دـیابن 
هب یتـشک  دنتـشاد . روـضح  داتـسا و ... یناـحور و  رجاـت و  اـت  هتفرگ  ییاـیرد  نادزد  زا  یتـشک ، نآ  رد  دوـب . یتـشک  نآ  رد  مه  یمیکح 

یتقو دندوب . هدـش  شیم  همه  ییایرد ) نادزد   ) اهگرگ نآ  هک  دوب  مولعم  تفرگارف . ار  نآ  فرط  همه  زا  نافوت  دـش و  کیدزن  بادرگ 
یناحور هک  اهنآ  زا  یکی  تسا . لاحم  نتفر  ایند  زا  نامیایب  یلو  راوشد ، یـسب  نامیایب  درم  ندروآ  ناـمیا  دـیامنیم ، هرهچ  گرم  هک 
یمیکح دندید  تسا . هتـشادرب  فاکـش  یگدـنز  راوید  ینعی  دـیتفارد . وناز  هب  همه  تسادـخ . ِنآ  زا  تعاس  نیا  تفگ : تساخرب و  دوب ،

: دنتفگ وا  هب  تسا . هدش  افوکـش  مه  یلیخ  هظحل ، نیا  رد  وا  تایح  دـنکیم و  روبع  اهبآ  نیرتمارآ  زا  یتشک  نیا  ایوگ  ًالـصا  هتـسشن و 
رد ار  ثاثا  ماـمت  ینیبیمن  رگم  دـنتفگ  مینک ؟ راـک  هچ  ـالاح  منیبیم . یلب ، تفگ : تسا ؟ ندـش  قرغ  لاـح  رد  یتشک  هک  ینیبیمن  رگم 

رگم اـیآ  ًاـیناث ؛ مریمب ! راـب  دـص  ندرم ، زا  شیپ  نم  تسین  اـنب  ًـالوا ؛ تفگ : خـساپ  رد  ياهتـسشن ؟ مارآ  روطنیمه  وت  دـنزادنایم و  اـیرد 
؟ تسا هتفرگ  ندـیزو  دراد ، داضت  ام  اب  هکنیا  يارب  طقف  دـنک و  تجاجل  ام  اب  هک  نیا  يارب  طقف  داب  ایآ  دراد ؟ ّتیدـض  نم  اـب  ناـبیتشک 
الاب و مادم  دـنکیمن و  تمواقم  جاوما  نیا  لباقم  رد  هک  یتشک  نیا  ایآ  دـهدیم . ماجنا  ار  دوخ  راک  تعیبط  نوناق  گرزب و  ناهج  نوناق 

تقد درک . ادـیپ  تاجن  دوز  مه  یتشک  اضق  زا  منک ؟ راـک  هچ  سپ  منیـشنن  مارآ  رگا  لاـح ، هن . ًاـعطق  دراد ؟ داـضت  نم  اـب  دوریم ، نییاـپ 
يارب متشاد و  راک  مدش ، یتشک  نیا  راوس  هک  مه  نم  تسین ، رصقم  یـسک  اج  نیا  رد  هک  دمهفیم  دراد و  تلع  هب  ملع  میکح  نآ  دینک :

میدیـسر و ایرد  ِینافوت  تیعقوم  نیا  هب  نونکا  منک . زیخ  تسج و  دییامرفب  ضرف  هک  نیا  يارب  مدـماین  و  تشاد . ترورـض  رفـس  نیا  نم 
 - نوـنز ناوریپ  زا  ینعی  [ - 535  ] یقاور نافوسلیف  زا  یکی  وا  دـنیوگیم  اهیـضعب  درک . مهاوخ  لابقتـسا  هثداح  زا  شمارآ ، لامک  اب  نم 
هب دنادن  . ینادیم تدوخ  طقف  تسا و  هدرپ  تشپ  رد  وت  ریبادت  رد  فالتخا  تعرـس  اراگدرورپ ، ایادـخ ، دـیامرفیم : یلع  نب  نیـسح  . دوب
هب ًالصا  دنکیم و  رکف  یعیبط  یلیخ  ایند  نیا  رد  هک  نارکفتم  نیرتیعیبط  نآ  زا  یکیراگزور  دنک  يزاب  هچ  ادرف  هک  راگدرورپ  تاذ  زج 
هچ هک  دمهفیمن  ار  دـعب  هقیقد  کی  سکچـیه  : » هک دـیوگیم  ًاحیرـص  ار  بلطم  نیا  دراد ، تیـساسح  يژرلآ و  يونعم ، لئاسم  ندـینش 
نآ هب  شمـشچ  اب  یتقو  اما  تسا ، شوماخ  فرط  نیا  هب  شهاگن  اب  تسوا ، ِهاگآدوخان  رد  نالا  هک  هچ  نآ  دنادیمن  اریز  دـش .» دـهاوخ 

یسونایقا نینچمه ، دش . دهاوخ  داجیا  رییغت  وا  ِیناور  عضو  رد  لقادح  دش و  دهاوخ  کیرحت  هک  دید  دهاوخ  ياهرظنم  دنک ، هاگن  فرط 
نیا نیاربانب ، درک . ضوع  ار  ناسنا  ِیحور  عضو  دـیرپ و  هاگآدوخ  هب  اـجک  زا  دـنادیمن  ناـسنا  دراد و  دوجو  هاـگآدوخان  ياهدـحاو  زا 
ِءاوَـط َۀَعْرُـس  َو  َكِریبْدـَت  َفـالِتْخا  َّنِا  ِیهِلا  تـسا : شخبشمارآ  ردـقهچ  دـینیبب  تـسا . مالـسلا  هـیلع  یلع  نـب  نیـسح  تـالمج  زا  یکی 

هب هک  هچ  نآ  دـنوشن و  دـیماان  اهتقـشم  الب و  رد  ات  . ءالَب یف  َْکنِم  ِْساَْیلا  َو  ٍءاطَع  یِلا  ِنوُکُّسلا  ِنَع  َِکب  َنیفِراعْلا  َكَدابِع  اعَنَم  َكِریداقَم 
زا هچنآ  نم ! يادخ  يا  [ .» 536  ] کِمَرَِکب ُقیلَی  ام  َکـْنِم  َو  یمْءُوِلب  ُقیلَی  اـم  یّنِم  یهِلا  : رگید هلمج  کـی  دوشن . نآ  هب  رورغم  میاهداد ، وا 

زاـینیب .« تسوـت هدـنبیز  ددرگیم ، رادـیدپ  وـت  زا  هچنآ  تسا و  نم  یناوتاـن  يدرُخ و  بساـنم  تسا ، هتخاـس  یتـسه  ناـهج  نیا  رد  نم 
. دـیآیمرب تایگرزب  قباـطم  وت  زا  مايزیچاـن و  یکچوک و  قباـطم  نم  زا  گرزب . يادـخ  ییوت  متـسه ، كاـخ  یتـشم  زا  نم  ادـنوادخ !
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ْمَا ؟ منک تیاکـش  مدوخ  لاح  زا  نم  ایآ  يدـیرفآ . ارم  هک  یتشادـن  يزاین  نم  دوجو  هب  وت  موش ؟ سویأـم  وت  تمظع  زا  نم  ارچ  نیارباـنب ،
هلمج نیا  .« تسین یفخم  وت  رب  هک  ملاح  منک ؟ تیاکـش  مدوخ  لاح  زا  نم  ایآ  [ .» 537 [ ؟ َْکیَلَع یفْخَی  َوُه ال  َو  یلاح  َْکَیِلا  وُکْـشَا  َْفیَک 

لاح هب  وت  ملع  » یلاقم ْنَع  َکینُْغی  یلاِحب  َکُْملِع  یهِلا  : ایادخ هک  دنکیم  نایب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیـشاب . هتـشاد  رظنّدم  اجنیا  رد  ار 
ار نیا  تلع  لاـح ، نک . ادـیپ  طاـبترا  نم  اـب  تتاـملک  اـب  هک  ياهتفگ  لاـح ، نیا  اـب  اـما  .« تسا هدرک  زاـینیب  میوگب  هک  نیا  زا  ار  وت  نم ،

رظن رد  ار  تیب  هس  ود -  نیا  هک  تسا  نیا  مدوصقماـعد  زا  دـشاب  هتـسب  ناـشناهد  هک  اـیلوا  مسانـشیم ز  یهورگ  نم  . میمهفب میهاوخیم 
تسا لفق  شبل  رب  . مزادرپب شیاین  هب  وت  اب  منک و  اعد  دیاب  زاب  دیامرفیم : هک  تسیچ  نیسح  ماما  مالک  تمظع  مینیبب  دعب  ات  دیـشاب  هتـشاد 

دنتخومآ قح  رارـسا  ار  هک  رهدناهدیـشوپ  هتـسناد و  اهزار  دناهدیـشون  قح  ماج  هک  نافراعاهزاوآ  زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  و 
، دنک تیافک  درذگیم  شنورد  رد  هک  هچنآ  هب  ناسنا  رگا  اریز  مییوگب ، اراگدرورپ  اهلاراب ، دـیاب  ام  یلودـنتخود  شنابل  دـندرک و  رهُم 

تـسا نکمم  دـیاین ، مالک  هب  ات  هک  تسا  ییاههدـیدپ  زا  رپ  ناسنا  نورد  تسا . تامّهوت  تالیخت و  زا  رپ  ناسنا ]  ] نورد دوشیمن . فاص 
نازخ وت  رد  مدهب  مد  رآ  دوخ  اب  مدکی  لقع  ردارب  يا  . دنشابن ادخ  هب  هضرع  لباق  فافـش  فاص و  دنوش و  طولخم  رگیدمه  اب  اجنآ  رد 

روطهچ منک ؟ جارختـسا  مبایب و  ار  اعد  اجنآ  زا  نم  هنوگچحون  نافوت  ُدب  هک  نادنچ  دص  تسه  حور  ياهایرد  ِزیت  ياهجومراهب  تسا و 
رد وت  زاین  یهاوخیم . يزیچ  هچ  هک  دنک  صخشم  ظافلا  دیاب  یلو  یلب ، تبقارم  متسه ؟ ادخ  اب  طابترا  لاح  رد  نم  کنیا ، هک  منک  رّرقم 

مَُکل ْبِجَتْـسَا  ینوُعُْدا  : تسا هدش  اعد  هب  روتـسد  تهجنیدب  اذل ، ینکیم ؟ تبحـص  يریگعضوم  هچ  زا  ادـخ  اب  تسیچ و  ادـخ  اب  طابترا 
ناگدنب هاگ  ره  و  [ .» 539  ] ناعَد اذِا  ِعاَّدلا  َةَوْعَد  ُبیُجا  ٌبیرَق  ّینِاَف  یّنَع  يدابِع  َکَلَئَـس  اذِا  َو  .« منک تباجا  ار  امـش  ات  دیناوخب  ارم  [ .» 538]

زا رپ  یمدآ ، زغم  ِنورد  اریز  .« منکیم تباجا  دـناوخب ، ارم  هک  یماگنه  ار  هدـننکاعد  ياـعد  مکیدزن و  نم  دنـسرپب ، نم  هراـبرد  وت  زا  نم 
هک تسا  یعقوم  نیا  دـنوش . فاص  هیفـصت و  دـیاب  هکلب  درک ، هضرع  ادـخ  هب  روطنامه  ناوتیمن  ار  اهنآ  تسا . تالیخت  جاوما و  عاونا 
نآ ای  میوگیمن . ار  نخـس  بلطم و  نآ  ًالثم  هک  دریگب  میمـصت  ناسنا  دنک و  عمج  بترم و  ار  اهاعد  ییاذک ، يورین  نآ  ای  یمدآ ، سفن 

منکیم صخـشم  هکلب  تسین ، رظن  دروم  اهنیا  مرادن . ادخ  زا  ار  طلغ  راظتنا  نآ  مهاوخیمن . ادـخ  زا  ار  لیلدیب  یندـشنلمع و  يوزرآ 
اعد وت  هاگرد  هب  نم  لاح ، نیا  اب  تسین .» یفخم  وت  رب  نم  لاـح  ، » کـْیَلَع یفْخَی  ـال  هک ؛ لاـح  نیا  اـب  مهاوخیم ، يزیچ  هچ  ادـخ  زا  هک 

هب هکنیا  اب  نم ! يادـخ  يا  [ .» 540 [ ؟ یْلِعف ِحـیبَق  َعَم  یب  َکَمَحْرَا  اـم  َو  یلْهَج  ِمیظَع  َعَم  یب  َکَـفَْطلَا  اـم  یهِلا  : مهاوخیم وت  زا  منکیم و 
نیا اـب  ياهدومرفن . ملاـح  لـماش  هک  یناـیاش  فاـطلا  هچ  اـما  مناداـن ، یتـسه  ناـهج  رد  دوخ  ِیعقاو  تیعقوم  هب  وت و  ِیبوبر  ِخـماش  ماـقم 

نم هب  ردـقهچ  مراد ، وت  هرابرد  هک  یگرزب  لهج  نیا  اب  اراگدرورپ ! .« ینکیمن زاربا  میارب  هک  یتفوطع  محر و  هچ  متـسیاشان ، ياـهرادرک 
ام هب  یکدوک  نارود  رد  نارداـم  ناردـپ و  هک  هچ  نآ  هب  دـیحوت  زا  اـم  مینک . رکف  یمک  میراد ، اـم  هک  یلهج  نیا  هب  ًاـعقاو  يراد . فـطل 

طیحم هَّللدـمحلا  هک  دیـشاب  رازگرکـش  دـیاب  یلیخ  دـیاهدوب و  ینید  ياـهطیحم  رد  ًاـبلاغ  امـش  هتبلا  میاهدرک . تعاـنق  دـناهتفگ ، یکدوک 
هچ تسا و  ردـق  هچ  ام  ییاناد  هک  مینک  باسح  رگا  اـم  تسا . هدوب  حرطم  يدـج  نآ  رد  لـئاسم  نیا  هک  هدوب  یطیحم  امـش ، ِیگداوناـخ 

دوخ فطل  زا  وا  لاح ، نیا  اب  میرادن . يرگید  هراچ  ام  تسیچ ؟ یگدنکفارس ، یگدنمرـش و  زج  نآ  لصاح  مینادیم ، ادخ  هرابرد  رادقم 
. دنکیمن مک  ار  شتبحم  میلهاج ، ام  هک  نیا  اب  دیامرفیم . ام  لاح  لماش  ار  شتمحر  وا  دنکیم . ارجا  ار  دوخ  تیبوبر  تسا و  هدرکن  مک 
. نیعَتْـسَن َكاِّیا  َو  ُدـُبْعَن  َكاِّیا  مییوگیم : میناوخب ، زامن  میهاوخیم  هک  یعقوم  اـم  هک  نیا  رب  ینبم  دوشیم ، یتـالاؤس  اـم  زا  یهاـگ  ًـالثم 
، نابایب رد  هک  تسیک ؟ ام  بطاخم  دوشیم و  اجک  ِیهار  هلمج  نیا  مییوجیم ». يرای  وت  زا  اهنت  میتسرپیم و  ار  وت  اـهنت  اـهلاراب ) [ ») 541]

رگید ییاج  رد  رگا  و  شرف ، اهراوید و  مشاب ، هناخ  رد  رگا  ای  دنتـسه . نم  نامـشچ  لباقم  رد  ای  منیبیم ، ار  روهام  هپت و  هّرد و  اهگیر و 
؟ تسیک دـبعن  كاّیا  هک  تسا  حرطم  همه  لد  رد  لاؤس  نیا  منکیم ؟ تبحـص  یـسک  هچ  اب  منیبیم . ار  مدوخ  فارطا  ياهسکع  مشاـب ،

يرصتخم باوج  بلطم ، نیا  يارب  «. میوجیم يرای  وت  زا  و  ، » نیعتسن كاّیا  و  منکیم . تدابع  ار  وت  نم  ینعی  تسا : باطخ  ریمـض  «ك »
مشچ و امـش ، بطاخم  ایآ  دیـشاب ، وگتفگ  تبحـص و  لاح  رد  یـصخش  اـب  امـش  رگا  دـننک . تقد  هک  منکیم  ضرع  زیزع  ناـناوج  يارب 
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ار نآ  هک  دـینکیم  تبحـص  وا  ناج  اـب  اـی  دـینکیم ؟ تبحـص  وا  ِینیب  تروص و  اـپ و  تسد و  اـب  امـش  اـیآ  تسا ؟ صخـش  نآ  ِیناـشیپ 
ار هچ  نامه  دص  رد  دص  وا  ندب  دوش ، هتفرگ  وا  ناج  دتفیب و  اجنامه  دیتسه ، تبحص  لوغشم  وا  اب  هک  يدرف  نامه  رگا  اذل ، دینیبیمن ؟
هب وا  مشچ  شوگ و  دیرادن . هدنونـش  اریز  دینکیم ، عطق  ار  دوخ  نخـس  دینکیمن و  تبحـص  وا  اب  رگید  امـش  اما  دراد ، تسا ، هتـشاد  هک 

تایح و دوب ؟ یـسک  هچ  رگم  تسین . رگید  دـیدرکیم ، تبحـص  وا  اب  هک  یـسک  تسین . رگید  امـش  بطاخم  اما  تسا ، یقاـب  دوخ  ياـج 
باوج رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  روطنامه  دهاوخیم . هجوت  رما  نیا  تسین . امـش  لباقم  رد  رگید  نونکا  دوب و  ناج  دوب . یگدنز 
هدـیدن هک  ار  يزیچ  ایآ  [ ، » 542 [ ؟ يرَأ ام ال  ُدـُبْعَاَفَأ  دومرف : ياهدـید »؟ ار  تیادـخ  ایآ   » کُّبَر َْتیَأَر  ْلَه  دوب : هدیـسرپ  هک  ینامی  بلعذ 

يوه يرادقم  دهاوخیم . فیطل  فیرظ و  یهجوت  رما ، نیا  .« ماهدیتسرپن ماهدیدن ، هک  ار  ییادخ  » َهرَأ َْمل  ًّابَر  دـُبْعَأ  َْمل  ؛ ای »؟ متـسرپیم مشاب 
دهاوخیم یبوبر  خماش  ماقم  هب  تفرعم  يرادقم  دهاوخیم . نتـسب  راک  هب  هنالقاع  ار  زیارغ  يرادـقم  دـهاوخیم . ندرک  راهم  ار  سوه  و 

، اهتنم دید . دیهاوخ  ار  ادخ  دیربب ، الاب  هب  رس  ملاس  اجنآ  زا  رگا  و  دیوش ، مخ  ناتدوخ  يورهب  تسا . رتکیدزن  ندرگ  گر  زا  نم  هب  هک 
امـس دییوپم  ار و  نیمز  دییوجم  دییوجب  تسا  ناگدزادوس  ِلد  رد  ادخ  : دمهفب مدآ  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا . زاین  هناناج  یندشمخ  کی  هب 

تـسا نیا  تسیچ ؟ أشنم  نآ  میلفاغ . گرزب  رایـسب  أشنم  نیا  زا  ام  هک  دراد  گرزب  یلیخ  ِیملع  أشنم  کی  تسا و  ناسآ  یلیخ  رما ، نیاار 
نامه بطاخم  نیعتـسن ، كاّیا  دبعن و  كاّیا  دـییوگیم  یتقو  دـینیبب . دـیناوتیم  ار  لاعتم  دـنوادخ  هشیمه  تسامـش و  اب  ادـخ  هشیمه  هک 

، ناوارف دراوم  رد  ًاعطق  دیاهتفرگ ؟ سنُا  ادخ  اب  ًاعقاو  تالاح ، زا  یضعب  رد  بارطـضا  لاح  رد  ایآ  دوشیم . هدید  امـش  نورد  رد  هک  تسا 
نامز رد  هدـنخ و  عقوم  رد  میوریم . نآ  غارـس  هب  تسکـش  ِساسحا  بارطـضا و  عقوم  طقف  هک  تسا  يروط  اـم  یناوتاـن  هنافـسأتم  اـهتنم 

رد طقف  ای  دوش ، قرغ  دهاوخیم  یتشک  یتقو  طقف  دهدب . ام  هب  مه  يرگید  يانعم  ادخ  نیا  هک  میوریمن  وا  غارـس  هب  یناور ، ياهطاسبنا 
رب یملع  بلطم  کی  هک  یلاح  نآ  رد  ایآ  تسین . ام  راک  بساـنم  طـقف »  » نیا اـما  تسین ، یفرح  میوریم . وا  غارـس  هب  يراـمیب و ... عقاوم 

کـشزپ هب  هجلاعم  يارب  ار  رامیب  کی  دـیتسناوت  هک  یتقو  ایآ  دـینک ؟ رارقرب  طابترا  ادـخ  اـب  هک  تسین  شعقوم  تسا ، هدـش  فشک  اـمش 
زا تماـیق  زور  رد  منیبیم ؟! ار  وت  اراـگدرورپ ! ایادـخ ! دـییوگب  هک  تسین  نیا  عـقوم  دـیدرک ، هجلاـعم  ار  وا  ناـتدوخ  یتـقو  اـی  دـیناسرب ،

. يوش راـمیب  هک  يدوب  نیا  زا  رتـالاب  وت  ایادـخ ، دـنیوگیم : دـیدماین ؟ نم  تداـیع  هب  ارچ  مدـش ، راـمیب  نم  هک : دوشیم  لاؤس  اهیـضعب 
ار نآ  ناوتیم  هک  تسا  یلهج  نیاربانب ، . دیدیدیم اجنآ  ارم  دـیدمآیم ، رگا  دـیتفرن ؟ وا  ندـید  هب  ارچ  دـش ، رامیب  نم  هدـنب  دـیامرفیم :

موتناوک کیناکم  يرظن ، کیزیف  هفسلف ، تایضایر ، نم  دییوگب  امش  هک  تسین  طوبرم  یـضایر  ِیلاع  لئاسم  هب  لهج ، نیا  درک . فرطرب 
، منکیم دـیکأت  زیزع  ناناوج  هب  ار  بلطم  نیا  نم  میراد . مهف  كرد و  ِتردـق  اریز  میزاـبن ، اـجنیا  رد  ار  دوخ  منادیمن . هدـناوخن و  و ...

لقع ترطف و  ام ، همه  اریز  میرادن ، هناهب  دوخ  تلفغ  يارب  ام  هک  دوش  هجوت  حیضوت : . میناوتیم تسام و  همه  سرتسد  رد  ملع  نیا  نوچ 
تـسد اما  دیخرچیم ، مدناخرچیم  ار  خرچ  متـشاد  نم  یتقو  ات  تفگ  دیـشک و  كود  زا  ار  شتـسد  هک  ینزریپ  نآ  زا  میراد . نادجو  و 

نآ تاملک  هک  هار  هب  ار  ینابش  کی  یسوم  دید  نآ  زا  خیرات ، گرزب  ناسانشادخ  نآ  ات  دیریگب  رظن  رد  دش ، نکاس  متشادرب  هک  ار  دوخ 
زا يریبعت  تسا . اهشناد  مامت  هدننک  انعم  یگمه  دوب ، هدرک  هدافتسا  رـصتخم  ِیهلا  ملع  يرطف و  ملع  ینورد و  ملع  زا  هک  دهدیم  ناشن 
وا بیـصن  ایند  تامولعم  زا  هک  هچ  نآ  تفگیم  تشاد . هچ  تامولعم  زا  نز  نیا  هک  درکیم  فیـصوت  ار  ینزریپ  هک  مدـید  ایلوا  زا  یکی 
ود نیا  طقف  ملع  زا  هداس ، روط  هب  تسا . رظان  نم  رب  دنیبیم و  ارم  دراد و  دوجو  ادخ  هک  نیا  مه  یکی  دوب . طلغ  ياضما  کی  دوب ، هدـش 

لوا تسین . عومـسم  ام  يارب  شناد  نیا  زا  تلفغ  اریز  مینک ، شـشوک  دیاب  لاح ، ره  هب  دوب . هدرک  ریـسفت  لباق  وا  يارب  ار  یگدنز  دروم ،
، ملع كرد  نیا  ایآ  میـشارتب ؟ رذع  نامدوخ  يارب  نامدوخ  میناوتیم  میریگب ، هدـیدان  میهاوخب  ار  نیا  رگا  مینیبب  مینک و  باسح  نامدوخ 
رد ملع  نیا  ریخن ! دراد ؟ برغ  قرش و  ِخیرات  ِراوشد  رایسب  ياههفسلف  هب  زاین  ایآ  دهاوخیم ؟ ار  انیس  نبا  تاراشا  انیس و  نبا  يافش  باتک 
هب هکنیا  اب  نم ! يادخ  يا  ، » یلْهَج ِمیظَع  َعَم  یب  َکَفَْطلَا  ام  یهِلا  دینک . هدافتـسا  نآ  زا  دـیناوتیم  امـش  مه  هظحل  ره  تسا و  همه  رایتخا 

یلیخ لهج  .« ياهدومرفن ملاح  لماش  هک  ینایاش  فاطلا  هچ  اما  منادان ، یتسه  ناـهج  رد  دوخ  ِیعقاو  تیعقوم  هب  وت و  ِیبوبر  ِخـماش  ماـقم 
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ام زا  هَّللاءاـشنا  ادـخ  تسین و  وـفع  لـباق  هک  نتـشیوخ  يادـخ  نتـشیوخ و  هب  لـهج  ینعی  دراد . دوـجو  اـم  نورد  رد  اریز  تسا ، گرزب 
هب میـشاب و  فشتکم  میناوتیم  میهدب ، ماجنا  رنه  میناوتیم  و  دـنیبیم ، ام  مشچ  دونـشیم ، ام  شوگ  زاب  لهج  نیا  اب  ینعی  دـنک . فرطرب 

دنوادخ دیشاب . دوخ  تیلاعف  راک و  لوغـشم  هظحل  ره  . دَُربن یـشحاف  ياطخ  هب  ار  ناگدنب  ِيزور  لاعتم ، دنوادخ  ات  هللا : همحريدعـس  لوق 
هچ اـهتنم ، تسامـش . یگدـنز  يارب  نم  تبحم  درک . مهاوخ  فطل  امـش  هب  ماهدروآ و  اـیند  هب  یگدـنز  نیا  يارب  ار  امـش  نم  دـیامرفیم 
نم هب  ردقهچ  وت  نم ، گرزب  لهج  نیا  اب  اراگدرورپ ! ایادخ ، ، » یلْهَج ِمیظَع  َعَم  یب  َکَفَْطلَا  اَم  دیزودنیب ؟ یگدنز  رد  دـیهاوخیم  يزیچ 
زور رد  . دییوگیم هچ  امـش  میمهفیمن  ام  دیوگیم  اروشاع ] زور  رد  هک   ] دـهدیم ناشن  ياهرهچ  هچ  رـشب  دـینیبب  تقو  نآ  يراد !» فطل 

اما درک . هصـالخ  رطـس  دـنچ  نآ  رد  ار  تیرـشب  تشونرـس  ًاـعقاو  هک  دومرف ، تبحـص  هملک  دـنچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اروشاـع ،
ِيدـنبمشچ زا  متریح  یمع ! نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  .« ییوگیم هچ  وت  میونـشیمن  ام  . » لوُقَت ام  ُعَمْـسَن  ام  دـنتفگ : نینچ  وا  ِنابطاخم 

تسا ناسنا  نامشچ  لباقم  رد  قح  هک  تسا  عقوم  نآ  رد  میوش . رورغم  دیابن  میسریمن . ام  دییوگن  دسریم ، مه  هلحرم  نآ  هب  ناسناادخ 
ار نیا  مه  دیاب  تسا . تسرد  یلب ، : » دومرف ترـضح  هَّللادـبعابا . ای  لوقت  ام  عمـسن  ام  دـنتفگ : دونـشیمن . مه  شـشوگ  یتح  دـنیبیمن ، و 
هک تسا  هدنام  یقاب  یتیصخش  امش  نورد  رد  رگم  دیونشب ؟ امش  ات  میوگب  هچ  نم  تسا . ُرپ  مارح  زا  امش  نوطب  اهمکـش و  اریز  دیونـشن ،
رد هک  ییاهنآ  دـمهفیمن  دـنیبیم ، ار  اهنیا  ًاعقاو  یتقو  مدآ  »؟ دیراپـسب دـیآیم ، اهنت  ِنم  زا  مولظم و  ِنم  زا  هک  ییادـص  هب  ار  ناتـشوگ 

دشاب همدقم  کی  تسا  نکمم  دتفیب ، هار  هب  ًاعقاو  رگا  مسیناموا  يرآ ، دنیوگیم . هچ  دننکیم ، هغلابم  مسیناموا  مان  هب  اهبتکم  زا  یضعب 
هک مینک  راکهچ  اهناسنا  لیبق  نیا  اب  ام  دوش . هتخاس  الاب  زا  دـیاب  ناسنا  دـهاوخیم ، نتخاس  ناسنا  یلو  دـنوش ، هتخاس  هک  اـهناسنا  يارب 

. تسه وت  يارب  یهاوخب ، هچره  تقونآ  وش . میلـست  نک و  لوبق  ار  تیاهومع  رـسپ  ِمکح  نیـسح ]  ] وت و  لوقت . ام  عمـسن  اـم  دـنیوگیم :
یهاوخب هچ  ره  تقو  نآ  راذـگب ، دوخ  ياپ  ریز  ار  اهشزرا  مامت  سرب و  ییاـقآ  هب  وت  مه  یحابـص  دـنچ  نک ، دوباـن  وت  ار  تیرـشب  ینعی 

ياهلمج مه  نیا  دـنتفگیم . هچ  اـهنآ  تفگیم و  هچ  وا  هک  دـیوشیم  هجوـتم  تـالمج  نـیا  اـب  نوـنکا  امـش  لاـحره ، هـب  . تـسا هداـمآ 
وت زا  نم  هک  يرود  نـیا  اـب  ادـنوادخ ! [ .» 543 [ ؟ َْکنَع یُنبُجْحَی  يذَّلا  اَمَف  یب  َکَـفَاْرَا  اـمَو  َکـْنَع  ینَدَْـعبَاَو  یّنِم  َکـَبَْرقَا  اـم  یهِلا  ؛ رگید

نایم یباجح  هک  هچنآ  سپ  ییادـخ ! نابرهم  هچ  یکیدزن . نم  هب  ردـقهچ  وت  ماهدرک ، داجیا  وت  اب  نم  هک  هلـصاف  نیا  منکیم و  ساـسحا 
نم هب  هک  یکیدزن  نیا  اب  ارچ  ایادـخ ، دوشیم ؟! رود  وت  زا  ردـقهچ  رـشب  ایادـخ ، دـیوگیم : نیـسح  ماـما  »؟ تسیچ تسا  هتـشگ  وت  نم و 

تایبدا زا  ياهنومن  ریز ، تیب  ؟ تسا هدرک  رود  وت  زا  ارم  هدومن و  کیدزن  نم  هب  ردق  نآ  ار  وت  هک  تسیچ  مرود ؟ وت  زا  ردقنآ  نم  يراد ،
. میوشن قیالان  ثراو  میتشاذگ ، رس  تشپ  رد  هک  یتمظعاب  رایسب  ِتایبدا  نیا  يارب  دینک . يرادهگن  تبقارم و  نآ  زا  تسا . هدوب  امش  ام و 
وا هک  تفگ  ناوت  هک  اب  منک  هچمرود  يو  زا  نم  هک  رتبجع  نیو  تسا  نم  هب  نم  زا  رتکیدزن  رای  (. دنک تمحر  ار  ام  ناکاین  دـنوادخ  )

ار ام  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  ایآ  منک ؟ هچ  ار  نتـشیوخ  زا  رتکیدزن  نتـشیوخ و  زا  نارجه  رمع  کی  ایادخمروجهم ، نم  نم و  رانک  رد 
هک دوـشیم  روـصت  مدآ  دـالوا  يارب  تراـسخ  نـیا  زا  رتــالاب  اــیآ  مـینک ؟ رظن  دــیدجت  دوـخ  ِیهاوـخدوخ  هراــبرد  اــت  دــنکیم  راداو 
هک يرود  نیا  اب  یهلا ، . اهناسنا هب  شایکیدزن  نیا  اب  مه  نآ  دنیبب ، رود  ادخ  زا  ار  شدوخ  روط  نیا  و  دـنکن ؟ لیدـعت  ار  شایهاوخدوخ 

نایم هک  یباجح  نآ  سپ  ییادـخ ! نابرهم  هچ  یکیدزن . نم  هب  ردـقهچ  ماهدرک ، داجیا  وت  اب  هک  هلـصاف  نیا  و  منکیم ، ساسحا  وت  زا  نم 
رگید عباـنم  هدـب . ناـشن  نم  هب  ار  باـجح  نآ  ایادـخ ، تسیچ ؟ مرود ، وـت  زا  نم  منک  ساـسحا  هک  تسا  هدـش  عناـم  هلـصاف و  وـت  نـم و 

وناز هب  مامت  ِیگدنکفارس  اب  نآ  لباقم  رد  رـشب  هک  يدرد  نامه  تسا . یهاوخدوخ  یهاوخدوخ و  یهاوخدوخ و  باجح ، نآ  دیوگیم :
دناهتـسناوتن و دـنهدب . ماـجنا  يراـک  نآ ، عـفر  يارب  دناهتـسناوتن  هک  تسا  فرتـعم  نآ  هـب  برغ ، مـه  قرـش و  مـه  هـک  تـسا . هدـمآرد 

يزادناریت مدوخ  هب  نم  ایآ  دیوگیم  تهج  کی  زا  رشب ] . ] تسا عنتمملالهس  حالطصا -  هب  تسین -  لکشم  هک  یتروص  رد  دنناوتیمن ،
: دیوگیم يولوم ] [ .] 544  ] وا يـالوم  ملد  يا  دزادـگ  دوخ  وا  ياـهتیانع  يزادـگن  وـت  رو  : فرط نآ  زا  منک ؟ لیدـعت  ار  مدوـخ  منک و 

نیا دیوگیم  رـشب  یلو  نک ، لیدعت  مه  ار  نم »  » دیوگیم دعب  زادگب . لهج و ... لخب ، تداسح ، نوچمه ؛ يدـیلپ  تافـص  زا  ار  تدوخ 
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هک دیراد  یلعا » ِنم   » کی اهناسنا  امـش  یلب ، دیوگیم : منک ؟ يزادناریت  مه  مدوخ  هب  نم  ایآ  تسین . نم  راک  تسین و  ریذپناکما  رگید 
هک دراد  دوجو  یتقیقح  تیـصخش ،»  » و دوخ » «، » نم  » نامه رد  ای  مهدب . همادا  ار  مایگدنز  نم  هدب  هزاجا  دیوگب  دـیاب  تایعیبط  ِدوخ  هب 

كرد ناسنا  ار  نم »  » هک هنوگنامه  دیورب ؛ هار  تسرد  دیوگب  دـهدب و  رارق  فرـصت  تحت  ار  دوخ »  » نآ دورب و  الاب  دوخ »  » زا دـناوتیم 
یتمظعاب گرزب و  هیامرـس  نم ،»  » كرد نیا  دنک . هاگن  نآ  هب  یکیزیف  دومن  کی  نودب  دتـسیاب و  هنییآ  ربارب  رد  هک  نیا  نودب  دـنکیم ،

هکلب دناهتشونن ، يزیچ  دروم  نیا  رد  میوگب  مهاوخیمن  هتبلا  تسا . نیا  مه  بیجع  و  تسا ، حرطم  یهاوخدوخ  ثحب  اجنیمه  رد  تسا .
دنیوگب رـشب ] هب   ] هک تسا  نیا  زا  رتشیب  نآ  یملع  ياهفرح و  هبنج  عقاو ، رد  دنیآیمن . نادـیم  هب  يدـج  اما  تسا ، هدـش  راک  نآ  نوماریپ 

، بوخ رایـسب  دـناهتفگ ؟ هچ  انیـس و ... نبا  نوسگرب و  هک  هچ  نم  هب  دـیوگیم  ًالثم  نک . تبحـص  سپـس  نک ، عوجر  دوخ  نورد  هب  لوا 
هک يزیچ  تسیچ . بلطم  ممهفب  دـیاب  مدوخ  نم  اما  دـناهتفگ ، یلاع  یلیخ  بلاطم  ناشدوخ  يارب  یبرغ -  هچ  یقرـش و  هچ  مه -  اـهنآ 

دریگب و سنا  شدوخ  نورد  اب  ناسنا  دوخ  دسانـشب . دیاب  ناسنا  ِدوخ  هک  تسا  دوخ  تخانـش  دنک ، لیدـعت  ار  ناسنا  تیـصخش  دـناوتیم 
ینامهم هناریو  نیردناک  یگدولآ  زا  مراد  شکاپ  تسوت  يارـس  لد  : هک تسا  ماگنه  نآ  رد  دـیامن . لیدـعت  ار  نآ  دـنک و  ادـیپ  ییانـشآ 
دیسریم دادماب  هب  مه  بش  هرخالاب ، دنهدب . تلهم  ام  هب  ار  بشما  وگب  اهنآ  هب  ردارب ، دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ؟ یتسیک منادن 

ار بش  نآ  هَّللادـبعابا  دـندیدنخیم . هتـشذگ  هب  دـندمآیم و  مه  رـس  تـشپ  اـههیناث  قیاـقد و  مهرـس ، تـشپ  اـهتعاس  دـشیم . ماـمت  و 
دهـشا نیتداهـش ؛ هچرگا  دنهدن ، تلهم  دنتـساوخیم  نایدیزی ] [ ؟ دش دهاوخ  ضوع  هثداح  ایآ  تسیچ ؟ نایرج  دریگب ، تلهم  دهاوخیم 

اب یلیخ  مه  ار  نآرق  دنتشگیمرب ، رگا  دنتخیریم . ار  درم  نیا  نوخ  یلو  دنتفگیم ، مه  ار  هَّللالوسر  ًادمحم  نا  دهـشا  هَّللا و  الا  هلا  نا ال 
َنیدـِماع ًاراـهِج  اوـُلَتَق  ٍدَّمَُحم  ِتـِْنب  َْنبااَـی  َکـِب  اـمَّنَاَک  َوًـالیمَْرت  ِِهئامِدـِب  ًـالِّمَرَتُم  ٍدَّمَُحم  ِتـِْنب  َْنبااَـی  َکِـسْأَِرب  اُوؤاـج  . دــندناوخیم تـئارق 

رتخد رـسپ  يا  - » 1 ًالیلْهَّتلاَو َریبْکَّتلا  َِکب  اُولَتَق  امَّنِاَو  َْتِلُتق  ْنَاـِب  َنوُرَّبَُکیَوًـالیْزنَّتلاَو  َلـیوأَّتلا  َکـِْلتَق  یف  اُوبَقْرَی  اَّـمل  َو  ًاـناشْطَع  َكُولَتَقًـالوُسَر 
اراکشآ و ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ای   ) يربمایپ ناشراک ، نیا  اب  ییوگ  و  - » 2 .« دندروآ نوخ  هب  هدیتلغ  ار  وت  هدیرب  رس  ربمغیپ ،
[ دنکیم شرافس  تیب  لها  قح  تیاعر  هب  هک   ] نآرق نطاب  رهاظ و  هب  هرابنیا ، رد  دندناسر و  لتق  هب  هنشت  بل  اب  ار  وت  - » 3 .« دنتشک ًادمع 
.« دنتشک ار  [ 545  ] لیلهت ریبکت و  يالص  وت ، نتـشک  اب  هک  دنرادن  هجوت  و  دنرادنپیم ، یگرزب  راک  ار  وت  لتق  نانآ  - » 4 .« دندرکن یهجوت 
ار روکذم  راعشا  هدنیارـس  رعاش و  دنوادخ ، ًاعقاو  دنتفگیم . مه  ربکاهَّللا  وت ، نتـشک  اب  دنتـشک و  ار  هَّللا  الا  هلا  »ال  نادعم نب  دلاخ  [ » 546]

اهناسنا نورد  راکفا و  زا  ار  ادخ  دنناوتیم  هک  دندرک  لایخ  دنتـساوخ و  اههاوخدوخ ، وا  لابند  هب  و  گرزب ، هاوخدوخ  کی  . دنک تمحر 
دندرکیم لایخ  هک  هچنآ  سکع  ياهجیتن  دندرک و  رتدـیدش  ار  ناسانـشادخ  ِیـسانشادخ  هکلب  دـندوب و  هدرک  هابتـشا  نانآ  دـننک . یفن 

درم نیا  هب  هک  یتمظع  نآ  هب  میهدیم  دـنگوس  ار  وت  یلع ، نب  نیـسح  ِتقیقح  هب  میهدیم  دـنگوس  ار  وت  ادـنوادخ ! اراگدرورپ ! . دـنتفرگ
ماقم نآ  هب  ار  وا  ياهدرک و  هَّللادبعیبا  هب  هک  یفطل  نآ  زا  تشاد ، وت  خـماش  ماقم  هب  هک  يدـیحوت  زا  وت ، تفایرد  زا  يدوب ، هدومرف  ماعنا 

! ایادـخ روایب . نوریب  زوریپ  قفوم و  ینیـسح ، سرد  نیا  زا  ار  اـم  ناـناوج  اراـگدرورپ ! اـمرفب . تدوخ  ناگدـنب  لـماش  ياهدـناسر ، خـماش 
ار ام  ادنوادخ ! اراگدرورپ ! امرفب . انشآ  رتشیب  یلع  نب  نیـسح  اب  ار  ام  زور  هب  زور  تتلالج ، تتمظع و  هب  میهدیم  مسق  ار  وت  اراگدرورپ !

« نیمآ . » امرفب رادروخرب  داد ، تیرشب  هب  نیسح  هک  یسرد  نیا  زا  اهسفن  نیرخآ  ات 

ینیسح يدازآ 

هراشا

مه رشب  تشذگرـس  تسا . هدرک  حرطم  ياهداعلاقوف  تازایتما  ییابیکـش ، ربص و  يارب  ینآرق  تایآ  .( 1376  / 2  / 26 مرحم ، مهد  بش  )
رادروخرب العا  دح  رد  تناتم ، لمحت و  ربص و  گرزب  رایـسب  تمعن  زا  هک  دندوب  یناسک  خیرات  ِنادنمزوریپ  هک  دهدیم  ناشن  خـیرات  رد 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 252 

http://www.ghaemiyeh.com


هظحل نامه  دشاب ، قح  اب  سک  ره  هک  تسین  روطنیا  هک  دوب  هتکن  نیا  هب  هجوت  طیارش و  هب  ملع  للع ، هب  ملع  تهج  هب  نانآ  ربص  دندوب .
شرافـس  ) دـناهدرک هیـصوت  ییابیکـش  هب  شرافـس و  قح  هب  ار  رگیدـمه  و  [ .» 547  ] ْربَّصلاـِب اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلاـِب  اْوَصاَوت  َو  . دوـش زوریپ  دـیاب 

وا دوب ، یـسک  راـیتخا  رد  قح  اـی  دوب ، یـسک  ِنآ  زا  قـح  تقو  ره  هک  تسین  ناـنچ  تیعقاو  هک  دـینامهفب  رگیدـمه  هب  ًانمـض  .(« دـناهدرک
. دینک لمأت  یمک  روکذم ، هیآ  هرابرد  . دنک هدافتـسا  قح  قاقحا  يارب  مدرم  زا  دروایب و  اج  هب  ار  نآ  دناوتیم  دنک و  ارجا  ار  نآ  دناوتیم 

ربمایپ  ) گرزب ناسنا  نیا  رگا  دوب . وا  اب  قح  دص  رد  دص  دیدیم و  شدوخ  اب  ار  قح  دصرد  دص  هک  دیونشیم  یـسک  نابز  زا  ار  هیآ  نیا 
قح نخـس  نیا  رگا  و  دـشیمن . يراج  وا  نابز  زا  یحو  نخـس و  نیا  تسیرگنیمن ، رـشب  هب  خـیرات  هلق  نیرتالاب  زا  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص 

یـسک هک  تسه  هغالبلاجهن  زا  یتالمج  رد  تسا . هارمه  ییابیکـش  ربص و  شمارآ و  اب  قح ، دـشیمن . لزان  وا  رب  یحو  تروص  هب  دوبن ،
ربص و هیواعم -  نامز  رد  نیـسح -  ماما  ناـیرج  رد  امـش  تفرگ . دـهاوخن  هجیتن  دـنیچب ، ندیـسر  زا  لـبق  ار  یتخرد  هویم  دـهاوخیم  هک 

ربص ردق  نیا  تسین . ریـسفت  لباق  یئزج  میهافم  اب  اهنیا  مدرک -  ضرع  ًالبق  هک  روط  نامه  تقیقح -  رد  دینیبیم . ماما  زا  يدایز  لمحت 
هک دنتشون  همان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  قارع  زا  ینایعیش  دیزی ، ردپ  نامز  رد  یتح  درادیماو ! یتفگش  هب  ار  ربص  ِدوخ  هک  ییابیکش  و 

، دوشن مامت  دهعت  نآ  ات  هک  میاهتسب  يدهعت  ام  دومرف : ترضح  درک . میهاوخ  تیامح  امش  زا  ام  دییایب ، قارع  هب  دینک و  تکرح  امش  رگا 
نیا زا  رـشب  يارب  هک  هچ  نآ  دـنورب . مه  دـیاب  دـنتفر و  همه  هَّللاءاـیلوا  ناربماـیپ و  ماـمت  نینچمه  دوـب ، ینتفر  نیـسح  . مـینکیمن تـکرح 

تموکح مه  رگید  لاس  دنچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دییامرفب  ضرف  ّالا  و  ماهدرک ». دهعت  نم  : » تسا هلمج  نیمه  دنامیم ، هَّللاءایلوا 
، تشاد رظنرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هک  هنوگنامه  و  دومرفیم ، رپ  ار  تلادع  نیمز  يور  رد  تفرگیم و  شکرابم  تسدهب  ار 
تسا و ناسنا  زاب  شتفرعم . تسا و  ناسنا  زاب  شرایتخا . تسا و  ناسنا  زاب  اما  دـنتفریم ، مه  ناشیا  دوخ  هرخالاب ، دـنارتسگیم . ار  مالـسا 

میهاوخ دمح  ادخ  هب  ، » کلذ یلع  هَّللادمحن  میدیسر ؛ يزوریپ  هب  میتفر و  رگا  دومرف : هک  روطنامه  نیـسح  نایرج  هرخالاب ، اهشیامزآ .
نآ هرخالاب ، دوب . نیینـسحلايدحا  نیـسح ] ماما  تکرح  هجیتن  ، ] لاح ره  رد  میـسریم . تداهـش  هب  دشن ، رّـسیم ] يزوریپ   ] مه رگا  درک ،»

نیـسح ناـیرج  و  وا ، ِیناوـیح  هرهچ  تـالیامت و  اههتـساوخ و  دوـب و  ناـسنا  زاـب  اـما  تـفریم ، ناربماـیپ  ناـگرزب و  ریاـس  دـننام  گرزب ،
هظحـالم دـشیمن . رتـالاب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دوخ  زا  درادـهگن . ناـمیا  نید و  درِخ ، رد  ًاروـبجم  ار  مدرم  تسناوـتیمن 
گنهرف تسین . ناتـسبرع ]  ] رازگیر تخاس  وا ، نانخـس  هک  تشادن  دیدرت  سک  چیه  دندیدیم و  ار  یحو  ياههناشن  همه  نآ  هک  دیدرک 

امـش دوب . بوخ  یظفل  رظن  زا  هک  دوب  يراعـشا  موب ] زرم و  نآ   ] گـنهرف هدـمع  میتسه . انـشآ  نآ  اـب  تسا و  نشور  اـم  يارب  رازگیر  نآ 
َو ٍبیبَح  يرْکِذ  ْنِم  َْکبَناِفق  « ؛ لثم دندوب ، هدرک  نازیوآ  هبعک  زا  تیلهاج  هرود  رد  هک  هدیـصق ) تفه   ) هقلعم هعبـس  دیاصق  هب  دینک  تقد 
هب ار  يزیچ  نینچ  تناوتیم  گنهرف  نآ  ایآ  دوب . چیه  بلطم  رظن  زا  انعم و  رظن  زا  یّبنتم ، هدیصق  کی  لباقم  رد  هک  دیاصق  ریاس  و  ِلِْزنَم ،

لباـقم رد  یلیخ  دـیاب  دـنک . هیجوت  یلیخ  ار  شدوخ  دـیاب  اـما  هلب ، دـیوگب  تسا  نکمم  شدوخ  هیجوت  يارب  ناـسنا  هتبلا  درواـیب ؟ دوـجو 
تفرشیپ و مه  یلیخ  دراد و  دوجو  رازگیر  طیحم و  نامه  زین  نونکا  بوخ ، رایـسب  یتسه . کیرات  وت  دیوگب : باتفآ  هب  دتـسیاب و  باتفآ 

اریز دـیهدب ، ام  هب  نالا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  تیـصخش  مرازه  کی  سپ  تسین . نامز  نآ  اب  سایق  لباق  یتح  تسا ، هدرک  یقرت 
هیلع نیـسح  ماما  سپ  دیهدب . لیوحت  دراد ، زاین  مرکا  ربمایپ  موینویلیم  کی  لداعم ]  ] یناسنا هب  تیرـشب  مامت  نونکامه  میراد . مزال  یلیخ 

تسرد هیضق  نیا  دنیوگیم  هک  تسا  نرق  دنچ  نونکات  ددرونرد . ار  شدوخ  قطنم  تسرد  هثداح ، ات  درک  ییابیکش  دومرف و  ربص  مالسلا 
اهیلیخ ررـض  هب  هثداح  نیا  هک  نیا  اب  دنک ، تابثا  هثداح  نیا  يارب  یهابتـشا  نیرتکچوک  تسناوتن  زین  ناراگزور  تشذـگ  تسا ؟ هدوب 

عزانت نادیم  ِنازاتهّکی  دننک و  یگدنز  هدشن  هبـساحم  ياهتردق  اب  یناگدنز  نیا  رد  دـنهاوخیم  هک  نانآ  دوب . دـهاوخ  تسه و  هدوب و 
نم  » هلأسم و کی  مناوتیم » نم  . » دراد دوجو  تلادع  هک : تسا  ياهدننک  تحاران  بابسا  اهنآ  يارب  نیسح  ناتساد  ًاملسم  دنشاب ، اقب  رد 

ناتـساد ار  نیا  تسین . قح  رادـم  امـش  ِمهاوخیم » . » تسا رگید  هلأـسم  کـی  زین  قح  ِدوخ  و  رگید ، ياهلأـسم  تسا » قح  سپ  مهاوخیم 
اریز دناشوپ ، ار  نآ  ناوتیمن  اما  دناهدش ، راک  هب  تسد  اهیلیخ  اهراب  ياهثداح ، نینچ  ندناشوپ  يارب  هک  تسا  مّلـسم  دیوگیم . نیـسح 
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مالـسلا هیلع  نیـسحلا  عمجف  دیـسر . مهد  بش  هب  ناـیرج  نیا  . تسا هتفرگ  ماـجنا  یهلا  قیقد  هبـساحم  ربص و  تیریدـم و  کـی  اـب  ناـیرج 
ُْهنِم ُتَْونَدَف  مالسلا : هیلع  نیسح  نب  یلع  لاق  .« درک عمج  بش  ياهیکیدزن  ار  دوخ  نارای  مالسلا  هیلع  نیـسح  . » ءاسملا برق  دنع  هباحـصا 

فرط هب  ار  مدوخ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  [ .» 548  ] ِهباحْصَِال ُلوُقَی  یبَأ  ُْتعِمَسَف  ضیرَم  َكاذ  ْذِا  اَنَا  َو  ْمَُهل  ُلوُقَی  ام  عَمْـسَِال 
هب مردـپ  مدـید  دـیوگیم . هچ  منیبب  ات  مدـش  کیدزن  یلو  مدوب ، رامیب  نم  دـنکیم . یتبحـص  هچ  اهنآ  اب  منیبب  هک  مدرک  کـیدزن  مردـپ 

اَنَتْمَّلَع َو  ِةَُّوبُّنلِاب  انَْتمَرْکَا  ْنَا  یلَع  َكُدَـمْحَا  ّینِا  َّمُهَّللَا  ِءاّرَّضلاَو . ءاّرَّسلا  یَلَع  ُهُدَـمْحَا  َو  ِءانَّثلا  َنَسْحَا  ِهّللایَلَع  ینُثا  «: دومرفیم روطنیا  شنارای 
ياج هب  ار  يدـنوادخ  يانث  رکـش و  نم  [ .» 549 . ] نیرِکاّشلاَنِم اْنلَعْجاَف  ًةَدـِْئفَا  َو  ًاراْصبَا  َو  ًاعامْـسَا  اَنل  َْتلَعَج  َو  ِنیّدـلاِیف  اـنَتْمَّهَف  َو  َنآْرُْقلا 
دمح ادنوادخ ، يراتفرگ .) شیاشگ و  هنوگره  يارب   ) یهودـنا يداش و  ره  يارب  میوگیم  ار  وا  شیاتـس  رکـش .) انث و  نیرتهب   ) مروآیم

میهفت ام  رب  ار  نید  يدومرف . میلعت  ام  رب  ار  نآرق  يداد . رارق  ربمغیپ  نامدود  رد  ار  اـم  تّوبن . هب  يدومرف  میرکت  ار  اـم  هک  میوگیم  ار  وت 
وت زا  رطخ ، الب و  همه  نیا  نایم  رد  کـنیا ، يداد . رارق  کـین )  ) ناوج ياـهلد  اـنیب و  ياـهمشچ  و  اونـش ، ياـهشوگ  اـم  يارب  يدومن و 
هچ نیا  لاح  مدرکیم ، تکرح  بوخ  هک  نم  دـیوگیمن  نیـسح ] ماما  .«] ییامن بوسحم  ترازگرکـش  ِناگدـنب  زا  ار  اـم  هک  میهاوخیم 

تلع نیمه  هب  تسا ، هدرک  تاـبثا  خـیرات  تمظع  زا  رتـالاب  ار  نیـسح  تمظع  ناـیرج ، نیا  هک  نیا  تسا ! هدـمآ  شیپ  هک  تسا  یناـیرج 
بوخ یلیخ  ملاح  ینعی  ءانثلا . نسحا  هَّللایلع  ینثا  دـنکیم . یگدـنز  یعیبط ، یگدـنز  تیعقوم  نیرتیلاـع  رد  هک  نیا  لـثم  ًالـصا  تسا .

هنوـگنیا شیاتـس و  هنوـگنیا  ياـنعم  دـشاب . هک  متـساوخیم  ار  نیمه  نم  ًالـصا  تسا . نم  مارم  هب  یگدـنز  نم و  دارم  هب  اـیند  تـسا و 
هب ادخ ، يارب  متسه ، ضحم  میلست  اهیشوخ  رد  متـسه . شرازگرکـش  يراوگان  رد  ءانثلا . نسحا  هَّللایلع  ینثا  تسا . نینچ  يرازگـساپس 
رب هظحل  ره  هک  نیـسح ]  ] یتوکلم هرهچ  رد  رفن  کی  داتفه و  نآ  هک  دـینک  تقد  درک . عورـش  تالمج  نیا  اب  وا  ادـخ . هاگراب  هب  ادـخ و 
اَنل َْتلَعَج  َو  ِنیّدـلاِیف  انَتْمَّهَف  َو  َنآْرُْقلا  اَنَتْمَّلَع  َو  ِةَُّوبُّنلِاب  انَْتمَرْکَا  ْنَا  یلَع  َكُدَـمْحَا  ّینِا  َّمُهَّللَا  ؟ دـندیدیم هچ  دـشیم ، هدوزفا  شاییافوکش 

و يدومرف ، میهفت  ام  رب  ار  نید  و  يداد ، میلعت  ام  رب  ار  نآرق  يدومرف و  مارکا  تّوبن  اب  ار  ام  هک  میوگیم  دـمح  ار  وت  ...» ًاراْصبَا َو  ًاعامْـسَا 
تبحـص تسا ، هدش  هرـصاحم  يّدج  روط  هب  نالا  هک  نیا  نوماریپ  طقف  ناشیا  .« میمهفب اهنیا  اب  هک  يداد  ناگدید )  ) مشچ شوگ و  ام  هب 

ام هک  دـنکیم ، تبحـص  شناد  لفحم  نیرتگرزب  رد  لابلاغراف ، تلاح  کـی  رد  حالطـصا -  هب  هک -  نیا  لـثم  تسرد  هکلب  دـنکیمن ،
هدومرف حرطم  یلاع  رایـسب  هجرد  رد  تیبرت  میلعت و  کی  نینچمه ، میـشاب . وا  رازگـساپس  هدومن و  رارقرب  طابترا  نامیادخ  اب  دیاب  هنوگچ 

وا دریگیم و  ياهنادرمناوجان -  هرـصاحم  هچ  مه  نآ  ار -  ياهدش  هرـصاحم  صخـش  نینچ  فارطا  ًاتدعاق  هک  تاملک  نآ  زا  ینعی  تسا .
نآ رد  دـینیبب  یمک  امـش  هک  دـیوگیمن  مه  شنانمـشد  هب  یتح  دـینک ! تقد  بوخ  تسین . يربخ  دـنکیم ، مگ  ار  شیوخ  ياپ  تسد و 
یلع رسپ ، نیا  ردپ  . تسا هدرک  تبحص  دنک ، عورش  دهاوخیم  ار  تایهلا  سرد  کی  هک  نیا  لثم  تسرد  تسا ؟ ربخ  هچ  ّتیدبا )  ) فرط
کی نینمؤملاریما  ای  [ 550 : ] تفگ یلع  هب  باطخ  زابرـس  کی  نیفـص ، ياهگنج  ياغوغ  رد  هک  دوب  یلع  رـسپ  نیا  دوب . بلاـطیبا  نب 

هک نالا  دنتسه ؟ گنج  هرادا  لوغشم  نینمؤملاریما  ینیبیمن  رگم  دنتفگ : ناهدنامرف  زا  یضعب  دییامرفب . ام  يارب  تایهلا  هرابرد  ینارنخس 
نامه رد  منک . تبحـص  هملک  دنچ  نم  ات  دنوش  عمج  مدرم  دییوگب  دیاهدمآ ؟ اجنیا  هب  ارچ  سپ  دومرف : ترـضح  تسین . ثحب  نیا  عقوم 
ناسنا ایادـخ ، درادیم . نایب  ینانخـس  دریگیم و  جوا  ترـضح  تخیریم ، نیمز  هب  نوخ  تارطق  دـیرپیم و  اهتسد  اهرـس و  هک  هظحل 
خیراوت یـضعب  تسین . اهنآ  اب  هک  نیا  لثم  ًالـصا  دـتفایم ؟! یگزیگنا  زا  اههزیگنا  وا  يارب  جوا ،] لاح  نآ  رد   ] هک دریگیم  جوا  هنوگچ 

[551 . ] ًابیطخ ماق  ًاعیمج  سانلا  دـشح  املف  دـنوش . عمج  مدرم  دومرف  داد و  تسد  نیفـص  رد  یناحور  لاح  کی  نینمؤملاریما  هب  هک  دراد 
هرابرد بناجنیا  مه  ینامز  هتبلا  دومرف . اجنآ  رد  ياهبطخ  ترـضح  هک  دراد ، هللا  همحر  قودـص  دـیحوت  مه  یفاـک و  مه  ار  بلطم  نیا 

هک داب  نشور  يرسپ  نینچ  هب  تنامـشچ  لیلخ  میهاربا  مییوگب : مه  ام  تسا ، هتفگ  دیدحلایبا  نبا  هک  روطنامه  . مدرکیم راک  هبطخ  نآ 
ام يارب  یلع ، ای  دـنیوگیم : بلاطیبا  نب  یلع  هب  دناهتـسشن و  امکح  مامت  ناربماـیپ و  همه  ییوگ  وت  و  تسا ، گـنج  رد  هن  راـگنا  ًالـصا 

! ایادخ دنکیم . انث  دمح و  هنوگنیا  ار  ادخ  هک  تسوا  رسپ  نیـسح )  ) نیا دیوگیم . نخـس  تغارف  شمارآ و  لامک  اب  وا  و  وگب ، یـسرد 
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، اهیگدزباتـش ندوب ، لوجع  اهناجیه ، نیا  تسا . يزیچ  دـب  یتیفرظ  مک  نیا  هدـب . تاـجن  یتیفرظمک  ِدرد  زا  ار  اـم  تدوخ  اراـگدرورپ !
ار قح  ، » ًاراصبا ًاعامـسا و  انل  تلعج  و  دومرف : ترـضح  دریگیم . ام  تسد  زا  ار  تاقیفوت  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  بلق و ... ندوب  کچوک 

ناـیب ار  يداـم  ياـهتمعن  ریاـس  اـجنیا  رد  دـییامرفب ، تقد  تسا . هدرک  اـطع  هدـید  نم  هب  وا  اریز  تسیرگن .» میهاوخ  دینـش و  میهاوـخ 
، مونـشب هک  مراد  شوگ  تسا . هداد  مهف  تمعن  نم  هب  هک  میوگیم ، شیانث  : » دیوگیم هکلب  دـناتمعن ، مه  اهنآ  هک  نآ  اب  دـیامرفیمن ،

نورق نیا  لوط  رد  یگرزب  تما  هک  یمیظعت  نینچ  يارب  ًاعقاو  هَّللادبعابا ، ای  کیلع  هَّللاتاولص  مبایرد .» هک  مراد  لد  منیبب ، هک  مراد  هدید 
تفایرد نامبلق  اب  میونشیم و  مینیبیم ، هداد ، هدید  ام  هب  هک  میرازگساپس  ار  ادخ  ام  : » دیوگیم ياهتسیاش . دناهتشاد ، وت  هرابرد  راصعا  و 

هچ رد  ادرف  شنادـنزرف  هـک  دـنادیم  وا  دـیریگب . رظنرد  ار  لـماوع  لوا  تـسین ؟ یفاـک  اـم  يارب  هـشیمه  يارب  سرد  نـیا  اـیآ  مـینکیم .»
هب ار  یعضو  هچ  اهناسنا  ّدض  ناربخیب و  ادخ  زا  نیا  هک  دنادیم  وا  تسوا . نامشچ  لباقم  رد  اریز  دنیبیم ، دنادیم و  دنتسه . یبارطضا 

نیرتدـیدش يراـکبان و  يدرخباـن ، تتامـش ، عون  نارازه  اـهنآ  دـنرادرب . تسد  دنـشکب و  هک  تسین  نیا  هلأـسم  دروآ . دـنهاوخ  دوـجو 
هب ياهداد ، ییانیب  ام  هب  هک  میـشاب  ترازگرکـش  ردقهچ  ام  ایادخ ! دیوگیم : لماک  شمارآ  اب  لاح ، نیا  اب  داد . دـنهاوخ  ناشن  ار  تواقش 

نیا ادخ  اب  ماگنه  نآ  رد  وا  شیاین  هدب .» رارق  تنارازگساپس  زا  ار  ام  ایادخ  ، » نیرکاشلا نم  انلعجاف  ياهداد . بلق  ام  هب  ياهداد ، شوگ  ام 
رکاش ات  نک  فطل  ام  هب  تساهناسنا ، ِندـش  ناسنا  رد  اهتمعن  نیرتگرزب  هک  گرزب ، تمعن  هس  نیا  لـباقم  رد  اراـگدرورپ ، هک  تسا 

، یْتَیب ِلْهَا  ْنِم  َلَْضفَا  َو ال  َلَصْوَا  الَو  ًاَّربَا  ٍْتَیب  ِلْهَا  الَو  یباحْصَا  ْنِم  ًاْریَخ  الَو  یفْوَا  ًاباحْصَا  ُمَلْعَا  ّینِاَف ال  ُدَْعب ، اَّمَا  : دیامرفیم سپـس  میـشاب .
و نم ، نارای  زا  رتافواب  ینارای  منادیمن  مرادـن ، غارـس  نم  دـعب ، اـما  [ .» 552  ] ءالُؤه ْنِم  اـَنل  ًاـمْوَی  ُّنُظَاـَل  ّینِا  َو  ـالَا  ًاْریَخ . یّنَع  ُهّللا  ُمُکازَجَف 
هک دیـشاب  هاگآ  دـهدب . شاداپ  امـش  هب  شدوخ  نم  فرط  زا  دـنوادخ  نم . تیب  لها  زا  رتراـکوکین  یتیب  لـها  نم . ناراـی  زا  رتهب  یناراـی 

شتآ يور  یلو  دـنهدیم ، شوگ  دناهتـسشن و  مه  رفن  کی  داتفه و  ماگنه ، نآ  رد  .« مراد نانیا  اب  ار  یتخـس  زور  هک  تسا  نآ  نم  نامگ 
رد دـنزیم . رانک  ار  راصعا  نورق و  دـنکیم و  ذوفن  ناشهاگن  هک  یتلاح  کی  رد  دناهتـسشن . يداع  ریغ  رایـسب  تلاح  کـی  رد  روهلعش و 

اوُِقلَْطنَاَف ْمَُکل  ُْتنِذَا  ْدَـق  ّینِا  َو  ـالَا  . دـش دـهاوخ  هچ  ادرف  هک  دـننادیم  تسا و  خـیرات  درف  نیرتمولظم  هک  دـننیبیم  ار  يدرم  دوخ ، لـباقم 
اُوقَّرَفَت َو  یْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ٍلْجَر  ِدَِیب  ْمُْکنِم  ٍدِحاو  ُّلُک  ْذُخْأَْیلَو  ًالَمَج  ُهوُذِخَّتاَف  ْمُکَیِـشَغ  ْدَـق  ُْلیَّللا  اَذـه  َو  ٌمامِذ  یّنِم  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ٍّلِح  یف  ًاعیمَج 
مالعا مداد ، هزاجا  امـش  همه  هب  دیـشاب ! هاـگآ  [ .» 553  ] يْریَغ َنُوُبلْطَی )  ) َنوُدـیُری ـال  ْمُهَّنِاَـف  مْوَْقلا  ِءـالُؤه  َو  ینوُرَذ  َو  ِلـْیَّللا  اَذـه  ِداوَس  یف 
تمینغ ار  نآ  تسا ، هدیـسر  ارف  بش  دشاب . امـش  رب  نم  زا  یتعیب  چیه  هک  نیا  نودب  دیورب ، دـیزیخرب و  امـش  همه  هک  مداد  نذا  منکیم ،

و دیدرگ ، قرفتم  بش  یهایـس  رد  دریگب و  ار  منادناخ  زا  يدرم  تسد  زین  امـش  زا  کی  ره  دـیهد . همادا  هار  هب  بش  مامت  رد  دیرامـشب و 
هنوگنیا اب  هتبلا  دـیورب . دـینک و  تکرح  دـیآیم . نوخ  يوب  تشد  راسهک و  نیا  زا  .« دـیراذگاو دـنهاوخیمن ، ارم  زج  هک  موق  نیا  اب  ارم 

قوف يدازآ ]  ] نآ دـنیوگیم  اهیـضعب  دـنورب ؟ دـنوش و  دـنلب  دنتـسناوتیم  ًاعرـش  ایآ  داد ، نانآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  يدازآ 
لیالد نآ  زا  یکی  نیا  درکن و  روبجم  هار  رد  ار  یسک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ًاعقاو  دوب . قشع  هیـضق  هیـضق ، تقیقح ،] رد  . ] دوب یقوقح 

زا یـضعب  ار  بـلطم  نـیا  تـسا . دـیعب  رایــسب  یکیزیف  ینامــسج و  يزوریپ  هدـعاق ، ساـسا  رب  هـک  تـسنادیم  نیــسح  ماـما  هـک  تـسا ،
هتبلا تخادرپیم . اهکمک  يروآعمج  نارای و  يروآعمج  هب  ناشیا  ّالا  و  دننادب ، دیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  ناگدـننکقیقحت 

. دوبن راک  رد  یتداهـش  ًالـصا  هک  نیا  لثم  درکیم ، تکرح  قیقد  یلیخ  ناشیا  هک  دـهدیم  ناـشن  تاـکرح  مدرک ، ضرع  هک  روطناـمه 
، گرم یگدـنز و  هنوـگچ  هک  لاـح  نآ  تسین . كرد  لـباق  اـم  يارب  لاـح  نآ  هک  درکیم ، تکرح  گرم  یگدـنز و  نیب  زرم  رد  ینعی 
، تخاس ییودرا  بشما  دوب . هدامآ  ردق  هچ  دـیدید  درکیم و  تکرح  روطنیا  وا  دوب . مسجم  یهلا  ِگرزب  درم  نیا  لباقم  رد  هّیوّسلایلع 

ترـضح ار  هشقن  نیا  هنوگچ  هک  دوب  روآبجعت  دنتفگ : دـندوب ، هدـید  هک  اهیـضعب  تسا . نانآ  رکـشل  رادـقم  هب  شرکـشل  هک  نیا  لثم 
وا دراد . نیـسحلا  لتقم  کـی  فجن  رد  هللا  همحر  مِرقُم  قازرلادـبع  دیـس  موحرم  تسا . نینچ  یخیراـت  لـقن  کـی  هتبلا  . دوب هدومرف  هداـیپ 
ادص دندوب ، یلاوح  نامه  رد  هک  ار  دساینب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  - 1: دـنکیم رکذ  نینچ  ار  هلأسم  ود  اروشاع ) بش   ) بشما هراـبرد 
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اب ام  دنتـسه . رقتـسم  دـساینب  هلیبق  فرط ، نآ  هب  البرک  ِيرتمولیک  هدـجه  زا  دـیورب ، البرک  هب  دـنک و  تمـسق  ادـخ  رگا  هَّللاءاـشنا  درک .
ام هک  دـنیوگیم  مه  ناشدوخ  میدرکیم . تماقا  اج  نآ  رد  بش  کی  ریـسم ، لوط  رد  میتفریم و  البرک  هب  فجن  زا  هدایپ  یهاگ  اههبلط 

اهیـضعب دیورب . دـینک و  كرت  ًاتقوم  ار  اجنیا  ای  دـینامن . اجنیا  رد  امـش  تفگ : درک و  عمج  ار  نانآ  ناگرزب  ترـضح  میتسه . دـساینب 
دشاب ناکم  نیا  رد  یـسک  رگا  اریز  دیورب ، دینک و  كرت  ار  اجنیا  دومرف  دیرخ و  ار  اج  نآ  ياهنیمز  زا  يرادقم  نیـسح  ماما  دنیوگیم 

هتفر البرک  تمـس  هب  هدایپ  ام  هک  یبش  مراد  رطاخ  هب  . دـش دـهاوخ  راتفرگ  یهلا  شتآ  هب  ًاعطق  دـنکن ، تباجا  دونـشب و  ارم  يادـص  ادرف  و 
ناردپ ياههرهچ  ادخ  ...، » مُهَهوُجُو هَّللا  َدَّوَس  تفگ : اهدرمریپ  زا  یکی  دندوب . هتسشن  ام  رود  دساینب  زا  رفن  دنچ  هقطنم ، نامه  رد  میدوب ،

هدنام گنن  نیا  زونه  ام  يارب  دنتـشاذگ . اهنت  ار  وا  دـنتفر و  دـندش و  دـنلب  اهنآ  تفگ و  نانآ  هب  ار  نخـس  نیا  نیـسح  دـنک . هایـس  ار  ام 
ایآ درک ، ضرع  دش . مامت  ناشیا  زامن  ات  درک  ربص  تسا . تاجانم  لوغـشم  ناشدوخ  همیخ  رد  اهنت  ترـضح  دید  دمآ و  بیبح  - 2 .« تسا

تفر و وا  يراد . رایتخا  ورب  دومرف : ترـضح  مروایب ؟ ار  ياهدـع  هکلب  مورب ، دـساینب  هلیبق  دزن  اهیکیدزن  نیا  رد  نم  هک  دـیهدیم  هزاجا 
کی یط  و  دـندش ، ورهبور  تشاد  هارمه  رفن  دـصراهچ  هک  قرزا  نبا  اـب  هار ، رد  اـما  درواـیب . دـنک و  يروآعمج  ار  رفن  دون  دوب  هتـسناوت 
ضرع ار  هیضق  درک و  مالـس  ترـضح  هب  دمآ . اهنت  بیبح  دنتـشگرب و  ناشدوخ  لحم  هب  رگید  ياهدع  هتـشک و  ياهدع  دیدش ، يریگرد 

ترـضح بش  نآ  لاح ، ره  هب  . میظعلا یلعلا  هَّللاب  الا  ةوق  الو  لوح  ال  دومرف : شمارآ  ربص و  اـب  درک و  نامـسآ  هب  یهاـگن  ترـضح  درک .
هک تسا  بش )  ) لیل نیا  دـیرادن . يدـهعت  نم  فرط  زا  امـش  مدرک و  لالح  ار  امـش  نم  دـیورب ، هک  مداد  هزاجا  امـش  همه  هب  نم  دومرف :

یهایس نیا  رد  دورب و  دریگب و  ار  اههچب  نیا  زا  یکی  تسد  يدرم ) ره   ) امش زا  یسک  ره  تسا . هتخادنا  ام  يور  هب  ار  شکیرات  ياههدرپ 
نع اوْهل  ینوباصأ  ول  و  دنهاوخیم .» ارم  طقف  مدرم  نیا  . » يْریَغ َنُوُبلْطَی )  ) َنوُدیُری ْمُهَّنِاَف ال  دهدب . جرف  امـش  هب  دـنوادخ  ات  دـیوش  قرفتم 

دنتساخرب و مادک  ره  دیدینش ، هک  روطنامه  و  تشاد .» دنهاوخن  يراک  یسک  اب  دنلوغـشم و  نم  هب  رگید  دنتـشک ، ارم  رگا  . » يریغ بلط 
مه ام  دـنیوگب  دـنریگب و  رارق  تاروذـعم  رد  هک  نیا  هلأسم  هلأسم ، دوبن . رکـشل  یهایـس  هلأسم  هلأـسم ، دـش  مولعم  هک  دـنتفگ  ار  یبلاـطم 

نانآ و  دندوبن . ترـضح  تمدخ  رد  دندنامن و  یقاب  رگید  اهنآ  دنتفر . هار  نایم  رد  دندوب ، ایند  ياههزیگنا  لابند  هک  نانآ  دوبن . میدـمآ ،
، نیـسح حور  يایمیک  هلیـسو  هب  ار ، الط  هب  سم  زا  هدش  لیدبت  ياهناسنا  نیا  نانخـس  یـسک  رگا  دنتفگ . ار  دوخ  نانخـس  دنداتـسیا ، هک 
. تسا هدرک  کچوک  ار  ناسنا  ردـق  هچ  تساهناسنا ، ریـسم  رد  هزورما  هک  یناـسنا  مولع  نیا  هک  دـیمهف  دـهاوخ  دـمهفب ، دـنک و  لـیلحت 
ار ادهشلادیس  ترضح  مادک  چیه  دندرک ؟ نایب  هنوگنآ  ار  ترـضح  باوج  هک  دندوب  هتفرگ  رارق  ياهبذاج  هچ  رد  نیـسح ) نارای   ) اهنآ
هب بشما  هک  دندومرف  رارصا  یلیخ  ترضح  مدرک ، ضرع  زین  هتـشذگ  تاسلج  رد  دندرک . یگداتـسیا  انعم  مامت  هب  ادرف  دندرکن و  كرت 

ِرخآ تاظحل  زامن ، اب  ربکاهَّللا و  قح و  اـی  رکذ  اـب  بشما  هکلب  مراد ، تسود  ار  زاـمن  نم  هک  دـنادیم  ادـخ  تفگ : دـنهدب . تلهم  ناـشیا 
هک تسنادیم  ّالا  و  دوب ، زامن  يارب  طقف  وا  ِنتفرگ  تلهم  بش  کی  تسا . نیسح  امـش  زاتـشیپ  نیا  زیزع ، ناناوج  . مینک يرپس  ار  نامرمع 

شرکف یتح  نوچ  رتهب . رتدوز  هچ  ره  تفگیم  دوش ، هتـشک  تسا  رارق  هرخالاب  هک  دوب  نیا  رکف  هب  رگا  دـیاش  دنتـسین . رادربتسد  ناـنآ 
رکف اهنیا  هب  یعیبط  روط  هب  رگا  یناسنا  نهذ  دوب . هدننک  تحاران  نمـشد ، ِيدرمناوجان  رکف  مه  اههچب ، رکف  مه  دوب . هدننکتحاران  مه 

لئاسم نیا  تفرگیم و  الاب  ار  دوخ  حور  دوب ، الاب  حطـس  رد  حور  هک  تهج  نیدـب  درکیم ، رکف  یعیبط  رگا  دـشیم . تحاراـن  درکیم ،
زامن رد  یمک  ام  ناناوج  زا  یضعب  هک  دوشیم  ساسحا  . تفرگ تلهم  زامن  يارب  طقف  ار  بش  نآ  دوش . هلأسم  ترضح  يارب  تسناوتیمن 

اب هک  یـسک  اریز  دیتسه ، نارازگزامن  امـش  دنهدب ، ماجنا  هعماج  نیا  يارب  يراک  تسا  نکمم  هک  یناسک  دینادب  نیقی  دننکیم . هحماسم 
رد دینک ، هحماسم  زامن  رد  هتـساوخان  يادخ  رگا  هک  منکیم  ضرع  امـش  هب  مه  ار  نیا  درادن . دـهعت  یناسنا  چـیه  هب  درادـن ، دـهعت  ادـخ 

ياوشیپ تسا ؟ رازگزامن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  امـش  ياوشیپ  هک  تسین  راختفا  امـش  يارب  ایآ  دیاهدرک . هحماسم  ادخ  اب  دهعت  رد  تقیقح ،
يارب دنتـساوخ  هک  یناسک  تسا . رازگزامن  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  امـش  ياوشیپ  تسا . رازگزامن  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اـمش 

نآ زا  و  بشما -  نیمه  زا  هَّللاءاـشنا  زاـمن . زا  رتـالاب  یطاـبترا  هـچ  دنتـشاد و  طاـبترا  ادـخ  اـب  هـک  دـندوب  ییاـهنآ  دـنرادرب ، مدـق  رـشب 
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تیمها زامن  هب  میوش و  ادـخ  هاـگراب  ِراپـسهر  هناور و  نیـسح  هار  زا  هک  میریگب  هجیتن  تسا -  قیمع  یلیخ  مینیبیم و  اـم  هک  یتاـساسحا 
راختفا زامن ] يارب  نیـسح  تساوخرد  نخـس و   ] نیا ایآ  دوشیمن .» لوبق  ام  زا  رگید  يزیچ   » لَبُْقت ال  میهدـن ، تیمها  زامن  هب  رگا  میهدـب .

زاغآ زا  رـشب  هک  تسا  يدـباعم  اسیلک و ... دجـسم ، زا  دوصقم  تسیچ ؟ دـبعم  : تسا هتـشون  نینچ  تدابع  هرابرد  یباتک  رد  ؟ تسین ناـسنا 
زاورپ يوکـس  شدوخ  يارب  نیمز ، يور  رد  دباعم  ناونعهب  ار  اهنآ  رـشب  تسا . هدمآرد  زاورپ  هب  اجنآ  زا  هتخاس و  دوخ  تسد  اب  خیرات 

رد دنرازگیم . زامن  دبعم  رد  دننکیم ؟ هچ  دبعم  رد  .» مینک تبحص  نآ  هرابرد  زین  یتالمج  داتفا ، دبعم  هب  ام  راذگ  هک  لاح  تسا . هتخاس 
يدایز یلیخ  هشیدنا  هب  جایتحا  دهدیم ؟ انعم  هچ  دنرازگیم  زامن  ادخ  يارب  ادخ . يارب  ادـخ و  هب  دـنرازگیم ؟ زامن  یـسک  هچ  هب  دـبعم 

اب مه  نآ  ادـخ ، مان  هب  گرزب  تیاهنیب  نم  کی  اـب  کـچوک  تیاـهنیب  ِنم  کـی  ِندرک  رارقرب  هطبار  زا : تسا  تراـبع  زاـمن  هک  تسین 
دناوتیم هاگـشناد  مه  هاگراک و  مه  دجـسم ، مه  هناخ ، هشوگ  مه  نابایب و  مه  هک  دنهدیم ، ماجنا  ار  راک  نیا  دبعم  رد  [ . 554 .« ] تفرعم

؟ هچ ینعی  نک ، رارقرب  هطبار  نم  اب  دـیوگیم  ام  هب  ادـخ  یتقو  هک  میاهدرک  رکف  ام  ایآ  ًاعقاو  دـشاب . دـبعم  دـناوتیم  اـجک  ره  دوش . دـبعم 
ًاعقاو ام  رگا  و  ینک ، رارقرب  طابترا  وا  اب  یناوتیم  دنتفگیم  وا  هب  دوب و  حرطم  رـشب  يارب  ادخ  رگا  ًاعقاو  میاهدید . یکیرات  هب  ار  هام  نوچ 
هلمج نیا  يانعم  هک  میتسنادیم  رگا  ای  مینادیمن . هک  فیح  اـما  دادیم . تیدـبا  يوب  اـم  ِتاـظحل  تسیچ ، بلطم  نیا  ياـنعم  میتسنادیم 

اب ام  راکورـس  سپ  نک ! رارقرب  هطبار  ادخ  اب  وت  دنیوگب  ناسنا  هب  هک  نیا  زا  رتالاب  يراختفا  هچ  ًادـبع ، کل  نوکا  نا  ًارخف  یلافک  تسیچ :
یهاگآان قشع  کی  ام  دننکن . التبم  ادخ  نارجه  هب  ردق  نآ  ار  ام  دننک و  تبحـص  یمک  ادـخ  هرابرد  ام  اب  هک  تسا  ناملعم  نایبرم و  نآ 

ار یلع  هک  میراد  ییادـخ  هب  قشع  تسا . هتـشاذگ  ام  ربارب  رد  ار  نیـسح  هک  میراد  ییادـخ  هب  قشع  تسام . هدـننیرفآ  هک  میراد  ادـخ  هب 
زا رذگب  . تسا یتسه  مامت  اب  يواسم  کی ، ره  هک  هدروآ ، دوجو  هب  ییاهناسنا  هک  میراد  ییادخ  هب  قشع  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ام  يارب 

رمع نازیزع ، يا  مینک ؟ اهر  اجک  ار  ادـخ  اب  طابترا  نیا  امدزیخرب  نازخ  مسر  ناهج  رازلگ  ات ز  راـهب  کـشر  يا  رحـس  کـی  ناـهج  غاـب 
رادـیب یعقوم  دـنکن  تسین . ریذـپتشگرب  رگید  تشذـگ و  رمع  هک  مینکیم  ساسحا  تقو  کی  مینکیمن . رمع  مه  راب  ود  درذـگیم و 
تـسد زا  مییوگب  عقوم  نآ  رد  دسرب ؟ نایاپ  هب  هک  تسیچ  هناسفاینایاپ  هب  هدیـسر  ياهناسفا  یناماس  هدش  هبت  متـسیک  نم  : مییوگب هک  میوش 

دوخ هب  ار  ام  هک  تسا  هتفهن  یموهفم  هچ  ام  نهذ  رد  تسین . حرطم  ام  يارب  ادـخ  اب  طابترا  هک  دوشیم  مولعم  ًاـعقاو  تفر ؟ يزیچ  هچ  اـم 
لباق ام  يارب  ار  زامن  تمظع  هدـب و  رارق  تیانع  دروم  ار  ام  تدوخ  ایادـخ ، امرفب . بلج  تدوخ  يوس  هب  ار  اـم  ایادـخ ، دـنکیمن ؟ بلج 

هتـشذگ راهنلا  فصن  زا  باتفآ  هدش و  ناذا  عقوم  هَّللادبعابا ، ای  تفگ : دمآ و  يدئاص  همامثوبا  نایرج ، ناجیه و  نآ  رد  ادرف  . امرفب كرد 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  لاـح ، ره  هب  دوب . هدومرف  مادـقا  ترـضح  دوـخ  دـنیوگیم  اهیـضعب  هتبلا  میناوـخب . زاـمن  امـش  تمدـخ  تسا ،

نیق و نب  ریهز  هب  ترـضح  .«» دـهدب رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  يدرک ، دای  زاـمن  زا  » نیّلَـصُْملا َنِم  ُهَّللا  َکَـلَعَج  َةولَّصلا  َتْرَّکَذ  : دومرف
زامن هب  فوخ ) زامن  بیترت  هب   ) شنارای هدنامیقاب  زا  یمین  اب  ترضح  سپس  دنتـسیاب . وا  يور  شیپ  ات  داد  روتـسد  یفنح  هللادبع  نب  دیعس 
نیمه هب  دیرخ . ناج  هب  ار  نآ  داد و  رارق  ریت  ریسم  رد  ار  دوخ  هللادبع  نب  دیعس  دش و  باترپ  ترـضح  بناج  هب  يریت  انثا  نیا  رد  داتـسیا .

دنوادخ هک  منک  ضرع  مهاوخیم  رگید  راب  [ . 555 .« ] داتفا نیمز  رب  دـمآرد و  ياپ  زا  هک  نآ  ات  دومن  نمـشد  ياهریت  رپس  ار  دوخ  لاونم 
ناکما تسین . رادربیخوش  دوشیمن و  صولخ  یب  اهتیلاعف  نیا  دـیدرک . راک  صولخ  اب  ًاعقاو  بش  دـنچ  نیا  دـهدب . ریخ  يازج  امـش  هب 

یمه وت  . تساهفرح نیا  زا  رتالاب  لد  هلأـسم  تسا . یگتخاـس  هیرگ  اـههیرگ ، نیا  مییوگب  هک  دـشاب  نازرا  ردـق  نآ  لد ، نیا  هک  درادـن 
ناجیه هب  دنکیم و  تکرح  امـش  ِیـشرع  ِلد  هک  مینیبیم  اهزور  نیا  رد  زاب  یلوتـسپ  هب  ین  دشاب  شرع  زارف  لد  تسه  زین  لد  ارم  ییوگ 

ادخ زا  ات  میهاوخب  تیناسنا  هار  دیهـش  اقب و  راد  ِدیهـش  نیا  زا  نینچمه  ادخ و  زا  دنزیم . جوم  لد  نیا  يایرد  زا  اهکشا  تسا . هدمآرد 
وت بوبحم  يازع  رد  مینیبیم  ًاعقاو  هک  ار  نازیزع  نیا  اراگدرورپ ! ایادـخ ! . دزورفایب ام  ياهلد  رد  ار  زاـمن  هب  هقـالع  قشع و  هک  دـهاوخب 

دهعت امـش  فرط  زا  منکیم و  ضرع  امـش  فرط  زا  نم  دـننکیم -  دـهعت  وت  اب  بشما  دـنهدیم ، ناشن  ار  نآ  دـنراد و  صـالخا  هنوگچ 
ایادـخ دـننکن ، كرت  ار  دوخ  ياهزامن  ام  زیزع  نادـنزرف  نیا  هَّللاءاشنا  نیـسح ، نوخ  تارطق  نآ  هب  مهدیم  مسق  ار  وت  ایادـخ  منکیم - 
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ار ام  اراگدرورپ ! دییامرفن ! شومارف  رگید  دیدرک ، دهعت  دهد . قیفوت  امش  هب  ادخ  دهدب ، رجا  امـش  هب  هَّللاءاشنا  ادخ  امرفب . قفوم  ار  نانآ 
. امرفم مورحم  ياهدومرف ، نآرق  رد  هک  یتدابع  نآ  زا  دش و  ریـسفت  هک  یتدابع  نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! امرفب . انـشآ  نامیدوجو  هفـسلف  اب 

یگدنز فده  هفـسلف و  میلعت  رد  ار  ام  اراگدرورپ ! دوشن . يرپس  هدوهیب  نامیگدنز  ات  امرفب  قفوم  ایند  نیا  رد  ار  ام  اراگدرورپ ! ادنوادخ !
رظن زا  هچ  زور ، دـنچ  نیا  رد  اراگدرورپ ! ادـنوادخ ! هدـب . رارق  نامدوخ  راتفگ  هب  لماع  ار  نامدوخ  اراگدرورپ ! . اـمرفب يراـی  ناـناوج ، هب 

، بلاـطم هراـبرد  رکف  بلاـطم و  ءاـقلا  هراـبرد  اههشیدـنا  تارکفت و  رظن  زا  هچ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  وت  ِبوـبحم  يارب  كاـپ  تاـساسحا 
ار ناناوج  ِندیدرگ  مهف و  كرد و  لیاسو  تدوخ  ادنوادخ ! اراگدرورپ ! امرفب . لوبق  ام  همه  زا  ار  تاظحل  نآ  میدنارذگ ، ام  ار  یتاظحل 
دـنریگب و ار  ام  نابیرگ  ًاعقاو  اهنیا  هک  دوشن  تمایق  زور  رد  ینعی  امرفم . هدنمرـش  نامناناوج  لباقم  رد  ار  اـم  اراـگدرورپ ! اـمرفب . هداـمآ 

لیاسو اراگدرورپ ! ایادخ ! دیتفگن ؟ ارچ  یلو  مینکب ، كرد  میتساوخیم  هک  ام  میمهفب ، میتساوخیم  هک  ام  میدوب ، هدامآ  هک  ام  دـنیوگب :
« نیمآ . » امرفم هاتوک  مالسلا ، مهیلع  یلع  لآ  یلع و  ناماد  زا  ار  ام  همه  ِتسد  امرفب و  هدامآ  نک و  فطل  تدوخ  ار 

ینیسح تداهش 

هراشا

ینیـسح یگدـنز ، هظحل  نیرخآ  اـت  هـک  يدرم  يرفعج ؛ همـالع  ِینیـسح  ِیگدـنز  لاـس  نـیرخآ  . 1377  / 2  / 12 مرحم ، مشـش  بـش  )
[ حطـس رد   ] یلیخ اـهنآ  زا  یـضعب  هتفرگ و  رارق  رـشب  سرتـسد  رد  راـصعا  نورق و  لوـط  رد  هک  ییاـهباتک  نیرتشزرا  اـب  رد  .( تـسیز

هنادواج یبلاطم  دـندز ، ییاهفرح  ناسنا  هرابرد  دناهتخانـش و  ار  ناسنا  يدودـح  اـت  دنتـشاد و  نتفگ  يارب  بلطم  ًاـعقاو  ینعی  تسـالاب ،
یتقو هک  دناهداد  ناشن  ناگدنـسیون  هدش و  هتـشون  يدـبا  ینادواج و  ياهباتک  نیا  رد  هک  یقیاقح  دـیفم و  بلاطم  نایم  زا  دراد . دوجو 
نایب گرم  دروم  رد  ار  یبلاطم  یبیجع ، رایسب  تیساسح  اب  رشب  . تسا گرم  هلأسم  هدوب ، ینافوت  ناشنورد  مامت  دنتـشونیم  ار  بلاطم  نیا 

، دنکیم ساسحا  مدآ  هک  تسا  یتوکلم  ییایؤر و  يردق  هب  یلاع و  يردق  هب  اههلمج  دنتسه . بلاج  ًاتقیقح  اهنآ  زا  یضعب  تسا . هدرک 
[ گرم هرابرد   ] ار تالمج  نیا  میتساوخیم  هک  ینامز  تسا . لیاق  یتیمها  نینچ  گرم  يارب  هک  هدیمهف  ار  یگدنز  زا  ياهشوگ  هدنیوگ ،
رد بیجع  یناجیه  شروش و  دنک ، حرطم  دهاوخیم  ار  گرم  هلأسم  هک  یتقو  رشب  دش . يروآعمج  دروم  دص  زا  شیب  مینک ، يروآعمج 
هک دروخ  یگدنز ]  ] غارچ نیا  هب  يداب  هچ  دمهفب : ار  یگدنز  ندش  شوماخ  يانعم  دهاوخیم  هک  یتقو  ًاصوصخم  دـنکیم . ادـیپ  نورد 

هراشا توم  تایح و  هلأسم  هب  دـیاهدومرف ، هظحالم  هک  روطنامه  هفیرـش ، تایآ  رد  هچ ؟ ینعی  غارچ  نیا  ندـش  شوماخ  دـش ؟ شوماـخ 
ییاهولبات گرم ، هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  نانخس  رد  هغالبلاجهن ، رد  نینچمه  تسا . هدش  حرطم  تیمهااب  یلیخ  هدش و 

نیا تسا ؟ هتـشگرب  هتفر و  راب  دنچ  درم  نیا  ایادخ ! دیوگیم  دنکیم ، هعلاطم  تقد  اب  هک  یتقو  ناسنا  تسا . روآتُهب  هک  دوشیم  هدـید 
هظحالم دوهـش  ملاع  رد  ترـضح  ًالثم  هک  دـننک  نامگ  اهیـضعب  تسا  نکمم  تسا ؟ هدـش  ورهبور  گرم  ِیقیقح  هفایق  اب  راـب  دـنچ  درم 

ار هرهچ  نیا  دوهـش  تـالاح  رد  دناهتـشاد ، هک  تمکح  تفرعم و  ملع و  يـالاو  رایـسب  ماـقم  نآ  اـب  و  هچ ، ینعی  گرم  هک  تسا  هدوـمرف 
هیلع یلع  ِییانـشآ  رد  هک  دراد  نانیمطا  ناسنا  هک  تسه  بلطم  کی  اما  دش ، رکنم  ناوتیمن  تسا و  نکمم  رما  نیا  دناهدومرف . هدـهاشم 

هک تسا  نیا  تـقیقح  میهدـن ؟ رارق  هجوـت  دروـم  ار  نـیا  ارچ  تـسا . یگدـنز  دوـخ  تخانـش  نآ  هدوـب و  رثؤـم  رایـسب  گرم  اـب  مالـسلا 
مه اب  رما  ود  ره  هتبلا  دوب . دهاوخن  تسین و  سانشان  مهبم و  هرهچ  کی  اهنآ  يارب  گرم  دندرک ، ادیپ  ییانشآ  یگدنز  اب  هک  ییاهناسنا 

تسد شکرابم  لاح  هب  هک  يدوهش  ِملاع  جوا  رد  مه  مالسلا ، هیلع  یلع  هک  میریگب  رظن  رد  ار  لامتحا  ود  نیا  میناوتیم  تسا . عمج  لباق 
، تخانـش ار  یگدنز  یـسک  یتقو  نوچ  تسا . هدـش  انـشآ  گرم  اب  یگدـنز ، تخانـش  هجیتن  رد  مه  هدومرف و  هظحالم  ار  گرم  دادیم ،

هیلع یلع  یهاگ  تسا . هغالبلاجهن  رد  بیجع  رایسب  تالمج  گرم ، اب  نینمؤملاریما  ییانشآ  ِلیلد  دهدیم . ناشن  وا  هب  ار  شدوخ  گرم ،
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ُتْـصَخَش َُّمث  ِیباَکِر  ُْتبَّرََقل  ُهُؤاَِقل -  ِیل  ّمُح  ْدَـق  َْولَو  َّوُدَْـعلا -  ِیئاَِقل  َدـْنِع  َةَداَهَّشلا  ِیئاَجَر  َالَْول  ِهَّللاَو  : دـیامرفیم هدروخ و  دـنگوس  مالـسلا 
رّدقم نم  يارب  گرم  ییورایور ، نآ  رد  هک  متشادن -  تداهش  دیما  نمشد ، اب  ییورایور  عقوم  رد  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  و  [ .» 556  ] مُْکنَع

هب رگم  موشیمن ، داهج  گنج و  هصرع  دراو  ادخ ، هب  مسق  ینعی ؛ .« متشگیم ادج  مدرم  امش  زا  سپس  مدرکیم ، رضاح  ار  مبکرَم  دشاب - 
ياج رد  موشیم . نادیم  دراو  هک  تسا  تداهـش  دیما  هب  منک . زاورپ  هدرک و  اهر  تایدام  هدام و  هاگیاج  نیمه  رد  ار  دبلاک  هک  نآ  دـیما 

، گرم اب  بلاطوبا  دنزرف  سنُا  ادـخ ، هب  دـنگوس  [ .» 557  ] هِّمُأ ِيْدَِـثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملاِاب  ُسَنآ  ٍِبلاَـط  یبَأ  ُْنباـَل  ِهَّللاَو  : تسا هدومرف  رگید 
، دــنکیم تباـصا  ناـشکرابم  زغم  هـب  ییاـهن  تبرــض  نآ  هـک  یعقوـم  اـی  .« شرداـم ناتــسپ  هـب  تـسا  راوخریــش  كدوـک  سنا  زا  شیب 

یگدنز اب  ییانـشآ  هب  طوبرم  گرم ، اب  ییانـشآ  نیا  .(« مدرک ادـیپ  تاجن   ) مدـش اهر  مسق ، هبعک  يادـخ  هب  » ِهبْعَْکلا ِّبَِرب  ُتُْزف  : دـیامرفیم
یگدنز تخانش  يارب  رگید  راب  کی  دنکن ، تحاران  ار  ام  ندوب ، گرم  دای  هب  ای  دنکن  یجک  نهد  ام  هب  گرم  هک  نیا  يارب  دییایب  تسا .

. نوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِِهَّلل  ّانِا  هک : دنک  تفایرد  ساسحا و  دـیاب  ناسنا  طقف  تسین . لکـشم  دـسریم و  هجیتن  هب  دوز  تارکفت ، نیا  میـشیدنیب .
هک نیا  هن  دراد -  باوث  مه  نآ  هتبلا  هک  دـناوخب -  نآرق  زا  هیآ  کی  هک  نیا  هن  میدرگیم .» زاـب  وا  يوس  هب  مییادـخ و  ِنآ  زا  اـم  [ » 558]
هک ام  یتح  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نآرق ] ِتالمج   ] ِتحاصف تساـبیز .-  یلیخ  هک  دـنک -  كرد  ار  هیآ  نیا  ِییاـبیز  تحاـصف و  دـهاوخب 

رازگیر نآ  ِتخاـس  نخـس ، نیا  هک  میمهفب  میناوتیم  میـشاب ، هتـشاد  عـالطا  هیآ  ياوتحم  زا  یبرع و  تاـیبدا  زا  یمک  رگا  میتـسین ، برع 
هک گنهرف  نآ  اجک ؟ میتسه ، هلیبق  نیا  زا  اـم  تفگیم  هک  ییاذـک  گـنهرف  نآ  اـجک و  نیا  نوُعِجار . ِْهَیِلا  اـّنِا  َو  ِِهَّلل  اـّنِا  تسین . ناتـسبرع 
هیلا ّانا  هَّلل و  ّانا  . دـننکیم یهاوخنوخ  اهنآ  ای  مینکیم ، یهاوخنوخ  ام  ای  میوشیم . هتـشک  ای  میـشکیم  ای  تسا : نیا  نامداژن  ام  تفگیم 

تعرس اب  تعرس ؟ مادک  اب  دربب ؟ الاب  هب  دشکب و  اج  نیا  زا  ار  رـشب  يروسناسآ ، مادک  اجک ؟ هب  اجک  زا  تسا . تیاهنیب  هلـصاف  نوعجار .
اَنَا ام  َو  : منانچ منینچ و  نم  تساجنیا . منطو  نم  تفگیم : هلیبق  وضع  ره  هک  دوب  نانچ  ياهلیبق  ياهدـنویپ  تیلهاج ، نارود  رد  . تیاهنیب

هّیزغ رگا  متـسه . هارمگ  مه  نم  تسا ، هارمگ  هّیزغ  رگا  متـسه . هّیزغ  هلیبـق  زا  نم  » ِدُـشْرَا ُۀَّیَزُغ  ْدُـشَْرت  ْنِا  َو  ُْتیِوَغ  ْتَوَغ  ْنِا  َۀـّیَزُغ  ْنِم  ّـِالا 
روصت لباق  ًالـصا  نوُعِجار . ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِِهَّلل  ّانِا  دییوگب : سپـس  دینیبب ، ار  گنهرف  نیا  .(« متـسه نینچ  نم  . ) مراگتـسر مه  نم  تسا ، راگتـسر 

هللا یلـص  مرکاربمایپ  هک  نامز  نآ  رد  دنتـشاد ، تردق  برع  ناگرزب  رگا  دنکیم . برطـضم  ار  زغم  هک  تسا  دایز  ردقنآ  هلـصاف  تسین .
[ بارعا هب   ] دـنتفرگیم و ار  ربمغیپ  تسد  رگا  تفرگیم ، نانآ  تسد  زا  ار  ییاقآ  گـنهرف و  دوب و  هدرک  لزلزتم  ار  ناـنآ  همه  هلآو  هیلع 
هک دوب  ناسآ  یلیخ  نیا  دیوگب . نخس  وا  زا  رتالاب  هک  دننک  ادیپ  ار  یسک  دنتسناوتن  دشیم . متخ  هلئاغ  تسامش ، داتسا  مه  نیا  دنتفگیم 
هک ار  نوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِِهَّلل  ّانِا  لومرف  ایآ  تسا . صخـش  نیا  امـش  داتـسا  اـی  یبرم و  ملعم و  دـینکیم ، ناـیب  هک  ار  یبلاـطم  امـش  دـنیوگب 

نینچ تسپ  ِینیمز  ِگـنهرف  نآ  زا  ناوـتیم  اـیآ  تفرگ ؟ غارـس  گـنهرف  نآ  زا  ناوـتیم  درادـن ، دوـجو  رـشب  يارب  نآ  قوفاـم  ياهـلمج 
دنرادن و انتعا  گرم  هب  يزورما ، عماوج  زا  یـضعب  تسا . حرطم  يدج  روط  هب  یمالـسا  عبانم  رد  گرم  هلأسم  نیاربانب ، تفرگ ؟ ياهجیتن 
، شیپ لاس  دص  ات  ًالثم  هک  مینیبیم  ّالا  و  تسا ، دیدج  یمک  گرم  هب  ییانتعایب  هقباس  خیرات و  هتبلا  دننکیمن . ثحب  گرم  هرابرد  ًالصا 
رد تسا . هدوب  یبیجع  جوم  اهنآ  نورد  هک  تسا  مولعم  دـنراد . یبیجع  تاریبعت  گرم  هرابرد  مه  اـهروشک  رگید  ِگرزب  ياههدنـسیون 

نانخس مدرم ، [ . 559 : ] تسا هدرک  میسرت  نینچ  ار  گرم  زا  ییولبات  مالسلا  هیلع  حلاص  ترـضح  هرابرد  يولوم  يونثم ، ياهرتفد  زا  یکی 
ناشنامدود زا  دود  اهیگماکدوخ ، اهیهاوخدوخ و  درک . نیرفن  ار  ناـنآ  وا  دـندادن و  شوگ  ار  ادـخ  هدـیزگرب  نیا  گرزب و  ربمغیپ  نیا 

 - ام حالطـصا  هب  هک -  دومرف  لاعتم  دـنوادخ  دنتخانـشیمن . ار  یـسک  ناشدوخ  زا  ریغ  دنـسانشب ؟ هنوگچ  ار  حـلاص  رگید  دوب . هدروآرد 
سویأم یلک  هب  حلاص  ترـضح  هک  نیا  زا  دعب  نکن . هلجع  نک و  ربص  دومرف  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هب  هکنانچ  نک . ربص  مه  یمک 

. دوب ازع  زور  زور ، نآ  دش و  هایـس  موس  زور  دش . زمرق  مود  زور  دش . درز  اوه  لوا  زور  ورب . نوریب  رهـش  زا  لوا  زور  دومرف  دنوادخ  دش ،
ماـمت دومن  هدـهاشم  درک ، هعجارم  هک  زور  دـنچ  زا  دـعب  تفر . نوریب  دوخ  نیمزرـس  زا  حـلاص  ترـضح  دـنداتفا . کـت  کـت  مدرم ، همه 

يا درک : عورـش  لوا  تسا . هدوبن  نشور  هتـشادن و  دوجو  زگره  راید  نیا  رد  یگدـنز  غارچ  مان  هب  یغارچ  ییوگ  تسا . شوماخ  اهعمش 
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تحیصن رگم  مدادیمن ، دنپ  امش  هب  نم  رگم  متفگیمن ، امـش  هب  نم  رگم  جک ، ناتیاپ  يا  جک ، ناتتـسد  يا  جک ، ناتزغم  يا  جک ، ناتنابز 
کی درک . خـیبوت  باطخ و  زاب  دـیدادنارف . شوگ  اما  تسا ؟ باذـع  امـش ] لاـمعا   ] نیا هلاـبند  هک  مدرکن ، دـیدهت  رگم  یتح  مدرکیمن ؟
نتشک هب  ار  نانآ  شدوخ  هک  درک  رکف  تسیچ ؟ جوم  نیا  هک  درک  بجعت  دنزیم . جوم  يرگید  زیچ  شنورد  رد  هک  درک  ساسحا  تقو 

کت کـت  هک  مدرم  نیا  رب  ناـهگان  تسا ؟ یلاـح  هچ  نیا  دیـسرپ  دوـخ  زا  تسا . هدروآ  دورف  مدرم  نیا  رـس  رب  ار  گرم  وا  تـسا و  هداد 
ییوگ زورما  و  دنتـشاد ، رگیدکی  هب  اهتبحم  زورید ، ات  دنتـشاد . زغم  رد  اهدـیما  اهوزرآ و  زورید ، ات  درک . مّحرت  ساسحا  دـندوب ، هداتفا 

نم ار  اهنیا  ایادخ ، تخادرپ : زاین  زار و  هب  ادخ  اب  دوخ  نورد  رد  تفرگارف و  ار  وا  ِمّحرت  توکـس ! دناهدیـشکن . سفن  ایند  نیا  رد  اهنیا 
جک و ناشحور  جک ، ناشزغم  جک ، ناشنخـس  جک ، ناشیاپ  جک ، ناشتـسد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  تسیچ ؟ مّحرت  نیا  مداد ! نتـشک  هب 
، نک رکف  یمک  دـندش . شوماخ  وت  تسد  اب  نانآ  حـلاص ، يا  هک  درک  ساسحا  ار  انعم  نیا  تسا ؟ محرت  ياج  هچ  نیا  دوب . جـک  ناشناج 
اب نانآ  همه  نونکا  يدرپس و  گرم  داـب  رب  ار ، ناـنیا  ِیگدـنز  تاـیح و  حـلاص ، يا  یـشاب . هدرک  هلجع  هدوب و  اـجبان  وت  نیرفن  اداـبم  هک 

تشحو و ِشخبشمارآ  تساهیتحاران . نیا  ماـمت  يوگخـساپ  نوُعِجار ، ِْهَیِلا  اـّنِا  َو  ِِهَّلل  اـّنِا  لومرف  نیا  . دـناهداتفا كاـخ  هب  يدـبا  یتوکس 
. درادـن مه  مود  هلمج  تـسا . نوـُعِجار  ِهـَْیِلا  اـّنِا  َو  ِِهَّلل  اـّنِا  هـلمج  نـیمه  طـقف  دریگیم ، ار  اـهناسنا  غارـس  گرم  عـقوم  رد  هـک  یبارطـضا 

دعب ماهتفگن و  ار  نیا  لاح  ات  هک  نیا  هن  تشاد . میهاوخن  میرادن و  ياهلمج  نیا  زا  ریغ  یگدنز ، هفسلف  فده و  نایب  يارب  هک  هنوگنامه 
اب میـشچیم و  ار  هّلل )... انا   ) نیا اههدنز  ام  میتسه ، طابترا  رد  نآ  اب  ام  هک  تسا  نیا  یگدنز  يانعم  یگدـنز و  رگا  تفگ . مهاوخ  نیا  زا 

. دننک هعلاطم  عمج  ساوح  اب  یلیخ  مه  يدعب  تاعلاطم  رد  دننک و  تقد  زیزع  ناناوج  تسا . نیقی  ناسنا  دوخ  يارب  نیا  میتسه . انـشآ  نآ 
فده یگدنز  يارب  دناوتیمن  تسا ، یعیبط  یگدـنز  دوخ  هلیـسو  هک  هچ  نآ  ّالا  و  نوُعِجار . ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِِهَّلل  ّانِا  تسوگباوج : هلمج  نیا  طقف 
فدـه هب  منکن ، ار  راـک  نآ  اـی  منکب  ار  راـک  نیا  هک  موشب  قـلطم  دازآ  رگا  نم  : » مییوـگب هک  نآ  يـالاو  ياـنعم  دـح  رد  مه  نآ  دـشاب ،

[، ییاناوت  ] نیا ایآ  دیهد . ماجنا  دیشاب ، لیام  يراک  ره  هک  دیراد  ار  ییاناوت  نیا  امـش  دیتسه . دازآ  امـش  بوخ ، رایـسب  مسریم .» یگدنز 
تسا ییامن  ناهج  ماج  تمظع  هب  نم  زغم  منکیم ، رکف  نم  هک  نیا  ای  تسا ؟ فده  ملع ، طقف  هک  نیا  ای  دوشیم ؟ بوسحم  امـش  فده 

سکعنم نآ  رد  یتسه  هک  لومـش  ناهج  ِملع  نیا  اب  تفرعم و  نیا  اب  لاح ، تسا ؟ سکعنم  نآ  رد  یتسه  ماـمت  هدـمآ و  اـههناسفا  رد  هک 
یگدـنز هفـسلف  يارب  لاح  هب  ات  ییابیز و ... ترهـش ، تورث ، هلمج  زا  یمیهافم  تسیچ ؟ شاهجیتن  هرخـالاب  ماهدرک و  راـک  هچ  نم  تسا ،

. دونـشب رـشب  هک  نیا  طرـش  هب  تسا ، مهم  نوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِِهَّلل  ّانِا  نیمه  طقف  طقف و  تسین . هدننکعناق  مادک  چـیه  اما  تسا ، هدـش  هتفگ 
دناوتیمن تمظع ، نیا  هب  یگدنز  هک  دونـشب  دیاب ] رـشب  . ] تسا رـشب  ِدوخ  هجوتم  طقف  ررـض  دـسریم ؟ ررـض  یـسک  هچ  هب  دونـشن ، رگا 

نیا رد  یهاوخدوخ  ذیاذل  يروکیپا و  ذیاذل  هیجوت  يارب  . دنک ادـیپ  تسا  هتـسناوتن  نونکات  هک  نانچ  دـنک . ادـیپ  نییاپ  رد  ار  دوخ  فدـه 
هک دوب  دـهاوخن  ياهرهب  وا  يارب  اجنیا  زا  مینادیم  نوچ  تسین . دـیجمت  نایاش  رما  نیا  اریز  دـینکن ، راتفرگ  نییاپ  رد  ار  رـشب  یناگدـنز ،
هب اهدرد  زا  یـضعب  یهاگ  دـنکیم . دوبان  ار  تذـل  رمع  کـی  نآ ، درد  کـی  یهاـگ  هن ؟ اـی  دوب  يزوسنهد  شآ  اـیآ  تسیچ ؟ یگدـنز 
ای یهاوخیم  تذل  لاس  داتشه  داتفه ، ایآ  اهیخلت ، نیا  اب  دندرکیم  ّریخم  ارم  رگا  دیوگیم  ناسنا  هک  تسازگنرش  نیگآرهز و  يردق 
رد هک  دشاب  هتـشاد  مه  یهاگآ  یـسک  رگا  ًاصوصخم  تسا . یگدنز  یعون  مه  نیا  ناسرم ! ّرـش  تسین ، دـیما  وت  ریخ  هب  ارم  متفگیم  هن ؟

هتـشاد هگن  ندنک  ناج  لاح  رد  ار  هنهرب  هنـسرگ و  ياهناسنا  هک  دراد  دوجو  مه  ییاهرقف  تسا ، زیربل  هدنخ  زا  وا  نورد  هک  لاح  نیمه 
شتآ رد  یحاورا  دشاب -  هجوتم  هک  نآ  نودب  تسا -  روهطوغ  شذیاذل  رد  یـسک  هک  لاح  نآ  رد  ای  تسا . هدـنخ  لاح  رد  وا  اما  تسا ،

لامتحا نیا  اب  دوشیمن . ًاعطق ] [ ؟ دوشیم قیمع  ایند  نیا  رد  وا  تذل  ًاعقاو  ایآ  دنک ، هجوت  لئاسم  نیا  هب  یمدآ  رگا  . دنتـسه روهلعـش  لهج 
، دـییامرفب تقد  گرم  هلأسم  رد  رگا  لاح ، ره  هب  دروآرد ؟ فدـه  هفـسلف و  تایح ، مکـش  زا  اـج  نیا  رد  دراد  ناـکما  روطهچ  اـهیخلت ،
اب .» دـناهدنازرل ار  رـشب  ياهوناز  گرم  لـباقم  رد  دنـشاب ، هتـشاد  مه  یـسانشناج  هّماـش  یمک  رگا  ًاـصوصخم  گرزب ، نارکفتم  زا  یلیخ 

تـسد هک  دـسریمارف  يزور  اما  میزیریمورف ، نآ  نیّرز  هراـنک  رب  نازوس  کـشا  میاهداـهن و  یگدـنز  ماـج  رب  بل  هتـسب ، ورف  ناگدـید 
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میمهفیم تقو  نآ  طقف  دریگیم . ام  زا  دوب ، ام  ِدیدش  هقالع  دروم  یناگدنز ، رد  هک  ار  هچنآ  ره  درادیمرب و  ناگدـید  زا  باقن  گرم ،
( ناسنا  ) وا ِهَّلل  ّانا  نوچ  « فوتنامرل .« » میاهدیـشونن لایخ  هداـب  زج  ماـج ، نیا  زا  تسخن ، زور  زا  اـم  هدوب و  یلاـخ  لوا  زا  یگدـنز  ماـج  هک 
، دیـسرپب وا  زا  رگا  درادن ، هجوت  نوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِِهَّلل  ّانِا  هب  هک  یـسک  دوش . مامت  هیـضق  دنک و  متخ  ْهَیِلا  اب  ات  درادن ، ار  هَّلل  تسین . تسرد 
رن و نآ  دش . دهاوخ  نینچ  وا  لالدتـسا  ًاعقاو  ماهدمآ . دوجوهب  اهنآ  زا  هک  دـندوب  هدام  رن و  کی  منادیمن ؛ دـیوگیم  ياهدـمآ ؟ اجک  زا 
ار یگدنز  ِذیاذل  دشیدنیب و  ابیز  ياهفایق  اب  یگدنز ، هرابرد  دـناوتیم  هنوگچ  ناسنا  سپ  درک . دـنهاوخ  هلاوح  یلبق  هدام  رن و  هب  مه  هدام 

ادیپ دوکر  توکس و  هرابکی  هب  تاساسحا  اهوزرآ و  اهدیما ، نآ  مامت  ارچ  دنک ؟ ادیپ  تاجن  گرم ، هب  یگدنز  ِیخلت  زا  دراذگب و  اپ  ریز 
تسا ياهلاسر  هک  دراد ، توملانم » مغلا  عفد  یف  ۀلاسر   » مان هب  ياهلاسر  انیـس  نبا  ؟ دزرلیم گرم  لباقم  رد  رـشب  ياهوناز  ارچ  دنکیم ؟
فطل اب  هک  تسا ، هدرک  نایب  گرم  زا  سرت  يارب  لیلد  هزیگنا و  شش  ناشیا  تسا . یتمیقيذ  یلیخ  هلاسر  و  گرم ، زا  هودنا  عفد  هرابرد 

[ . 560 : ] درک مهاوخ  ضرع  ادخ 

؟ تسیچ گرم  دنادیمن  ناسنا 

؟ تسا ردقهچ  گرم  درد  دنادیمن  ناسنا  ینعی  دـنیبیم . راب  کی  مه  ار  گرم  دـنیبیم ، راب  کی  ار  دـلوت  هک  هنوگنامه  ناسنا  ره  نوچ 
تفرعم ملع و  رادمچرپ  نیا  دنکیم ؟ ادیپ  یتیعضو  هچ  یمدآ  باصعا  نینچمه  یمدآ ، نهذ  زغم و  ناسنا ، رعاشم  تاساسحا و  دنادیمن 

نم رعاش : نآ  لوق  هب  تسیچ . گرم  دـینادیمن  هک  دیـسرتیم  ناتلهج  زا  هکلب  دیـسرتیمن ، گرم  زا  امـش  سپ  دـیوگیم : انیـس -  نبا  - 
ار وا  دادیم . مانـشد  دهدب ، تاجن  گرم  زا  ار  وا  تساوخیم  ًاعقاو  دوب و  وا  ِیبرم  هک  یـسک  هب  يدرف  ریگم . نآ  تفگ ، نم  لهج  متفگن 
نآ امـش  ایآ  تفگ : تسا ، هداد  تاجن  گرم  زا  ار  وا  درک  ساسحا  هک  نیا  زا  دـعب  دـنک . رود  وا  زا  ار  گرم  اـت  درکیم  تیذا  رهاـظ  رد 
يا تاـیح ، کَـلَم  يا  نم ، هدـننک  هدـنز  يا  زیزع ، يا  تفگ : مدینـشیم . یلب ، تفگ : یبرم  دیدینـشیم ؟ مدادیم ، نم  هک  ار  ییاهازـسان 

: تفگ [ 561 . ] ریگم نآ  تفگ  نم  لهج  متفگن ، نم  منک ؟ هچ  هآ  يدینـشیم ؟ متفگیم ، هک  ار  یتسیاشان  ِبلاطم  نآ  ًاعقاو  ادخ ، هدنیامن 
ثعاب امـش ، ِتیبرت  میلعت و  دروم  ياهناسنا  ِلهج  یهاگ  ناملعم ، يا  ناـیبرم و  يا  داد . ار  اهازـسان  نآ  نم  ِیناداـن  نکم . ضارتعا  نم  رب 

یمتسنات یک  هدوهیب  نتفگ  یمتـسناد  رگا  لاح  نیز  ياهّمـش  . دیهدب ماجنا  ار  دوخ  یتیبرت  راک  امـش  اما  دننک ، تناها  امـش  هب  هک  دوشیم 
یتفگیم ز زمر  کی  ارم  رگ  لاصخ  شوخ  يا  یمتفگ  تیانث  سب  : دیهدب تاجن  گرم  زا  ارم  دیهاوخیم  امش  هک  متسنادیم  رگا  [ . 562]
ار نامنورد  یمک  دییایب  مینک . ادیپ  لمحت  تیفرظ و  یمک  دـییایب  [ . 563  ] یتفوکیم مرـس  رب  هناشماخ  یتفوشآیم  هدرک  شماخ  کیللاح 
، مینکن شوماخ  شتآ  اب  دوش ، روهلعـش  دهاوخیم  هک  ار  یـشتآ  ره  دییایب  میهدن . باوج  شنت  اب  یـشنت ، ره  لباقم  رد  میهدب و  شرتسگ 
هب هجوت  ًالصا  تسا و  شدوخ  راک  لوغـشم  وا  ینعی  دَناریم ،» ار  شدوخ  ِرخ  وا  : » هک میراد  یـسراف  رد  یلَثَم  مینک . شوماخ  بآ  اب  هکلب 
ارم نتفگ  وت  كرت  هن  رودقم  ارم  نتفگ  ببس  زا  [ . 564  ] مدناوخیم بل  ریز  رّسی  ِّبر  مدناریم  رخ  شحف و  مدینشیم  : تفگ درادن . امش 
ردق هچ  دوشیم و  گرزب  ردق  هچ  ناسنا  یتسار  هب  دنناسنا ؟ اهنیا  ایآ  ایادخ ! نک . ناسآ  تدوخ  ایادـخ ! متفگیم  بل  ریز  ردـهن  روسیم 

اج نیا  ریگم . نآ  تفگ  نم  لهج  متفگن ، نم  دیوگیم : سپس  دونـشیم ، تناها  نارازه  یناسنا ، نداد  تاجن  يارب  دنکیم ! ادیپ  تمظع 
هچ گرم  ماـگنه  رد  مینادیمن  میـسانشیمن و  اـم  ار  گرم  تیهاـم  دـییوگیم  نوـچ  دیـسرتب . لـهج  زا  دـیوگیم  يوـلوم )  ) ناـشیا مه 

دهاوخ انـشآ  امـش  يارب  ار  گرم  یگدنز ، تخانـش  تسین . ندش  هفالک  ینادان ، هراچ  نک . هیرگ  تاینادان  يارب  بوخ ، رایـسب  دوشیم .
ناتدوخ دیونشیم و  ینالوط  نایلاس  یط  ار  اهنیا  مامت  دوب . انشآ  تداهش  گرم و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  هنوگنامه  تخاس ؛

، مردارب دـنزرف  يا  تفگ : نسحلا  نب  مساق  هب  یلع  نب  نیـسح  لَـسَْعلا . َنِم  یلْحَا  تسا : هچب  کـی  نخـس  نیا  . دـیناوخیم خـیراوت  رد  مه 
رد نتفرگرارق  ساـمت و  رثا  رب  نس  نیا  رد  یخـساپ  نینچ  رتنیریـش .» لـسع  زا  ، » لـسعلا نم  یلحا  داد : خـساپ  ینیبیم ؟ هنوگچ  ار  گرم 

یتاذ روـط  هب  یلو  دراد ، یخماـش  ماـقم  تسا و  هدازماـما  هدازموـصعم و  هتبلا  تسین ، موـصعم  هک  مه  هچب  دوـب . نیـسح  تیباذـج  عاـعش 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


گرم یگدنز و  هک  درک  ساسحا  دوب ، شیومع  تمدخ  رد  داتفا و  هار  هنیدم  زا  هک  حابص  دنچ  نامه  رد  وا  دندوب . هدادن  وا  هب  تامولعم 
دینیبیم نیـسح ، ماما  دوخ  تاملک  رد  ای  دـناوخ . دـناوخب ، تسیابیم  هک  ار  یـسرد  زور ، دـنچ  نامه  رد  دراد . اـهنیا  زا  رتـالاب  ییاـنعم 

. تسیچ گرم  دنادیم  تسین و  لهاج  اریز  دوشیم ، حرطم  هنوگچ  گرم 

تایدام نیا  زا  نتشادرب  لاگنچ  ندنک و  لد  یتخس 

نوریب تایدام  هدام و  نیا  زا  ار  نآ  دناوتیمن  هدربورف و  نآ  رد  ار  گنچ  ناسنا  هک  تایدام ، نیا  زا  نتـشادرب  لاگنچ  ندنک و  لد  ِیتخس 
هک تسا ،» تایدام  هدام و  زا  قیالع  ِندـنک  لد  ِیتخـس  یخلت و   » زا ترابع  گرم ، زا  رـشب  سرت  ِمود  هزیگنا  دـیوگیم : انیـسنبا  دـشکب .

ساـسحا ار  نآ  نتـشیوخ ، هب  هعجارم  اـب  ناـسنا  هکلب  تسین ، راوـشد  ِیفـسلف  یملع و  ثحب  کـی  رگید  نیا  تسا . روـطنیمه  مـه  ًاـعقاو 
کلام دـیاب  تسا ، هدیـسر  ناسنا  تسد  هب  ًاعرـش  هک  يزیچ  رب  هکلب  دـهاوخیمن ، مه  تضایر  تسا . نشور  یلیخ  زین  نآ  هراچ  دـنکیم .

رد دیـشاب . نآ  کلام  دیاب  امـش  نآ . تسد  رد  ناسنا  دیلک  هن  دـشاب ، وا  تسد  رد  دـیاب  هدـمآ  تسد  هب  زیچ  دـیلک  هک  دـنادب  یلو  دـشاب ،
کی يدرم  رگا  » هَعَم هَّللا  ُهَرَـشََحل  ًارَجَح  َّبَحَا  ًـالُجَر  َّنَا  َْولَو  : دومرف هک  تسا  هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ترـضح  زا  یتـیاور 

هب ای  گنـس  هب  ناسنا  یهاگ  .« دش دهاوخ  روشحم  نامه  اب  دشاب ،) دیدش  گنـس  نآ  هب  تبـسن  شتّبحم  و   ) دـشاب هتـشاد  تسود  ار  گنس 
رو یـشاب  لگ  درذگ  لگ  وت  ِلد  رد  رگ  . دوشیم خـسم  هقالع ، دروم  نامه  يانبم  رب  رـشب  دوشیم . لیدـبت  تسوا ، هقالع  دروم  هک  هچنآ 
هب لیدبت  اهیضعب  دیوشیم ؟ گنس  ارچیـشاب  لک  ینک  هشیپ  لک  هشیدنا  دنچ  يزور  رگا  تسا  لک  وا  یئزج و  وتیـشاب  لبلب  رارقیب ، ِلبلب 

هتفـشآ ِناج  میهاوخب  رگا  لاح ، دنوشیم . لیدبت  لایر  هب  یـضعب  شتـسرپ . يارب  هن  تسا ، تنوکـس  يارب  نامتخاس  دـنوشیم . نامتخاس 
لوپ کلام  رگا  داب  یـسک  ناج  شون  هک ، یتروص  رد  تسا ! هدـش  ناـمتخاس  اـی  لوپ  ناـنآ  هتفـشآ  ناـج  مینک ، فیرعت  ار  صاخـشا  نآ 
مهم یناهج  ياهترهـش  اهییابیز و  نیا  زا  ندیـشک  نوریب  ار  لاگنچ  اهییابیز و  نیا  زا  ندنک  تسد  نآ . عورـشم  دودح  رد  هتبلا  دشاب ،
یلیخ مترهـش  اما  دنکیم ، تیذا  ارم  ماهدعم  میاههدور و  یتحاران  دسریم ، رخآ  هب  مرمع  رگید  هک  نونکا  :» دیوگیم مویه  دـیوید  تسا .

مجازم هچرگا  هتفرگ ، جوا  یلیخ  مترهش  : » دیوگیم تسا . بوچ ] گنس و   ] نامه طقف  تب  هک  دنکیم  لایخ  ناسنا  .« تسا هدش  ریگملاع 
زا نیـسح  ماما  لابقتـسا  روطنآ  ای  دیمهف . دیهاوخ  ار  لَسَْعلا » َنِم  یلْحَا   » يانعم دـینک ، لیلحت  ار  روکذـم  دراوم  رگا  تسا .» لوفا  لاح  رد 

. تشاد لاس   57 مالسلا ، هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  دوب . هدشن  مه  ریپ  یتح  هدوب و  لاسنایم  هک  یـسک  يارب  هچ ؟ ینعی  گرم  تداهش و 
. دراد ییانعم  هچ  ناشیا  يارب  گرم  هک  دینیبیم  لاح  نیا  اب  دوب ، ناشیا  ِیلاسنایم  لیاوا  ًابیرقت  تشاد و  راوخریش  هچب 

تسا ربخ  هچ  گرم  رس  تشپ  هک  دنادیمن  ناسنا 

، یلب کی  اب  ار  یگدـنز  همه  اـیند ، نیا  رد  دریگب . رارق  لاؤس  دروم  تسا ، هداد  ماـجنا  هک  هچ  نآ  رطاـخ  هب  دـنکن  هک ] دراد  نیا  زا  سرت  ]
دنکن دیوگیم  تسا و  هدنارذگ  یخوش  اب  ار  ایند  نیا  رد  یگدنز  تسا . هدنارذگ  تسین و ،... دـیعب  دـیاش ، تسا ، نکمم  هچرگ ، ریخهن ،

هب ًاتقیقح  دـیروخن . يدـج  ات  دـیریگب  يدـج  درادـن ، سرت  هک  نیا  دـشاب . نینچ  هک  نیا  زا  دـسرتیم  دـنریگب . يدـج  ار  راک  اـجنآ ، رد 
ناسنا دیدنخب . گرم  شیر  هب  امش  ددنخب ، امش  شیر  هب  گرم  هک  نیا  ياج  هب  دیدنخب . گرم  شیر  هب  دینک و  راتفر  یهلا  ياهروتـسد 

هیرگ نیا  دنایرگب . ار  وا  يدرد  يزور ، هچرگا  دوش . عطق  وا  نورد  زا  دـیابن  هدـنخ  درک ، ادا  ار  رگید  ياهناسنا  قوقح  قح و  ًاعقاو  یتقو 
قیفوت ینایلاس  اـم  هک  هللا  همحر  يرئاـح  يداـه  ازریم  اـقآ  موحرم  گرزب ، ياـفرع  زا  یکی  . تسا هدـنخ  لاـح  رد  لد  یلو  تسا ، مشچ  زا 

. دورب ایند  زا  هک  دوب  هدنام  زور  کی  دوب و  وا  تلاسک  نیرخآ  دـندوب . هدرب  ناتـسرامیب  هب  ار  ناشیا  دـش و  رامیب  میتشاد ، ار  ناشیا  رادـید 
اقآ متفگ  مدرک و  مالس  نم  داد . ناشیا  هب  ار  یشوگ  دعب  تشادرب و  ار  یـشوگ  ناشیا  دنزرف  موش . ایوج  ار  ناشیا  لاح  ات  مدرک  نفلت  نم 

گرم لپرـس  زونه  هک  نیا  لثم  ًالـصا  داد . خـساپ  ناجیه  تمعن و  زان و  نایم  رد  هلاـس  مدآ 25  کی  لثم  تسرد  تسا ؟ روطهچ  ناـتلاح 
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اما : » تفگ دـییامرفب . ار  ود  ره  متفگ  ار »؟ جازم  ای  دـییامرفیم  ار  لاح  : » تفگ دوب . روبع  لاـح  رد  لپرـس  هک  یتروص  رد  تسا . هدیـسرن 
هدش عورـش  غولب  عقوم  زا  نم  نورد  رد  هک  ياهدـنخ  نآ  ینالف ، یلو  تسا . نم  تاظحل  نیرخآ  درادـن و  ییاقب  رگید  هدـش و  مامت  جازم 

گرم ایآ  «. تسا هدشن  شوماخ  تسه و  ملد  رد  زونه  رورـس  تّرـسم و  نآ  موریم . ایند  نیا  زا  مدـنخیم و  دراد . دوجو  مه  زونه  تسا ،
اب تسا . هدرک  ار  شدوـخ  راـک  هدـنخ  نآ  تسیچ و  گرم  هک  هدرک  ساـسحا  اریز  ریخن ، تسا ؟ كانتـشحو  كانـسرت و  درم ، نـیا  يارب 

یهلا ماغیپ  ار  هیرگ  یتح  ارچ  ددـنخن ؟ ارچ  سپ  نوعجار .» هیلا  ّانا  و   » ریـسم هب  هَّلل » ّانا   » زا ماهتفرگ : رارق  ریـسم  نیا  رد  نم  هک  نیا  ساسحا 
هیرگدنکیم تیاور  ربلد  یکی  زا  ناهج  رد  فلاخم  ماغیپ  ود  نیادنکیم  تیاکش  ترهق  زا  هیرگ  دنکیم  تیاکح  تفطل  زا  هدنخ  ؟ دنادن

ًاملسم دوشیم و  مامت  ناسنا  جازم  دنتـشادن . عازن  رگیدکی  اب  هک  ینورد  هدنخ  نآ  اب  دنارذگیم و  ار  دوخ  تاظحل  نیرخآ  هک  یجازم  رب 
اهتسد اهاپ و  دوشیم . عورش  دوکر  دنریگیم . سپ  دناهداد ، وا  هب  هک  ار  هچ  نآ  هناد  هناد  تارکس ، ماگنه  رد  دنکیم . ساسحا  ار  درد 

یبش دنچ  اراگدرورپ ! ایادخ ! تسا . هداتفا  سح  زا  اپ  نالا  ًالثم  دیوگب  دشکب و  هآ  هک  دراذگیمن  هدنخ  نآ  ًاملـسم  اما  دـتفایم ، سح  زا 
يارب مه  سامت  نیا  دیاهدومرف ، هظحالم  هک  روطنیمه  میریگیم . رارق  سامت  رد  گرم  یگدنز و  يانـشآ  اب  لاس ، ره  رد  يزور  دـنچ  و 

تاکرب زا  ار  ام  ایادخ ! . دوشب هتفرگارف  یگرزب  ياهسرد  زور ، دنچ  نیا  زا  هَّللاءاشنا  هک  دوریم  راظتنا  عقوت و  اذل ، تسا . يدج  ام  مدرم 
! اراگدرورپ امرفب . يروای  يرای و  نیـسح  اب  ییانـشآ  رد  ار  ام  ناناوج  ادـنوادخ ! اراگدرورپ ! اـمرفم . مورحم  گرزب  سرد  زور  دـنچ  نیا 
. اـمرفب كرد  لـباق  اـم  رب  ار  گرم  یگدـنز و  یفرعم  نیا  لیـصا  تمکح  گرزب ، یناـشفناج  نیا  تمکح  گرزب ، تضهن  نیا  تـمکح 

دالوا یلع  نیسحلا و  نب  یلع  یلع  نیـسحلا و  یلع  مالـسلا  امرفب . هدامآ  ناشخرد  نشور و  هدنیآ  کی  يارب  ار  ام  زیزع  ناناوج  ادنوادخ !
، اهزور اهبش و  نیمه  طقف  هن  هتبلا  دوب . میهاوخ  وت  دای  هب  اهزور  اهبش و  میراد ، رمع  ات  هَّللادبعابا ! ای  نیسحلا . باحصا  یلع  نیسحلا و 
. تفگ سرد  ام  يارب  نینچ  درک و  نینچ  یلع  نب  نیـسح  اـم  ِورـشیپ  تفگ  میهاوخ  دوش ، حرطم  اـم  يارب  تیناـسنا  ناـسنا و  هاـگره  هکلب 

« نیمآ . » امرفب رادروخرب  ینیسح  ياهسرد  زا  ار  ام  ادنوادخ !

ینیسح تمظع 

هراشا

نیقِداص ُْمْتنُک  ْنِا  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنُود  ْنِم  ِهَِّلل  ُءاِیلْوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز  ْنِا  اوُداه  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ْلـُق  .( 1377  / 2  / 13 مرحم ، متفه  بش  )
وزرآ ار  گرم  سپ  مدرم ، ریاس  هن  دییامش  يدنوادخ  ناتسود  دینکیم  نامگ  رگا  دیاهدیورگ ، دوهی  نید  هب  هک  یناسک  يا  وگب  [ .» 565]

همئا و اـیبنا و  ناـماد  تشحو ، نیا  ارچ  تسیچ و  گرم  زا  تشحو  لـلع  هک  دوـب  نیا  شیپ ، هـسلج  ثـحب  .« دـییوگیم تـسار  رگا  دـینک 
هس انیس ،) نبا   ) ناگرزب زا  یکی  هاگدید  زا  دش ، ضرع  ًالبق  هک  هنوگنامه  دنتـشادن ؟ گرم  زا  یـساره  میب و  نانآ  تفرگن و  ار  هَّللاءایلوا 

نامگ لـهاج ] ناـسنا  :] دـیوگیم ناـشیا  دـسرتیم ؟ گرم  زا  رـشب  ارچ  هک  منکیم  ضرع  هراـبود  ار  موس  هزیگنا  میدرک . ناـیب  ار  هزیگنا 
تسا فسأت  ياج  هتبلا  دوشیم . دوبان  مه  ناج  نم و  تیـصخش ، تاذ ، دش ، یـشالتم  هدیـسوپ و  كاخ  ریز  رد  وا  ندب  یتقو  هک  دنکیم 

زیچ همه  گرم  اب   » دنکیم رکف  هک  تسا  شندشدوبان  ِدوخ  زا  وا  سرت  کی  دورب . نیب  زا  یشزرااب  نیا  هب  ِحور  يزیزع و  نیا  هب  ناج  هک 
، دشاب لدتعم  شایناور  عضو  تسا ) مهم  رگا  نیا   ) رگا دنک و  راک  لدتعم  یمدآ  زغم  رگا  هک  تسا  نیا  مه  يرگید  دوشیم .» مامت  ًاعقاو 
هچ نآ  هک  دنادن  دـمهفن و  مه  ار  نآ  تقیقح  هچرگا  تسا . راگدـنام  تسه ، اجنآ  رد  هک  يزیچ  اریز  دـنکیم ، ساسحا  دوخ  رد  ار  اقب 

، دنـشاب هچ  ره  حور ) تیـصخش و   ) اهنیا دوشیم . هدیمان  مه  نم »  » یتح دوشیم ، هدیمان  حور  تیـصخش و  ناج و  تسوا ، نورد  رد  هک 
اقب رگ  ملاع و  درادـن  اقب  . دـننامب زاب  راک  همادا  زا  دـنریگب ، اهنآ  زا  ار  هدام  رگا  هک  دـناهدشن  هتفرگ  هدام  زا  اریز  درادـن ، هار  اهنآ  هب  اـنف 

؟ تسا ینتفر  یباییم ، هک  تقیقح  نآ  ایآ  نیبب  نک و  هجوت  تنورد  هب  مدآ ، دـنزرف  ياتـسین  وت  تاذ  ياقب  نوچ  قح  هک  ریگ  شانف  دراد 
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رواب دوشیم : هتفگ  وا  هب  نورد  زا  هک  تسا  نیا  دَروآیم ، يور  اهناسنا  هب  گرم  ِروصت  ماگنه  رد  هک  یتشهد  ساره و  میب و  تلع  کی 
نآ بکرَم  رـصانع ، موشب . لحمـضم  نم  دوش ، كاخ  دورب و  نیب  زا  رـصانع  رگا  هک  دوبن  رـصانع  نیا  نم  أشنم  موشب . دوباـن  نم  هک  نکن 
هک دوبن  هدام  نیا  هب  طوبرم  یمدآ  تاذ  ياقب  درک . تیدبا  هب  دورو  هدامآ  تشاد و  هگن  ار  نآ  یحابـص  دـنچ  ایند  راد  رد  هک  دوب  حور ) )

؟ دشکب لوط  ردق  نیا  شخیرات  هک  تفرگ ؟ ار  هدنرد  نیا  يولج  هک  تشاد  ناکما  ایآ  ّالا  و  دوشب . یـشالتم  مه  ناج  دـش ، یـشالتم  رگا 
رشب يارب  تیدبا  یتقو  و  تسا ، اهزور  نیا  زا  سپ  يزور  هک  دادیمن  ار  نیا  لامتحا  تخادنایم و  راک  هب  ار  دوخ  تعیبط  هبنج  طقف  رگا 

خیرات مینک ، هئربت  ار  رـشب  میهاوخب  ام  مه  ردـق  ره  دـهدیم . ناـشن  تیرـشب  خـیرات  ار  نیا  تسا . نکمم  وا  يارب  زیچ  همه  دـشابن ، حرطم 
کی دننک  هداب  حدق  ای  یِم ، مخ  ای  وبس  ای  . دهدیم ماجنا  رـشب  نورد  رد  ار  دوخ  راک  سوسحمان ، روط  هب  رما  نیا  لاح ، ره  هب  درادن . لوبق 

هشیمه دهدب ؟ بیرف  ار  شدوخ  دناوتیم  ناسنا  زور  دنچ  داد ؟ بیرف  ار  یـسک  ناوتیم  زور  دنچدوشن  عیاض  هدکیم  نیا  رد  كاخ  ِفک 
هب هک  یتیب  خـیرات ، لوط  رد  تسا . هدرک  اغوغ  تیب  نیا  رد  رعاش  تسا . ریز  تیب  اهنآ  زا  یکی  هک  منکیم ، همزمز  نم  ار  ابیز  تیب  دـنچ 
ِزور نیا  هن  رگ  یتسیزاب  رـس  هب  رـس  مجنا  خرچ و  راگزور و  . تسا مک  ًاعقاو  دـنک ، رمع  ردـق  نیا  يرـشب  ِگنهرف  تباث  هناشن  کی  ناونع 

دزن و تشکن ، دُْربن ، سک  ره  رگا  ینعی  تسا . هناخصاقر  اـیند  نیا  دـشاب ، هتـشادن  ییادرف  رـشب  رگا  « ورـسخ رـصان  » یتسادرف ار  رهد  ِزارد 
ًاعقاو هدوب و  رثؤم  اهتازاجم  اهرفیک و  هچرگا  دشاب . هتـسب  روط  نیا  ار  رـشب  تسد  هک  تسین  نیناوق  طقف  یلو  تسا ! هتخاب  درکن ، تراغ 

! منکیمن رواـب  موـشیم ؟ ماـمت  اـجنیا  رد  نم  ًاـعقاو  اـیآ  دـیوگیم : اـهناسنا  نورد  رد  هک  تسا  ياهشیدـنا  نآ  لـصا ، اـما  تسا ، رثؤـم 
اجنیا رد  نم  راک  ایآ  دـسرپیم : دوخ  زا  دـنک ، رکف  شدوخ  هرابرد  فاص  قیقد و  یمک  ناج ، دـشاب و  شمارآ  هک  یعقوم  رد  ًاصوصخم 
دوباـن اـجنیا  رد  نم  اـیآ  موشیم ، فرـشم  یتـسه  هب  هک  ینم  منکیم ، تفاـیرد  تشم  کـی  رد  ار  یتـسه  ماـمت  هک  ینم  دوشیم ؟ ماـمت 

چیه ام  : » دـیوگیم درادـن ، تبثم  يأر  بهذـم  هرابرد  هک  ینارکفتم  زا  یکی  یتح  اذـل ، تسین . عطاـق  رـشب  نهذ  رد  هلأـسم  نیا  موشیم ؟
«. تسا يوق  مه  یلیخ  وا  ِتیـصخش  ياـقب  لاـمتحا  دوشیم . دوباـن  مه  وا  تیـصخش  دـش ، یـشالتم  يرـشب  زغم  یتـقو  هک  میرادـن  یلیلد 

، یـس دودـح  رد  ياهلاسر  ناشیا ، کش  زا  داقتنا  هرابرد  نم  هک  تسام ، ِنرق  کی  هجرد  ِكاکـش  لـسار ،) دـنارترب   ) نخـس نیا  هدـنیوگ 
یلاؤس ام  صاخشا ، هنوگنیا  يارب  ؟ تسیچ تساجک و  زا  ناشیا  کش  هک  ماهتشون ، ناشیا  نانخس  یسررب  دقن و  همدقم  رد  هحفـص  لهچ 

تیدوجوم مامت  دش ، یـشالتم  مدآ  زغم  یتقو  هک  تسین  نیقی  دییوگیم  هک  امـش  بلطم ، نیا  هدنیوگ  يا  مینکیم : حرطم  تروص  نیدـب 
سپ تسا : نینچ  وجـشناد  کی  هبلط و  کی  لاؤس  میراد . لاؤس  کی  طقف  ام  دنامب ، یقاب  وا  سفن  تیـصخش و  ًالامتحا  و  دورب ، نیب  زا  وا 
هاجنپ نیا  لباقم  رد  هک  مینک  یبایزرا  میهاوخیم  ام  دوشیمن . مامت  اـج  نیا  رد  رـشب  یگدـنز  هک  دـیهدیم  لاـمتحا  دـصرد  هاـجنپ  اـمش 
دروم رد  لامتحا  نیا  دصرد ، کی  هکلب  دـصرد ، هاجنپ  لامتحا  اب  اهنت  هن  دوب ؟ زب  هَّللاءاشنا  تفگ  ناوتیم  ایآ  مینک ؟ هچ  لامتحا  دـصرد 

هب یـصخش  هک  نیا  لامتحا  ای  تسا ؟ ذغاک  هحفـص  ود  ندش  مگ  لامتحا  ای  تسا ؟ لامتـسد  کی  ندـش  مگ  لامتحا ، دروم  ایآ  تسیچ ؟
هک نیا  هب  نیقی  رازه  دص  زا  لامتحا  نیا  تسا ! ینادواج  رادیاپ و  یقاب و  وت  ِتقیقح  هک  تسا  نیا  لامتحا  ریخن ، دیوگب ؟ ازسان  کی  امش 

کی نتسکش  ثحب  دیشاب . هتـشاد  دیراد ؟ نیقی  امـش  ایآ  تسا . رتمهم  دنکـشیم ، دتفایم و  متـسد  زا  مروخب ، بآ  ناویل  زا  مهاوخب  رگا 
يوه هکلب  هدرکن ، لح  وا  زغم  هتبلا  تسا . هدرک  لح  شدوخ  يارب  هنوگچ  ار  لئاسم  هنوگنیا  رشب  هک  دمهفیمن  مدآ  تسین . حرطم  ناویل 

هک یتروص  رد  دنامیم ، یقاب  رـشب  نیا  دصرد  هاجنپ  لامتحا  هب  ییوگیم  تدوخ  امـش  دـیوگیم  زغم  تسا . هدرک  لح  وا  يارب  سوه  و 
هار نآ  زا  رگا  دـینک  ضرف  دراد . هار  ود  دجـسم  نیا  دـیهدب  لامتحا  لاثم ؛ ناونعهب  تسا . زاسراک  زین  دـصرد  کی  مهم ، ياهلمتحم  رد 
هار نآ  زا  ایآ  تناـها ، نیا  هب  هجوت  اـب  داد . دـهاوخ  راـشف  ار  امـش  ناـبیرگ  گرم  اـت  هک  دـش  دـهاوخ  یتناـها  امـش  تیـصخش  هب  دـیورب ،

کی لامتحا  رگا  یتح  تسا . مهم  عوضوم  لمتحم و  اریز  دیوریمن ، هار  نآ  زا  دص ، رد  دص  هن  دصرد ، کی  لامتحا  هب  یتح  دـیوریم ؟
( رکفتم  ) صخـش نیا  لاـحره ، هب  تسیچ ؟ میهدیم  لاـمتحا  اـم  هچ  نآ  یلو  دـیهدیم . تیمها  دـینکیم و  هجوـت  نآ  هب  دـشاب ، رازه  رد 

دـصرد هاجنپ  کش ، رد  اریز  تسا ، لامتحا  تسین ، کش  هب  زاین  ًالـصا  شاب . هتـشاد  ار  دوخ  کـش  مییوگیم  مراد . کـش  نم  دـیوگیم 
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، هن لهچ و  هس ، ود ، کی ، هب  دسر  هچ  تفرگ . دهاوخ  رارق  لاؤس  دروم  يزور  نم ، ياهراک  نیا  منامیم و  نم  دـیوگیم  ناسنا  هک  تسا 
زا رـشب  ِسرت  موس  هزیگنا  نیاربانب ، . راد هگن  فارحنا  زا  یتایح ، هلأسم  نیا  لباقم  رد  ار  ام  ناور  زغم و  اراگدرورپ ! ایادـخ ! دـصرد . هاـجنپ 

نینچ دش ، ضرع  هک  هنوگنامه  دوریم . نیب  زا  مه  وا  تاذ  دش ، یشالتم  دیسوپ و  ندب  یتقو  هک  دنکیم  نامگ  رشب  هک  دوب  نیا  گرم ،
، تقیقح رد  ددرگیمرب . هنوگچ  هک  داعم  تیفیک  هب  تسا  لهاج  تسا . لهاج  سفن  ياقب  هب  دراد ، یسرت  نینچ  هک  یـسک  دینکن . نامگ 

مهم یلیخ  ِزیچ  کی  هب  ملع  هداد و  تسد  زا  ار  یمهم  زیچ  دنادب . دیاب  هک  هچ  نآ  هب  تسا  لهاج  هکلب  دـسرتیمن ، گرم  زا  صخـش  نیا 
! ینک رکف  یشیدنیب و  یتساوخیم  تفگ ]: دنهاوخ  وا  هب  . ] تشذگ دنهاوخن  وا  زا  لهج  نآ  يور  هک  يزیچ  هب  تسا  لهاج  درادن .

گرزب تسا  يدرد  گرم  هارمه  دنکیم  نامگ  ناسنا 

. درک دهاوخ  تیذا  تخـس  ار  وا  هک  اهيرامیب ، ياهدرد  زا  ریغ  گرزب ، تسا  يدرد  گرم  هارمه  دنکیم  نامگ  هک  تسا  یـسک  هزیگنا 
یکـشزپ رد  ار  نوناق  باتک  هدوب و  مه  بیبط  انیـس  نبا  دـینادیم ، هک  روطنامه  تسین . یحیحـص  نامگ  نامگ ، نیا  دـیوگیم : انیـسنبا 

راـک زا  اوـق  هک  جـیردت  هب  تسا ، ملـسم  هک  هچنآ  یلو  درذـگیم . هچ  درد  رد  دوـشیم و  هچ  هک  مینادیمن  اـم  دـیوگیم  تسا . هتـشون 
ياقآ بانج  دـشابن . تدـش  نآ  هب  وا  درد  هچرگا  دـهدیم ، تسد  ناسنا  هب  یبیجع  تلاح  تریح و  مادـک ، ره  نداتفا  راک  زا  اب  دـنتفایم ،

هب تسین . یفاک  تسا ، یگدـنز  لاح  رد  اهيرامیب  ياهدرد  زا  یـضعب  زا  رتتخـس  گرم  ِدرد  اـیآ  مینادیمن  اـم  هک  نیا  درجم  انیـسنبا ،
تقد دـیاب  دروم  نیا  رد  تسا . ندـنک  ناج  کی  هب  هیبش  شدوخ  اهنآ  زا  کـیره  دـتفیب ، راـک  زا  کـی  هب  کـی  اوق  یتقو  هک  نیا  تهج 

. میریذپیمن انیس  نبا  زا  ار  بلطم  نیا  میشاب . هتشاد 

دسرتیم گرم  زا  دشاب  گرم  لابند  دهدیم  لامتحا  هک  يرفیک  باذع و  لیلد  هب  ناسنا 

لامتحا هک  وت  یـسرتیم . تدوخ  زا  هکلب  یـسرتیمن ، گرم  زا  اجنیا  رد  ناسنا )  ) وت دسرتیمن . گرم  زا  دسرتیم ، دوخ  راک  زا  وا  سپ 
، يدزد وگن ، غورد  سپ  دیآیمن ، نامـسآ  زا  ای  دوخ  هب  دوخ  هکنآ  تلع  دـشاب ، باقِع  باذـع و  اهرفیک و  گرم ، لابند  هب  هک  یهدیم 

وت زا  رتـهب  رگید  یـصخش  و  تسین ، وـت  ِنآ  زا  ماـقم  نیا  هک  يدرک  ساـسحا  رگا  نکن . عـطق  ادـخ  اـب  ار  تاهطبار  نـکن ، مـلظ  تناـیخ و 
. سرتن گرم  زا  دعب  ِباذع  باقِع و  زا  رگید  و  نم ، ياج  دییامرفب  امـش  وگب : وش  دنلب  نک و  فطل  دنک ، تیریدم  ماقم  نیا  رد  دـناوتیم 

فده دهدب . باذع  ام  هب  هک  تسا  هدیرفاین  ار  ام  دنوادخ  تسا . هدرک  لالدتسا  بوخ  هدوب و  نشور  یلیخ  دروم  نیا  رد  انیـس  نبا  نخس 
، اقب راد  ِدیهش  نآمنک  يدوج  ناگدنب  رب  ات  هکلب  منک  يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم  . دنک باقِع  دنیرفایب و  هک  تسا  هدوبن  نیا  رشب ، تقلخ  زا 
، دینک تقد  یمک  اهناوج  هتبلا  دنکیم - : ضرع  نینچ  هفرع  ياعد  رد  دوشیم ، هدیمان  یلع  نب  نیسح  هک  یناسنا  ياهشزرا  راختفا  نآ 

يدوس هک  یتسه  نآ  زا  رتزاینیب  وت  یهلا ،  - » دراذگیم رثا  امش  تشونرس  رد  منکیم ، لقن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  ار  هلمج  نیا 
دوـس وـت  هب  میاـه  « ربـکا هَّللا   » نیا اـب  اـیآ  [ 566 [ »؟ ددرگ دـیاع  وـت  هـب  نـم  فرط  زا  يدوـس  هـک  هدـنام  اـجک  دـسرب ، وـت  هـب  وـت  ِدوـخ  زا 

يا مینیشنیم ، وت  دای  هب  بش  دنچ  زور و  دنچ  لاس  ره  رد  قح ، هب  وت . دای  هب  میاهتـسشن  قح  هب  هَّللادبع . ابا  ای  کیلع  هَّللا  تاولـص  ؟ مناسرب
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترابع  نیا  تمظع  هب  ياهلمج  نم  نآ . موهفم  رد  تلادـع  دایرف  نیرتالاب  وت  مان  يا  ام . ناج  ِقاـمعا  رد  وت  داـی 

بوخ مواگ  رگا  ایادخ ! تفگ : درک و  رذن  دوب . هدش  رامیب  شواگ  ياهداس  مدآ  : منزب لاثم  مروبجم  اهرتناوج  هب  حیـضوت  يارب  ماهدـیدن .
هس نیا  نم  تفگ ، تفرگ و  هزور  رتولج  دروایب ، تسد  هب  ار  ادخ  ِلد  ًالثم  هک  نیا  يارب  درک ؟ راک  هچ  وا  مریگیم . هزور  زور  هس  دوشب ،
هب زارد  واگ ، هک  دید  دـمآ و  هناخ  هب  ماگنه  بش  درم . وا  واگ  اما  تفرگ ، ار  هزور  دـبای . دوبهب  مواگ  ات  مریگیم ، شیپاشیپ  ار  هزور  زور 
زور هس  نم  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  تفگ : تفرگ و  نامـسآ  فرط  هب  ار  دوخ  يور  دـمآ . نوریب  هلیوط  زا  تسا . هداـتفا  هلیوط  رد  زارد 

دـسریم ناضمر  ادرف ، سپ  ادرف ، درم ، هک  الاح  دنامب . هدنز  مواگ  هک  مدوب  هتفرگ  هزور  نم  يریگب ؟ ار  مواگ  وت  تقو  نآ  مریگب و  هزور 
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زور هس  رگا  دنتفرگ - ! هزور  نم  يارب  نم  ياههدنب  َهب ! َهب  هک ؛ درب  دهاوخ  تذـل  ادـخ  تفرگ ، میهاوخ  هزور  ام  اجنآ  هک  ناضمر ! هام  - 
مه مریگب و  هزور  مه  ایآ  یمهفیم ! تقو  نآ  متـسه . نـالف  نـالف  مروخن ، و 23 )  21 ياـهزور 19 ،  ینعی   ) ار نآ  زیمت  َرت و  ياـهاج  زا 

نارفک دـنک و  دّرمت  ادـخ  لباقم  رد  یتسه  ملاع  مامت  رگا  تسادـخ . يارب  يراک  ماجنا  لثم  تداـبع ، هداـس ، مدرم  نهذ  رد  ؟ دریمب مواـگ 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  نامّزلارخآ  ربمغیپ  ِیحور  تمظع  هب  ایند  مامت  رگا  دنیـشنن . يدرگ  وا  یبوبر  كاپ  ناماد  هب  دزروب ،

هب تدوـخ  هک  ینآ  زا  رتینغ  وـت  رتگرزب و  وـت  ایادـخ ، : » دـنکیم ضرع  هچ  یلع  نب  نیـسح  دـینیبب  دـیازفایم ؟ هچ  دـنوادخ  هب  دـشاب ،
يانعم تسا -  هدوب  مه  روط  نیمه  هتبلا  هک  امـش -  تدابع  هللاءاشنا  نیا ، زا  دعب  اذـل ، مناسرب ؟» دوس  وت  هب  نم  ایآ  یناسرب ، دوس  تدوخ 

ام : درکیم ضرع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  . میـشچیم ار  نآ  هزم  ینعی  هن ،... تراجت و  يارب  هن  میناوخیم  زامن  هک  دنکیم  ادیپ  يرگید 
وت و ِخزود  زا  سرت  تهج  هب  ار  وت  ادنوادخ ! [ .» 567  ] ُکتْدَبَعَف ِةَدابِْعِلل  ًالْهَا  َُکتْدَجَو  َْلب  َِکتَّنَج  یف  ًاعَمَط  الَو  َكِران  ْنِم  ًافْوَخ  َُکتْدَـبَع 

دـصق هب  هن  یتح  منکیمن ، يرگادوس  وت  اب  نم  .« مدیتسرپ ار  وت  مدـید و  تدابع  هتـسیاش  ار  وت  هکلب  ماهدـیتسرپن ، وت  ِتشهب  رد  عمط  يارب 
رارق تمیق  ار  نآ  یتح  اما  دیآیم ، شیپ  نورد  ِییافوکـش  تینارون و  نآ  میورب ، تسرد  ار  هار  هچرگا  منک . ادـیپ  یحور  طاسبنا  هک  نیا 

يرعـش یفوک  مثعا  . مینکن تراجت  يرگادوس و  لاعتم  دـنوادخ  اب  تساـم . ِحور  طاـسبنا  یتسه و  زا  رتـالاب  ربکاهَّللا ،»  » نیا تمیق  میهدـن .
وت يارب  نم  « ؛ هک دنبایرد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  نیا  دنهاوخب  اهیـضعب  رگا  منکیم ، ضرع  ناتـسود  هب  یهاگ  نم  هک  دراد ،

ِِّیبَّنلا َْنباَی  : دنریگب رظن  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  ار  مثعا  رعـش  نیا  تشهب ،» عمط  هن  مراد و  منهج  زا  سرت  هن  منکیم و  تدابع 
یلع رسپ  يا  ربمایپ ، رسپ  يا  » هَیِکاب َِکلْجَِال  یْنیَع  امَّنِکل  ٍَۀبُوثَم  ِلْجَِال  یْنیَع ال  َکیْکبَتهَیِکاَّزلا  ِلُوتَْبلا  َْنباَی  یـضَتْرُْملا  ِِّیلَْولا  َْنباَی  یفَطْـصُْملا 
نیا يارب  هن  شاداپ ، يارب  هن  اما  میرگیم ). وت  يارب  منکیم ، هلان  وت  يارب   ) دنکیم هیرگ  ممـشچ  همطاف ،)  ) كاپ لوتب  رـسپ  يا  یـضترم ،

بجع نیـسح  ماـما  ًاـعقاو  .« تسوت دوخ  يارب  طـقف  هیرگ  تسوت . ِدوخ  هجوتم  محور  مراد .) راـک  تدوـخ  اـب  . ) مروآ تسد  هب  یباوـث  هک 
زا هک  خـیرات  ِریظنیب  تبیـصم  نیا  رد  تداهـش ، نآ  رد  یتح  هچ  رگا  تسه . هک  داب ، نادواج  تمان  هَّللادـبعابا ، ای  درک . افوکـش  یگنهرف 

، تساوخن ایند  لام  اهنت  هن  نیسح  صالخا ! دنیوگیم  ار  نیا  دنامب . یقاب  ایند  رد  وت  مان  وت ، زا  دعب  هک  دوبن  نیا  ترظن  يدرک ، لوبق  ناج 
. يدنازرل ار  ایند  دوب و  تیاهنیب  وت  يافـص  هَّللادبعابا ، ای  دناهتفگ  اما  نیـسح . ای  دنیوگب  وا  زا  دـعب  هک  درکن  روطخ  شرکف  هب  یتح  هکلب 
رد هک ؛ دسریم  نینچ  ام  ناناوج  زا  یـضعب  رکف  هب  یهاگ  تشاد . دهاوخ  تیدبا  هب  دیما  وت ، مان  اب  تفگ و  دـهاوخ  ار  وت  مان  هشیمه  ایند 

نینچ هکنیا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دینک : تقد  دیهدیم ؟ تیمها  ردقنیا  نیسح  ماما  هب  امش  ارچ  دناهدش ، هتشک  رفن  اهنویلیم  خیرات 
، دشاب تیاهنیب  نم  تادابع  مامت  رگا  ایادخ ! : » هک تسا  هتفگ  ادـخ  اب  ناسنا  هطبار  رد  ار  نخـس  نیرتتمظعاب  اما  تشاد ، ادـخ  هب  یبّرقت 
ام ِرُوهُّظلا  َنِم  َكِْریَِغل  ُنوُکَیَا  : اـی دیـشاب . هتـشاد  ار  تمظع  نیا  تسا . مدوخ  هب  طوبرم  تداـبع ]  ] نیا ینعی  دیـسر .» دـهاوخن  وت  هب  يدوس 

راکــشآ نـم  رب  ار  وـت  دــناوتب  هـک  دراد  ار  ییانــشور  نآ  وـت ، زا  ریغ  یتـقیقح  اـیآ  [ .» 568 [ ؟ َکـَل َرِهْظُمْلا  َوُـه  َنُوـکَی  یَّتَـح  َکـَل  َْسَیل 
وا نک . طایتحا  نیـسح  هرابرد  : » تفگ شرـسپ  هب  نیمه  يارب  هیواعم  دوب . هدیـسر  مدرم  هب  اهفرح  نیا  ناهد ، هب  ناهد  لقادـح  »؟ دزاـسب

ماما اروشاع ،] زور   ] رهظ زا  دعب  رد  دنچ  یتاعاس  دینک : هجوت  تسا .» مدرم  دزن  رد  مدرم  نیرتبوبحم  وا  تسین . ریبز و ... نب  هَّللادـبع  لثم 
تاهیه هب  هک  درک  شالت  ششوک و  یلیخ  دوشن . ریسا  هک  دومرف  یگداتسیا  رادقم  کی  دناوخ و  ار  زامن  نوچ  داتفا . كاخ  يور  نیـسح 

كاخ يور  يدایز  تدم   » ًالیوَط ًۀَعاس  َثَکَم  َو  هک ؛ تسه  خیرات  رد  داتفا ، كاخ  يور  هب  شکرابم  ندب  یتقو  دـشخبب . ققحت  ّهلذـلا  اّنم 
ًابیرقت یعیبط ، رظن  زا  مه  اهمخز  دـنزب . تسناوتیمن  مه  ار  یـسک  تشادـن و  تکرح  دوب و  كاخ  يور  رب  ینالوط  ًاتبـسن  یتاـظحل  دوب .»

راک درکیمن  تأرج  یسک  دندوب و  هداتسیا  اونین  ِنینوخ  ناتساد  ِدیلپ  یقـش و  ناگدننادرگ  مامت  وا ، فارطا  دوب . هتخاس  ار  ترـضح  راک 
؟ دورب ولج  دنکن  تأرج  مه  یسک  دشاب و  نانآ  ربارب  رد  نمشد  هک  تسا  نینچ  نیا  ایند  ياهراتـشک  زا  کی  چیه  رد  ایآ  دنک . مامت  ار  وا 

هار تانیقلت ، ریثأت  تحت  ناـسنا  هک  دـنکن  ادـخ  تسیک . نیـسح )  ) درم نیا  دـندیمهفیم  ناـشلد  رد  نوچ  دـنورب ؟ ولج  دنتـسناوتیمن  ارچ 
يزیچ نینچ  دنهد . ماجنا  يراک  دنناوتیمن  اما  دننکیم ، هاگن  ار  راک  رثا  دنّرثؤم . تانیقلت  دینک ، تقد  ناناوج  دـنک . مگ  ار  دوخ  میقتـسم 
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وا ماـن  هک   ] يرگید درف  هب  دوـب ، اوـنین  ناتـساد  ـالبرک و  درف  نیرتثیبـخ  دـیاش  هـک  اـهثیبخ  نآ  زا  یکی  تـسا . هدـشن  هدـید  خـیرات  رد 
ار نخـس  نیا  مدربیمورف و  وت  مشچ  رد  ار  هزین  نیا  شاک  يا  تفگ : خـساپ  رد  مه  وا  نک . تحار  ار  وا  ولج و  ورب  تفگ  دوب ،] بونجوبا 
اج نآ  هک  دندوب  رفن  هد  تشه ، تفه ، رفن ، رازه  لهچ  مامت  هدنیامن  ارجام و  نیا  ِناگدـننادرگ  مامت  ینعی  ورب . تدوخ  مدینـشیمن . وت  زا 

شیپ عضو  نآ  لیلد  نیمه  هب  دنتخانـشیم . ار  یلع  نب  نیـسح  اریز  دننک ، راک  هچ  دنتـسنادیمن  دـندوب و  هداتـسیا  تعاس  دـنچ  تدـم  هب 
هتشادن يراک  درم  نیا  اب  هک  دوب  هتفگ  هیواعم  دوخ  اما  دوب ، هیواعم  هیلع  یلوایکام  يزابتسایس  رظن  زا  یلع  نب  نیسح  هچرگا  دوب . هدمآ 

عقوم نآ  دیاب  دریگن . هزور  دـنچ  ِيزابتسایـس  ار  تزغم  تفگ : هیواعم  هب  نیـسح  ماما  تسا . مدرم  دزن  رد  مدرم  نیرتبوبحم  وا  دیـشاب ،
ِناگرزب عمج  رد  دمآ و  هنیدم  هب  هیواعم ]  ] هک يزور  شاب . بظاوم  یتفگیم  ترـسپ  هب  يدوب و  هدش  رادیب  دوب ، هتـشذگ  راک  زا  راک  هک 

ار تکشم  تسا ، سب  وت  يارب  تفگن  نیسح  رگم  دوب . هتسشن  مه  نیسح  دینک ، تعیب  دیزی  اب  هک  دش  هدیـشک  ریـشمش  راصنا  نیرجاهم و 
، مکاح اوشیپ ، ربهر ، زاتـشیپ ، اروش ، رد  دینیـشنب و  ییوگب  یتساوخیم  زور  نامه  درکن ؟ هاگآ  هّبنتم و  ار  وت  نیـسح  رگم  ایآ  ياهدرک . رپ 
ار مدرم  یهاوخیم  ایآ  :» دومرف نینچ  هیواعم  هب  باطخ  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دینک . نییعت  ناتدوخ  يارب  اورنامرف  امرفمکح و 

بیاغ اههدید  زا  هک  يزیچ  هرابرد  یحیـضوت  ای  ینک ، فیـصوت  ار  ياهدیـشوپ  زیچ  یهاوخیم  وت  ییوگ  یبیرفب !؟ دیزی  تدـنزرف  هرابرد 
ار نتشیوخ  تقیقح  دوخ  دیزی ، . دنادیمن نآ  هرابرد  يزیچ  یسک  یتسه و  اناد  نآ  هرابرد  وت  اهنت  هک  ییوگیم  ار  یبلطم  ای  یهدب ، تسا 

ناشن ار  نآ  شتیـصخش  هتفریذپ و  دوخرب  وا  هک  وگب  ار  ینانخـس  دیزی  هرابرد  وت  تسا . هتخاس  شاف  دنک ، تابثا  ار  شاهدـیقع  يأر و  هک 
هدنناوخ و ياهزینک  اب  ار  دوخ  رمع  وا  دنروآیم ، موجه  رگیدکی  هب  هک  تسا  ییاهگس  رد  تحایـس  ریِـس و  هرابرد  وا  یگدنز  دهدیم :
ار ادخ  وت  هک  نیا  یتفرگ و  ندرگ  هب  هک  ینیگنـس  لابو  وت  يارب  تسا  سب  نک ، اهر  ار  راک  نیا  . تسا هدرک  يرپس  بعل  وهل و  هدنزاون و 

هفخ ملظ و  اب  لطاب  نتخاس  گنهامه  ای  ندز  وت  راک  هراومه  ادخ ، هب  دـنگوس  دـنکیم . تیافک  وت  يارب  ینک  تاقالم  لابو  رزِو و  نآ  اب 
هدـنامن ندز  مه  هب  مشچ  زج  يزیچ  گرم  وت و  نایم  تسا ، سب  ياهدرک ، رپ  ار  دوخ  ياهکشم  رگید  تسا . هدوب  متـس  اـب  مدرم ، ندرک 

یلو تفگ ، وا  هب  یمهم  نانخس  درک و  رادیب  ار  وا  یلع  نب  نیسح  دهدیم ! ناشن  دوخ  زا  یبیجع  هفایق  یلیخ  رشب  یهاگ  [ . 569 ...« ] تسا
فرط نآ  هب  یهاوخیم  رگید  ياهدرک و  رپ  ار  تکشَم  تسا . سب  : » هک دومرف  مه  ار  نیا  یلع  نب  نیسح  دهدب . تسناوتن  یباوج  چیه  وا 

زا مه  زورما  دـنکن  دـنک . رثا  هزور  ود  تسیابیم  درک ؟ رثا  هیواعم ]  ] وت رد  بلاطم  نیا  ایآ  یتسه .» گرم  لاح  رد  رگید  يورب . تیدـبا ) )
ار نانخـس  نیا  هیواـعم  یهدـب ؟ بیرف  یهاوخیم  ار  یـسک  هچ  ییوگیم ؟ ار  نانخـس  نیا  يداـم ، يوـیند و  یـسایس و  ياـهضرغ  يور 

ریـشمش اب  مدرم  ياهلد  درک . فرـصت  ار  مدرم  ياهلد  ریـشمش ، اـب  ناوتیم  هک  درکیم  لاـیخ  یلو  تسنادیم ، مه  زور  نآ  دـیمهفیم .
. درادـن هار  لد  هب  اما  دـنکیم ، هکت  هکت  ار  ناسنا  ياهناوختـسا  ریـشمش  دُّربیم . ار  ناسنا  ياپ  تسد و  طقف  ریـشمش ، دوشیمن . فرـصت 

ناشحور هدیقع و  دنک و  ضوع  ار  نانآ  نامرآ  دبای و  هار  نایمدآ  بولق  هب  ریشمش  هک  تسا  هدشن  هدید  خیرات  رد  دشاب . عمج  ناتـساوح 
هب فرط  نآ  هک  تسا  باقِع  رفیک و  لاـمتحا  تهج  هب  دـسرتیم ، گرم  زا  هک  یـسک  دـش ،] ضرع  هک  هنوگناـمه  سپ  .] دـهدب رییغت  ار 
زا هکلب  دسرتیمن ، گرم  زا  ناسنا )  ) وا ، » باقِْعلا ُفاخَی  َْلب  َتْوَْملا  ُفاخَی  َْسیَلَف  تسا : نینچ  انیس  نبا  ترابع  دیسر . دنهاوخ  وا  باسح 

، دیربن امغی  هب  قحان  هب  ار  لام  دیزیرن . قحان  هب  ار  نوخ  دیرواین . دوجو  هب  ار  نآ  همدقم  سپ  دیـسرتیم ؟ باذع  زا  ایآ  دسرتیم .» باذـع 
باقِع زا  ارچ  تسیچ . نانآ  ِراک  شزرا  هک  دنمهفن  ناشدوخ  هچرگا  دیهدب ، اهنآ  هب  ار  اهناسنا  راک  شزرا  دـمهفن . لباقم  فرط  هچرگا 

زا ار  مدرم  يـالاک  و  [ .» 570  ] مُهَئایْـشَا َساّنلا  اوُسَْخبَت  الَو  . دیوش دراو  يدنوادخ  هاگـشیپ  هب  هتـشارفارب  ِرـس  اب  زاب و  ِیناشیپ  اب  دیـسرتیم ؟
، دنک هرادا  ار  شاهلئاع  هک  نیا  تهج  هب  دشاب ، ّرطضم  یسک  رگا  دیهدب . ار  الاک  راک و  شزرا  دیزادنین و  هار  يرگهلیح  .« دیزادنیم شزرا 
وا راک  ِیقیقح  تمیق  رادـقم ، نیا  هک  دـینادیم  اما  درک ، دـهاوخ  لوبق  دـیهدب ، مه  ناموت  رازه  جـنپ  رگا  ناموت  رازه  هاجنپ  ياج  هب  اـمش 

یـصخش تسا : هدـمآ  یفاک  رد  تیاور  نیا  تسا . باـقِع  شلاـبند  هک ] تسا  ملـسم  دـینکن ، تخادرپ  ار  راـک  ِیعقاو  شزرا  رگا  . ] تسین
ملع نداـعم  اـهنآ  سرپب ، ناـنآ  زا  ورب و  موصعم  ناـماما  دزن  هب  دـنتفگ  وا  هب  دـننک . ریبعت  وا  يارب  ار  نآ  تساوخیم  دوب و  هدـید  یباوخ 
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ام یگیاسمه  رد  درک : ضرع  وگب . دومرف : مدـید . یباوخ  نم  هَّللالوسر  نب  اـی  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  هرخـالاب  دنتـسه .
مه شدوخ  هدـش و  یبوچ  یبـسا  راوس  وا  هک  مدـید  باوـخ  رد  بشید  تخانـشیم -  ار  وا  مه  ترـضح  هک  نیا  لـثم  تسه -  یـصخش 
زا يزیچ  دهاوخیم  هدـش و  رطـضم  هیاسمه )  ) صخـش نیا  سرتب ! ادـخ  زا  : » دومرف ترـضح  دزرلیم . نم  لباقم  رد  تسا و  هدـش  بوچ 
هب باذع  ياهدناکـشخ . ار  وا  تایح  ياهدروآ . نییاپ  ار  نآ  تمیق  درادن و  وت  زا  ریغ  يرتشم  هک  ياهدیمهف  مه  وت  دشورفب ، ار  دوخ  هناخ 

خلت ثیدـح  ناز  : دـنیوگیم ناگرزب  زا  یـضعب  تسا ؟ هنوگ  نیا  ام  عضو  ایآ  دـینیبب  دـییامرفب و  یـسررب  ناتدوخ  لاح ، تسا .» نآ  لابند 
وـش تسـش و  ار  اـم  تیب ، لـها  ثیداـحا  میوـشب . دـیاب  ار  اـهنآ  اـما  تسا ، خـلت  هچ  رگاار  وـت  میوـشورف  اـهیخلت  اـت ز  ار  وـت  میوـگیم 
زغم رد  ییاهسناکرف  جاوما و  دوشیم ، کیدزن  گرم  لپ  هب  ناسنا  مکمک  هک  راضتحا  ياـهیکیدزن  دـنیوگیم : مه  ناکـشزپ  . دـهدیم

. یلاسنهک يریپ و  مه  دعب  یلاسنایم ، یناوج ، یناوج ، زاغآ  سپـس  دهدیم . ناشن  ار  یکدوک  نامز  جاوما ، نآ  زا  يرادقم  دوشیم . هدید 
راتفگ تحـص  تشادـن ، مه  ینید  هبنج  هک  ناسانـشناور  زا  یکی  یتح  دـنوریم . هژر  شنامـشچ  لباقم  زا  وا  ِلاـمعا  ماـمت  هک  نیا  لـثم 

نیا زا  میـسرتب ؟ گرم  زا  ارچ  تسا ، هنوگ  نیا  هک  لاح  دـهدیم .» ناـشن  ار  عونتم  ياـهجوم  زغم ، : » دوب هتفگ  هدرک و  دـییأت  ار  ناکـشزپ 
دینادیم دیوگیم : مدرک . یگنرز  دیوگیم  یسک  هک  دوشیم  هدینش  تاقوا  یـضعب  یتح  میاهدادن . تسرد  ار  راک  تمیق  ام  هک  میـسرتب 

رد . ] تسا هتـشاذگ  یکریز  یگنرز و  ار ، نتـشیوخ  اـب  هزراـبم  مسا  مدروآ . نییاـپ  ناـموت  رازه  ود  ار  ـالاک  نـالف  تمیق  مدرک ؟ راـک  هچ 
هک تسا  گرم  زا  مدرم  سرت  ياههزیگنا  زا  یکی  مه  نیا  . دـینکن هلماعم  ای  دـینک و  تخادرپ  ار  نآ  یعقاو  تمیق  اـی  ـالاک ] راـک و  شزرا 
يا کی  ره  ِگرم  . درادن سرت  گرم  ّالا  و  دسرتیم ، گرم  زا  دعب  ِباذع  زا  صخش  دیوگیم  وا  تسا . هدش  هجوتم  بوخ  ًاعقاو  انیـسنبا 

يوررادشوه يو  زا  هن  اسرت  دوخز  نآ  رارف  ردنا  گرم  یسرتیم ز  هک  ياتسود  تسود ، رب  نمشد و  نمشد ، شیپ  تسوا  گنرمه  رـسپ 
يرَد [ 571  ] زق ریرح و  رو  ياهتـشِک  دوخ  ياهتـسخ  يراخ  هب  رگگرب  گرم  تخرد و  نوچمه  وت  ناـج  گرم  راـسخر  ین  تسوت  ِتشز 

يایگدنز وا ، ِیگدنز  اریز  تسا ، يزاسناسنا  لوغشم  هک  تسا  نرق  دنچ  اما  تسا ، گرم  یعون  مه  یلع  نب  نیسح  گرمیاهتـشر  دوخ 
تمظع رون و  زا  رپ  نانآ ، زا  کی  ره  بلق  دناهتـسشن و  کنیا  امـش  دننام  رفن  رازه  اهدص  هنوگ  نیا  هک  دشاب  یگرم  نینچ  شرمث  هک  دوب 

یفَطْصُْملا ِِّیبَّنلا  َْنباَی  ؟ دینکیمن راختفا  ایآ  دنکیم . تکرح  نیسح  نم  يولج  فص  رد  هک  متسه ، يدوجوم  نم  هک  نیا  هب  راختفا  تسا .
هیرگ وت  رب  ممشچ  نیسح ) ، ) یضترم یلع  رـسپ  يا  ربمغیپ ، رـسپ  يا  » َۀبُوثَم ِلْجَِال  یْنیَع ال  َکیْکبَت  هیِکاّزلا  ِلُوتَْبلا  َْنباَییـضَتْرُْملا  ِِّیلَْولا  َْنباَی 

. دیراد نیـسح  دوخ  هب  هک  تسا  ياهقالع  زا  دینیبیم  دـینک ، تقد  نیـسح  رب  اههلان  اههیرگ و  دروم  رد  رگا  «. باوث يارب  هن  یلو  دـنکیم ،
[ نیسح  ] ار هلماعم  هتبلا ، دینکیمن . هلماعم  نیـسح  اب  مه  امـش  منکیمن .» تدابع  هلماعم  يارب  ار  وت  نم  ایادخ ، : » دوشیم دیربب ، الاب  ار  نیا 
هب یلو  دیرادن ، يرظن  امـش  دـینیبیم  اما  درک . دـهاوخ  کمک  ام  هب  ترخآ  ایند و  تداعـس  رد  هَّللاءاشنا  دـنک . راک  هچ  دـنادیم  شدوخ 

يارب هن  یلو  دـنکیم ، هیرگ  وت  رب  ممـشچ  » هیکاب کلجَِال  ینیع  امنکل  ۀـبوثم  لجَِال  ینیع ال  کـیکبت  . دـیآیم رجا ] شاداـپ و  ، ] نآ لاـبند 
هجوت هک  نیسح  زا  تسا  یـسرد  نیا  دسرب . ادخ  هب  دوز  دناوتیم  ناسنا  دیورب . هار  نیا  زا  دیریگب و  رظنرد  ار  هلمج  نیا  «. شاداپ باوث و 

[572  ] ُدـُبْعَن َكاَِّیا  رد  اـی  ربـکا ، هَّللا  رد  ار  تکرح  نیمه  نیع  دـینک . هجوـت  دوـخ  تاذ  هب  تـسا . هداد  مـیلعت  امـش  هـب  ار  شزرا  ِتاذ  هـب 
باوث و تشهب ، هچ  رگا  مرادـن ، تشهب  هب  يرظن  رگید  ایادـخ ، هک  دـییوگب  دـینک و  هدـهاشم  دـیناوتیم  میتسرپیم ،» ار  وت  اهنت  اهلاراب ] »]

قـشع دـنزابب  رظن  کی  رد  ملاع  ود  رظن  لها  : تسا نیا  زا  رتالاب  هلأسم  رگید ، اما  ياهدومرف ، هدـعو  تناگدـنب  هب  هک  تسا  یگرزب  شاداپ 
َطارِّصلا اَنِدـِْها  میوگیم ؛ هک  یعقوم  نم  اما  تسه ، الاب  ّدـح  رد  مه  یلیخ  نیعلاروح  رـصق و  يرآدز ، ناوت  ناج  دـقن  رب  لوا  ِواد  تسا و 

. مرادن يرظن  روح  اهرصق و  هب  رگید  امرف ،» تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  [ » 573 ، ] میقَتْسُْملا

تسه یتذل  ایند  رد  ندرک  یگدنز  يدبا  رد  دنک  یم  نامگ  ناسنا 

، ردام مکش  رد  هچب  هک  هنوگنامه  دنسرتیم . گرم  زا  اذل ، تسه . یتذل  ایند ، رد  ندرک  یگدنز  يدبا  رد  هک  دننکیم  نامگ  اهیـضعب 
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اجک هب  کیرات  گنت و  هاگیاج  نآ  زا  هک  دنادیمن  دراد . عانتما  هچب  دریگیم ، ماجنا  ینینج  تاکیرحت  هچ  ره  دسرتیم . ندـمآ  نوریب  زا 
ینعی میراد -  رارق  نآ  رد  ام  نونکا  هک  یگرزب  نینج  نیا  نیع  دنادیمن . ار  يرون  لاس  درایلیم  دص  ای  لاس  درایلیم  داتـشه  دوشیم . دراو 

. دَروخیم ریش  مادم  لاس ،  70-80 دـنامب . راوخریـش  دـهاوخیم  درادیمن و  رب  تسد  ایند  زا  رـشب  تسام . گرزب  ردام  مه  نیا  تعیبط - 
ریـش نآ  تسلا  زور  رد  هک  رهالب  زا  شیدنیم  نکفا  بآ  ردناو  ارو  نمؤم  ردام  يا  هد  ریـش  : دـیوگیم هک  دراد  یفیطل  یلیخ  رعـش  يولوم 

[576  ] ّمَْیلا ِیف  ِهیْقلَاَو  [ . 575  ] یعضرا یسوم  ّما  ای  نامز  نیا  [ . 574  ] یعلوم تلفط  ِزییمت  رب  وت  رگدرک  زییمت  ار  ریش  یسوم  وچمه  دروخ 
يا نک . اهر  ایرد  هب  ار  تیـصخش »  » و نم »  » سپـس راذـگب . رانک  ار  ریـش  مکمک  یـسرب ، دـشر  هب  یهاوخب  رگا  .« نکفایب اـیرد  هب  ار  وا  و  .»

زا هک  یلاـح  رد  مینادرگیمرب ، وـت  هـب  ار  وا  [ .» 577  ] نیلَـسْرُْملاَنِم ُهُولِعاج  َو  ِکـَْیِلا  ُهوُّدار  اَّنِا  : دـنریگیم ار  وا  روخن ، هصغ  یـسوم  رداـم 
ردق نآ  نک . شیاهر  هدب و  ریش  ار  وا  یـسوم ، ردام  يایعـضرا  یـسوم  ّما  ای  نامز  نیا  یعلوم  تلفط  ِزییمت  رب  وت  رگ  .« تسا هدش  ناربمغیپ 

موحرم هدورـس  رعـش  نیاار  نم  ییام و  نک  رود  دوخ  زا  دنچ  کی  ار  نطولا  ّبح  ِینعم  ینادـب  یهاوخ  ! نابـسچن تناتـسپ  هب  ار  سفن  نیا 
نآ زا  ًـالمع ، ًاـملع و  مدوـب . هدیـسر  ناشتمدـخ  نم  تسا . دهـشم  رد  گرزب  رایـسب  ياـملع  زا  هللا  هـمحر  یناـغون  ربـکایلع  خیـش  جاـح 
دایص ماد  ِریسا  دش  نوچ  تلد  غرمار  نتشیوخ  ناج  وت  شمام  اب  راپـسب  ریگرب  هیاد  ریـش  ار ز  سرون  ِلفط  نیا  . دوب هتفای  لماکت  ياهناسنا 

، دـشاب حالـص  رگاار  نَمَد  ّلت و  همه  رـس  کی  دـنک  نوحیج  نماد  هب  مکـشا  دودیم  شیوک  دای  اـبار  نگل  روم و  هصق  دیارـسیم  شوخ 
ار اج  نیا  دیتسه . رگید  ياج  يارب  هدش  هتخاس  امش  دینک . لیدعت  تایدام  هدام و  ملاع  اب  ار  دوخ  هطبار  دمآ ، بوخ  رگا  دینک و  هراختسا 

تمحر ار  یناغون  موحرم  دنوادخ  . دـشابن ریـسا  امـش  تیـصخش  حور و  یلو  دیـشاب ، هتـشاد  تعنـص  رظن  زا  ملع و  رظن  زا  قیقد ، مکحم و 
بیصن اهنآ  لاثما  زا  ایادخ ! دوب . رادروخرب  ییالاب  ِیگدنزاس  تردق  زا  گرزب ، درم  نیا  دومن . تیبرت  دهـشم  رد  ار  اهیلیخ  ناشیا  دنک .
ییابیز ریبعت  هک  گرم  هرابرد  يوجنگ  یماظن  زا  مه  تیب  دـنچ  . امرفب تمحر  قیرغ  دـنتفر ، اـیند  نیا  زا  هک  ار  اـهنآ  اـمرفب و  اـم  هعماـج 

رگا لاح  هب  لاح  زا  ... رگید یلاـح  هب  یلاـح  زا  مادـم  یلاـسنایم و  دـعب  مدـش . ناوج  دوب ، یناوج  زاـغآ  دـیوگیم : منکیم . ضرع  تسا ،
ارم نوناق  نامه  مسرب ، يریپ  هب  رگا  موش ؟ هچاپتسد  ارچ  تسوت . ِیلزا  نوناق  رب  نم ، ندیدرََونرد  تکرحمدرون و  نیلوا  قر  رب  مه  مدرگب 

ار تاـیبدا  نیا  . تسا هدرک  تفاـیرد  لـباق  ار  اـهتمظع  ذـیاذل و  نم ، يارب  هدروآ و  نوریب  رداـم  محر  زا  ارم  هک  تسا  هدـناسر  يریپ  هـب 
گنهرف مادک  يوس  هب  ار  ییادگ  تسد  دیهاوخیم  گرم  یگدنز و  هرابرد  تایبدا ، نیا  دوجو  اب  امـش  دیـشاب . هتـشاد  رظن  رد  هَّللاءاشنا 
دیوگیم منادجو  مهمـسانشیم  تسوت  هب  هار  ناک  مساره  ارچ  دسر  گرم  رگلّطعم  مايراذگن  رخآ  لوا  يدیرفآ  متجاحیب  ؟ دـینک زارد 

نوچ دایرف  گرم  منک ز  دنچ  اتتسا  ناتسود  يارس  هار  واک  تسا  ناتسوب  غاب و  هن  گرم ، نیا  : دناهداد ربخ  ایبنا  مه  تسوت و  يارب  هار  نیا 
رد هک  هچ  نآ  تسیچ  میراد ! هچ  تایبدا  نیا  رد  ام  تسا . ناتـسوب  غاب و  هکلب  تسا ، گرم  هن  گرم ، نیاداـب  نم  ِگرم  تسوا  زا  گرم 

نایاونیب طقف  مییوگیمن  ام  دـننک . هجوت  قیقد  تایبدا ، نیا  هب  هک  دـینک  قیوشت  کـیرحت و  ار  نادـنزرف  تسا ؟ هدـشن  هتفگ  امـش  تاـیبدا 
گرم منک ز  دـنچ  ات  . دراد دوجو  ام  تایبدا  رد  مه  دراوم  نیا  اما  دـیناوخب ، ار  يوتـسلوت و ... راثآ  كازلاب ، يرغاس  مرچ  وگوه ، روتکیو 

... منک هاگن  قیقد  رگاتـسا  ياـج  لـقن  گرم  هن  گرم  نیا  تسا  يار  هک  ناـنچ  نآ  مرگنب  رگداـب  نم  گرم  تسوا  زا  گرم  نوچ  داـیرف 
تـسوت ِمزب  هب  هک  یباوخیهاش  مزب  هب  یهگباوخ  زو  یهاگباوخ  هب  یهگدروخ  زا  ؟ اجک هب  اـجک  زا  تسا . رگید  ییاـج  هب  ییاـج  زا  لاـقتنا 
ياههنوگ ارچ  نوُعِجار . ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِِهَّلل  ّانِامزیخ  هنامداش  مبسُخ و  شوخ  مزیخ  هناخ  تسه  وت  قوش  نوچـشهاگباوخ  مشکن ز  ندرگ  شهار 

تیاور دندوب ، رضاح  اج  نآ  رد  هک  یناسک  زا  دنیوگیم : ناخروم  تسنادیم . ار  گرم  يانعم  نوچ  دوشن ؟ زمرق  اروشاع  زور  رد  نیسح 
هدرک دوعـص  جاهتبا  يالعا  ّدح  نآ  هب  تایح  هک  تهج  نادب  میدوب . هدیدن  طاشن  نیا  هب  ار  ياهدزتبیـصم  چـیه  ام  هک  دـناهتفگ  هدـش و 

نیا هک  رادـب  قفوم  ار  ام  ادـنوادخ ! . ریگم ام  تسد  زا  ار  نیـسح  نیا  اراـگدرورپ ! . دوشیم هدـید  جاـهتبا  يـالعا  دـح  رد  مه  گرم  تسا ،
، ناناملـسم هب  اهنت  هن  تساهنرق  درم  نیا  هک  ییاهسرد  زا  اراگدرورپ ! . میهدـب لـیوحت  هدـنیآ  لـسن  هب  ناـمدالوا و  هب  ار  گرزب  هیاـمرس 

« نیمآ . » امرفب رادروخرب  دنمهرهب و  مه  ار  ام  دیامرفیم ، تیانع  تیرشب  هب  هکلب 
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ینیسح ییافوکش 

هراشا

نـئمطم و ِیـسدق  ِسفن  يا  [ .» 578  ] هَّیِـضْرَم ًۀَیِـضار  ِکِّبَر  یِلا  یعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَا  اـی  .( 1377  / 2  / 14 مرحم ، متـشه  بش  )
مزال و تقد  اب  هک  تسا  نیا  تقیقح  .« تسا یـضار  وت  زا  وا  دونـشخ و  وت  هک  يآزاب  تراگدرورپ  روضح  هب  زورما  ادخ ) دای  هب   ) مارآلد
هب طوبرم  یلیخ  میوشیم ، لمحتم  یناگدـنز  رد  ام  هک  يدایز  تاراسخ  هک  دوشیم  تاـبثا  هلأـسم  نیا  اـهناسنا ، اـم  یگدـنز  رد  یفاـک 

تسا و هتفریذـپ  ار  یلوصا  ناـشهعماج  ّوج  اـی  دـناهدرب . ياهرهب  ملع  گـنهرف و  ندـمت ، زا  هک  یعماوـج  رد  ًاـصوصخم  تسین ، اـم  لـهج 
. دـنکیم لتخم  ار  هعماج  هرخالاب  یـشک  قح  ًالثم  ای  دربیم ، نیب  زا  ار  هعماج  رد  نانیمطا  ییوگغورد  تسین ، تسرد  غورد  هک  دـننادیم 

یمالـسا ندمت  ًاصوصخم  تسه ، اهندمت  رد  شیب  مک و  تسا و  یمومع  لئاسم  نیا  مییوگیمن . ار  ییادتبا  یلک و  لئاسم  هنوگنیا  هتبلا 
لامک و زا  العا  یلیخ  دح  رد  هن  یگدـنز  کی  يارب  تسا . هداد  رارق  دوخ  شـشوپ  ریز  ار  يرـشب  عماوج  ریگارف ، هبناج و  همه  روطهب  هک 
ام دـشاب ، هتـشاد  رتـمک  هرهلد  ینارگن و  دـنکیم و  هچ  دـمهفب  دـشاب ، هتـشاد  مک  ینامیـشپ  ناـسنا  هک  یگدـنز  کـی  يارب  هـکلب  شناد ،
رد ییاهناسنا  هک  تسین  دـیدرت  ياج  دـینک ، مادـقا  يراک  هب  دـیهاوخب  ادرف  امـش  رگا  میروایب . تسد  هب  میناوتیم  ای  میراد ، ار  یتامولعم 

تفای ییاهناسنا  ًاعطق ] . ] دننکیم نشور  ار  امش  دیشابن ، فقاو  دینک  مادقا  دیهاوخیم  هک  هیضق  نآ  هب  امـش  دوخ  رگا  هک  دنتـسه  هعماج 
. میروایب تسد  هب  یعامتجا  یگدنز  رد  میناوتیم  ام  ار ، تفرعم  ملع و  دودح  نیمه  رد  سپ  تسا . ندمتم  هعماج  هعماج ، اریز  دـنوشیم ،

تسرد رگا  میراد ؟ صقن  تفرعم ، ملع و  رادقم  نامه  دوجو  اب  یتح  هک  دوشیم ، یشان  اجک  زا  ام  يراتفرگ  تساجک ؟ رد  ام  صقن  سپ 
ِتیصخش يارب  ندرک  زاب  نادیم  رایتخا و  باختنا و  رد  میتسه . تسـس  هدارا ، نادیم  رد  ام  تسا . هدارا  هلأسم  رد  ام  صقن  دییامرفب ، تقد 

هدید هاگشناد  یلیخ  هک  ام  ِیلومعم  ياهناسنا  اهناوج و  یتح  تقیقح ، رد  مییآیم . نادیم  هب  تسـس  وج ، لامک  تیـصخش  وجيرترب و 
هک دوشیم  ساسحا  لاح ، نیا  اب  تشاد . دهاوخ  هجیتن  هدیدپ ، نیرتکچوک  رد  ملظ ، هرخالاب  هک  دـننادیم  ًاعطق  دنتـسین ، هدـید  هزوح  و 

نتفرگرارق رد  ارچ  اما  مینادیم ، ام  همه  ار  تلادع  تمظع  ای  دراد . لاؤس  ياج  هلأسم  نیا  مینیبیمن . دیاب  هک  نانچ  نآ  ار  ملظ  زا  تشحو 
هک يراـبغ  ریز  ار  تلادـع  دـشکیم و  رـس  سوـه  يوـه و  زا  یـصخش  ِمهاوـخیم »  » کـی میزروـب ، تلادـع  دـیاب  هک  ییاـهتیعقوم  رد 

تلادـع مینادیمن  اـم  هک  تسین  نیا  ِلوـلعم  نیا  مدرک ، ضرع  هک  روطناـمه  دـنکیم ؟ یفخم  دـنیبن ، ار  نآ  دـیاش  مه  مشچ  نیرتنیبزیت 
نیا رد  تلادع  میدید  هک  نیا  درجم  هب  هک  مینکیمن  یقلت  یتایح  نانچ  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هلأسم  دراد . ترورض  تلادع  تسا و  بوخ 

تیمها تسا . هدش  رکذ  هدارا  هرابرد  دیجم ، نآرق  رد  هیآ  دودح 150  رد  مینک . تکرح  هدومن و  هدارا  فقوت ، نودب  دراد ، جایتحا  دروم 
َو . دراد صوصخ  هب  هژیو و  رثا  راوگان ، ثداوح  لباقم  رد  ییابیکـش  ربص و  هک  نانچ  دراد . تیمها  ردق  هچ  هک  دییامرفب  هظحالم  ار  هدارا 

یتبیصم نوچ  هک  یناسک  نامه  ار ، نایابیکش  هدب  هدژم  و  [ .» 579  ] نوُعِجار ِْهَیِلا  اَّنِا  َو  ِِهَّلل  اَّنِا  اُولاق  ٌۀَبیـصُم  ْمُْهَتباصَا  اذِا  َنیذَّلا  َنیِرباَّصلا  ِرَِّشب 
روط نامه  تسا . رثؤم  رایسب  ربص  ییابیکش و  یگدنز ،] رد  .«] میدرگیم زاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادخ  ِنآ  زا  ام  دنیوگیم : دسرب ، نانآ  هب 

ُمتْرَبَص اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  : دوشیم هتفگ  نانآ  هب  دنوشب ، دراو  تشهب  هب  ياهدع  دنهاوخیم  یتقو  دـیاهدومرف ، هظحالم  نآرق  تایآ  رد  هک 
رطاخ هب  امـش  رب  دورد  .« يارـس نآ  ماجرف  تسوکین  هچ  یتسار  دـیدرک . ربص  هچنآ  شاداپ ]  ] هب امـش  رب  دورد  [ .» 580  ] راَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف 

مه هراختـسا  رگا  و  ظفاحادخ . دیتفگ  دیتسین ، نآ  لها  هک  دیدید  یتقو  دمآ و  شیپ  ماقم  ًالثم ] . ] دیداد ماجنا  ذیاذل  لباقم  رد  هک  يربص 
میهاوخیم ام  نوچ  تسا -  هضرتعم  هلمج  نیا  هتبلا  دراد - : دروم  ود  ربص  زیزع ، ناناوج  . ِهن رگد  ِغرم  رب  ماد  نیا  ورب  دیتفگ : دمآ ، بوخ 

: دییامرفب تقد  هَّللاءاشنا  میریگب ، دای  ینیسح  سالک  رد  ار  رایتخا  هدارا و  ییافوکش 

اهتبیصم رد  ربص 
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ماجنا ار  دوخ  راک  هجلاعم ، زا  سپ  دوریم و  بیبط  دزن  دـنکب ؟ دـیاب  راک  هچ  دـنکن ، ربص  رگا  تسا ، رامیب  مدآ  هتـساوخان  يادـخ  ًالثم ] ]
هدـب هداب  ایقاس  دراد  توافت  هچ  فراع  ِرب  يداش  مغ و  : دـیوگب رگا  هتبلا  تسا . یعیبط  اهشزوس ، اههلان و  درد و  لباقم  رد  ربص  دـهدیم .
نینچ هب  رگا  ] تسوزا مه  ناـمرد  هک  درد  مشکب  تدارا  هب  تسا  یقاـس  دـهاش  هک  رهز  مروـخب  توـالح  هبتـسوازا  مغ  نیاـک  نآ  ِيداـش 

، مغ یتـح  هک  هدیـشچ  ار  لاـمک  معط  ًاـعقاو  وا  تسا . کـلاس  وا  هدرک و  یط  ار  هار  صخـش ، نیا  هک  تسا  نیا  تـقیقح  دـسرب ،] یماـقم 
تمظع و تسا ، يراـبجا  هک  اـهيراوگان  اـهدرد و  دروـم  رد  ربـص  نوـچ  تـسه . مـه  لاحـشوخ  دـنادیم و  وا  زا  ار  هلاـن  درد و  هودـنا ،

. تسا زاورپ  يوکس  يرایتخا ) ياهربص   ) اجنآ تسین . اهتذل  عقاوم  رد  ربص  دننام  نآ ، ِیگدنزاس 

اهتذل لباقم  رد  ربص 

یناوـیح زیارغ  هب  دـیآیم و  نادـیم  هب  زیارغ  لـباقم  رد  دـشکیم و  یـسفن  تیـصخش  اـجنیا ، رد  تـسا . يراـیتخا  ربـص  ربـص ، عوـن  نـیا 
نآ رد  دراد . تذل  یعامتجا  ترهش  ییوجدوس و  دنیوگیم : مراد . ییانشآ  ادخ  اب  هک  ینم  تسا ، نم  تبون  الاح  دیورب ، رانک  دیوگیم :

ظفح يارب  نم  دـنک و  فرحنم  ارم  ترهـش  نیا  تسا  نکمم  اریز  مهاوخیمن ، ار  یعامتجا  ترهـش  نم  دـیوگب : دـیاب  تیـصخش  ماـگنه 
دروم تساجنیا . رد  زاورپ  ياج  منکیمن . دوبان  ار  متیـصخش  تسین ، شیب  یحابـص  دنچ  مه  نآ  دشاب و  هیاپیب  رگا  هک  یعامتجا  رابتعا 

هچ اـجنیا  رد  راـیتخا  دـنادیم  ادـخ  دـشاب . هتـشادن  دوجو  مه  یعناـم  رگا  هک  ًاـصوصخم ]  ] تسا توهـش  ناـیرج  لـباقم  رد  ربص  رگید ،
ِةَدارِْالِاب ُْتم  . دـیدرکن هابت  ار  تیـصخش  توهـش ، نیا  هب  باکترا  يارب  رایتخا ، هدارا و  اب  هک  دـهدیم ، ناـشن  مدآ  دـالوا  امـش  هب  ياهرهچ 

هیلع یـسیع  دالیم  زا  شیپ  نرق  دـنچ  زا  مالک  نیا  « نوطالفا .« » ینامب نادـیواج  هدـنز  تعیبط ، اب  ات  ریمب ، هدارا  اـب  [ .» 581  ] ۀَعیبَّطلِاب ییََْحت 
ینعی تسین ، یعیبط  ندرم  ریمب ، زا  دوصقم  ُْتم : تسا . هدیـسر  اج  نیا  هب  ات  هدرک  تکرح  امـش  اب  يرـشب  ِورـشیپ  ِگنهرف  ّوج  رد  مالـسلا 
نکمم امـش  اریز  تسا ، زاورپ  يوکـس  ًاعقاو  ذیاذل  لباقم  رد  ربص  اذل ، دریگب . نادیم  شدوخ  يارب  تیـصخش  راذگب  نک و  راهم  ار  زیارغ 

: دییوگیم اهتذل ، لباقم  ربص  رد  اما  دیرادن ، مه  ياهراچ  دـینک و  ربص  رابجا  هب  دـیآیم ، شیپ  هتـساوخان  يادـخ  هک  اهیخلت  رد  تسا 
ياپ دازب  هدازیمدآ  راب  مود  نوچ  . دیدز رانک  ناتدوخ  زا  ار  هزیگنا  اما  دیهدب ، ماجنا  دیتسناوتیم  ای  مدادن . ماجنا  مهدب و  ماجنا  متسناوتیم 

. دوشیم مه  رتمک  تسا و  مک  نارایـشه  نیا  دادعت  ازفایب . ام  هعماج  رد  نارایـشه  نیا  دادعت  رب  ایادـخ ! [ . 582  ] داهن اـهتلع  قرف  رب  دوخ 
ترضح زا  [ .» 583  ] ْنیَتَّرَم َْدلُوی  َْمل  ْنَم  ِتاومَّسلا  َتوُکَلَم  َِجلَی  َْنل  مالسلا : هیلع  َمَیْرَم  ُْنب  یَسیع  ْنَع  : تسا نینچ  یسدق  ثیدح  رد  تیاور 

کی یمدآ  .« دوشیمن دراو  اهنامـسآ  توکلم  هب  دوشن ، هدییاز  رابود  هک  یـسک  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع 
دـشاب و هدارا  هدامآ  تیـصخش  هک  تسا  یعقوم  یقیقح ، دـلوت  اما  دراذـگیم . ایند  هب  مدـق  ردام  ردـپ و  ماـن  هب  دوجوم  ود  لاـناک  زا  راـب 

نوچ . دهنیم اههزیگنا  اهتلع و  رب  ار  دوخ  ياپ  هک  تساجنیا  مداد . وا  هب  ار  نآ  دوب ، رتدنمزاین  نم  زا  وا  اما  متـساوخیم ، ار  نآ  دیوگب :
هـصرع رد  ماـگ  امـش ، ِبلط  شزرا  ِتیـصخش  وجلاـمک و  ِتیـصخش  هک  عقوم  نآ  زا  میهاوخیم . مود  دـلوت  اـم  دازب . هدازیمدآ  راـب  مود 

اهتشذگ و خیرات ، رد  یهاگداهن  اهتلع  قرف  رب  دوخ  ياپ  دازب  هدازیمدآ  راب  مود  نوچ  : دـنیوگیم هک  تساجنیا  دراذـگیم ، یگدـنز 
نانآ دندییور ؟ نیمز  زا  ای  دندمآ  نامـسآ  زا  اهنیا  ایآ  دنتـسه ؟ رـشب  نانیا  ایآ  ایادخ ، دیوگیم : مدآ  هک  دوشیم ، هدـید  ییاهيراکادـف 

اهتلع يور  رب  یتقو  . لووا مرپسا و  زا  هن  دندش ، هدییاز  هزیکاپ  ایند  نیا  رد  هرابود  دندش ؟ طلسم  شیوخ  ِسوه  يوه و  رب  هک  دندرک  هچ 
 - ود هب  طوبرم  یلع ، نب  نیـسح  ِیگنادواج  اقب و  دـهدیم . یتسه  هب  دـشاب »  » هزم یهاگ  یفنم ، ياهباوج  نیا  هن ! تفگ : تشاذـگ و  اپ 
زا ات  مشاب  دیاب  نم  تسیچ ؟ ماقم  هن ! دیوگیم : دنهدب . ماقم  امـش  هب  دنهاوخیم  نیـسح ] ای  : ] دـنیوگیم تسا . دروم  هب  ِیفنم  باوج  هس 

ریگملاع هنوگچ  دیوگیم : دوشیم . ریگملاع  امش  ترهش  دنیوگیم : مدوبان . متسین و  نم  مریذپب ، ار  یماقم  نینچ  رگا  منک . هدافتسا  ماقم 
رد اـما  تسا ، ریگملاـع  صاخـشا  زا  یـضعب  ترهـش  ماهداتـسیا ؟ دـیزی )  ) صخـش نآ  لـباقم  رد  هک  هنوگناـمه  داـسف ؟ اـب  اـیآ  دوشیم ؟

، ناراـکهبت يارب  هاگـشیامن  کـی  تـسا : هدرک  هداـمآ  هاگـشیامن  ود  رــشب ، يارب  خـیرات  ناراـکتیانج . هاگــشیامن  رد  داـسف و  هاگــشیامن 
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هتفای و لامک  ياهناسنا  نارگداد و  يارب  مه  هاگـشیامن  کی  دـنبیرفیم . ار  عماوج  سپـس  ار و  دوخ  ادـتبا  هک  نابیرفدوخ  ناراـکتیانج و 
اهتلع قرف  رب  دوخ  ياـپ  ینعی ؛ هچ ؟ ینعی  راـیتخا  زا  يرادربهرهب  تسا . هدرک  يرادربهرهب  راـیتخا  زا  ناشتیـصخش  هک  ییاـهناسنا  يارب 

نیا اما  درک ، دهاوخ  ییاقآ  نم  ِیعیبط » ِدوخ  : » دییوگیم درک . یهاوخ  ییاقآ  دوخ ، ِرمع  هیقب  لاس  لهچ  یس ، رد  دنیوگیم : امش  هب  . داهن
هار يادهش  نیا  زا  ام  تهجنیدب ، تسا ؟ ییاقآ  یگدنز و  عون  هچ  نیا  دش . دهاوخ  مامت  نم  ِیتوکلم  تیـصخش  يدوبان  تمیق  هب  ییاقآ 

اهراب دـیاش  نم  دـنیوگیم . یلب »  » ای هن »  » ًارایتخا نانآ  هک  میریگبارف  ار  هلأسم  نیا  دـیاب  اقب ، راد  ِگرزب  رایـسب  نارفاسم  نیا  زا  تیناـسنا و 
رایتخا مدوخ  نم  مییوگیم : ام  همه  هک  دشاب  دیاب  نارهاوخ  ای  نایاقآ و  فیرش  رطاخ  ماهدرک . ضرع  اهسرد  زا  یضعب  رد  ار  بلطم  نیا 

رتالاب يربج  هچ  متخورف . ناموت  رازه  هد  هب  اما  مدوب ، هدیرخ  ناموت  رازه  دصکی  تمیق  هب  ار  يزیچ  ًالثم ] . ] متـشاد ار  ملام  ِرایتخا  متـشاد .
رغال و مايرتُشا  هلأسم : لاحره ، هب  تسا !؟ شوخلد  دراد ، رایتخا  هک  نیا  هب  هتفرگ و  ناسنا  تسد  زا  ار  یقیقح  راـیتخا  لاـیر ، هک  نیا  زا 
رغال و مايرتشا ، . منکیم یگدنز  اعدا  اب  هَّللدمحلا  هشیمه  هک  تسا ، یعدـم  ِنم  ياعدا  نیا  تسا . مخز  مه  متـشپ  تسا . شیر  تشپ  مه 
ام ناردپ  هک  تسا  یلومرف  نامه  اریز  تسا ؟ نالاپ  ارچ  دوب ! اجک  رایتخا  تسا ، نالاپشیوخ  لکش  نالاپ  وچ  مه  رایتخا  شیر ز  تشپ  مه 

رایتخا زا  صخـش  نیا  ایآ  تسا ؟ رایتخا  نیا  ایآ  دنکیم . شايدرـس  هروغ  کی  اب  یمرگ و  شمـشک  کی  اب  ناسنا ] هک  . ] دـنداد دای  ام  هب 
زا متشاد ! رایتخا  هرابنیا  رد  نم  دیوگیم : سپس  دنکیم ، درس  مه  هروغ  کی  دنکیم و  مرگ  شمشک  کی  ار  وا  تسا ؟ هدش  رادروخرب 

. دراد رایتخا  دـنکیم  رواب  مدآ  هک  مراد ، رایتخا  دـیوگیم  نانچ  صوصخم  ياهفاـیق  هرهچ و  اـب  . ارم دریگیم  هدـنخ  نازرل  شیر  لـیبس و 
بجعت مشچ  اب  ناسنا  ياهراک  هب  هک  نیا  زج  هتـسشن و  نورد  زا  ياهشوگ  رد  هنامولظم -  حالطـصا  هب  مه -  هراـچیب  ِنم »  » و تیـصخش » »

هک دنتـسه ، ینارایـشه  بجع  ًاعقاوشیوخ  لکـش  نـالاپ  وچ  مه  راـیتخا  شیر ز  تشپ  مه  رغـال و  مايرتشا  . دـنکیمن يراـک  دـنک ، هاـگن 
فاّرـص تشادن . موهفم  مه  راخ  دوبن ، یلگ  رگا  دراد . تایح  تسیز و  لُگ ، یپ  زا  راخ  اما  دـب ، راخ  مه  نآ  مراخ ، هک  مریگ  دـنمهفیم .
خیرات رد  زین  رایـشه  مهفاب و  صاخـشا  نینچ  دـنروهطوغ ، لهج  شتآ  رد  هک  یـصاخشا  لباقم  رد  اـهلاقثم . رـس  رد  وج  دـهنیم  مه  رز 

وـس نآ  دوش  هگ  هواـجک  نآ  ناـشک  وس  نیا  دوش  هگ  هواـجک ، نیا  ! رکـش ایادـخ  دـیوگیم  دـشکیم و  یـسفن  ناـسنا  هک  دـنراد ، دوجو 
هـضور منیبب  ات  ار  راومهاـن  ِلـمح  نم ، زا  نکفب  . دروآیم فرط  نیا  هب  ار  وا  هروغ  کـی  دربیم و  فرط  نآ  هب  ار  وا  شمـشک  کـیناشک 

. رادرب نم  تشپ  زا  تدوخ  ار  نالاپ  نیا  ار . راومهان  لمح  نم  زا  نکفب  ایادـخ : هک  تساعد ، ياج  ًاعقاو  تسیچ ؟ راـیتخا  منیبب  هکار  راونا 
حرطم كرد  هدارا و  هلأسم  ًالـصا  هک  نیا  زا  لفاغ  اـما  دـنکیمن ، مه  كرد  دربیم و  تذـل  هروغ ، شمـشک و  کـی  ِيدرـس  یمرگ و  زا 

رگا هک  نیا  هن  دراد . شزرا  دـنک ؛ مک  ار  وا  هلان  دورب و  رامیب  کی  تدایع  هب  رایتخا  اب  اـی  ربکا ، هَّللا  دـیوگب  راـیتخا  اـب  ناـسنا  رگا  تسین .
نم تدایع  هب  امـش  دـیوگب : تسا  لّومتم  هک  رامیب  صخـش  رگا  ای  دورب . وا  تداـیع  هب  دـش ، صخرم  ناتـسرامیب  زا  تفاـی و  دوبهب  راـمیب 

رب اونین ، ِنینوخ  هثداح  تمظع  دش -  ضرع  هک  روط  نامه  لاحره -  هب  . تسا هلماعم  اهنیا  دنک . ناربج  ار  وا  راک  ای ... یلوپ  اب  دـیدمآ و 
دـیتفرگیم و ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تـسد  هـظحل ، ره  رگا  تـسا : نـینچ  نآ  ياهدـحاو  زا  یکی  تـسا . لـماوع  اهدـحاو و  نـیا  ياـنبم 

يامنبطق اریز  ریخن . دـیتفرگیم : خـساپ  یتسه ؟ روبجم  يدـعب  مدـق  نتـشادرب  يارب  ایآ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  يا  دـیتفگیم 
نیا رد  رایتخا ] اب   ] یـسک هچ  رطاخ  هب  دینک  ریـسفت  ناتدوخ  نونکا  تسا . تکرح  رد  تیـصخش  اب  هدارا  دـنکیم و  راک  ًاقیقد  وا  ِنادـجو 

ددرگزاب و هک  دوب  رایتخا  ياراد  تشاد ، تردق  نیـسح ]  ] هک تاظحل  نیرخآ  ات  اروشاع و  حبـص  ات  هک  دناهتـشون  اذل ، دیاهتـسشن ؟ ناکم 
عقوم ات  نیسح )  ) درم نیا  هک : دناهتفگ  ار  ریبعت  نیا  اهیجراخ ، زا  يدادعت  زین  مالسا ، خیرات  نارگلیلحت  زا  يدادعت  . متـشگرب نم  دیوگب 

[ نیـسح زا   ] هسلج نیا  رد  یبوخ  سرد  اـیآ  دربـب . رد  هب  ناـج  هکرعم ، زا  تسناوتیم  یلکـش  ره  هب  دوب و  راـیتخا  ياراد  نیمز ، هب  نداـتفا 
میراذگن مینک و  هدافتسا  میناوتب  رایتخا  زا  دازآ و  هدارا  زا  ایند  رد  هکلب  هک  درک ؟ میهاوخ  رکف  سرد  نیا  هرابرد  هَّللاءاشنا  ایآ  میدناوخ ؟

رایتخا نآ  رد  ناسنا  هک  یگدـنز  مامت  درذـگیم و  یچوپ  هب  ام  یگدـنز  هک  نیا  لثم  مییوگن : ات  دوش . يرپس  ربج  هبـش  ربج و  اب  اـم  رمع 
بـش دبـس  رد  مه  زور  دبـس  دزادنایم و  زور  دبـس  رد  بش  دبـس  قوذ : شوخ  یلیخ  يابدا  زا  یـضعب  لوق  هب  تسا . ربج  دـشاب ، هتـشادن 
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ار یقیقح  ِیگدنز  معط  هّزم و  یگدنز ، نینچ  هک  تسا  مّلـسم  تشذگ ... نینچ  رمع  لاس  داتـشه  ای  داتفه  ولج . ورب  دیوگیم  دزادنایم و 
رد هک  لوا  هبطخ  نآ  اب  تسا ، يدازآ  رایتخا و  هلأسم  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  هدنزومآ  ناتـساد  رد  تمظع  کی  نیاربانب ، داد . دهاوخن 
ِدیج یلَع  ِةَدالَْقلا  َّطَخَم  َمَدآ  ِدـْلُو  یلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ  ِِهلوُسَر ، یلَع  ُهّللا  یَّلَـص  َو  ِهَّللِاب  ِّالا  َةَُّوق  ـالَو  ُهَّللا  َءاـشام  َو  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  : دومرف تئارق  هکم 
َْنَیب ِتاوَلَْفلا  ُنالَـسَع  اـهُعَطْقَت  یلاـصْوَِاب  ّینَاَـک  ِهیقـال ، اـَنَا  ٌعَرْـصَم  یل  ٌْریَخ  َو  َفُسُوی  یِلا  ِبوُقْعَی  َقاـِیتِْشا  یفالْـسَا  یِلا  ینََهلْوَا  اـم  َو  ِةاـتَْفلا 
ِِهئالَب یلَع  ُِربْصَن  ِْتیَْبلا ، َلْهَا  اناضِِرب  اَّنَع  َهّللا  یَـضْرَی  ْمَلَْقلِاب ، َّطُخ  ٍمْوَی  ْنَع  َصیحَم  ال  ًابْغَـس ، ًَۀبِرْجَا  َو  ًاّفَوُج  ًاشارْکَا  َّنُاَلْمَیَف  الَبْرَک  َو  ِسیواوَّنلا 
ْنَمَف الَا  ُهُدـْعَو ، ْمِِهب  َزَّجَنَت  َو  ُُهْنیَع  ْمِِهب  ُّرِقَت  ِسْدـُْقلا ، ِةَریظَح  ْمَُهل  ٌۀَـعوُمْجَم  َیِه  َْلب  ُهَتَمُْحل ، هّللا  ُلوُسَر  اَّنَع  َّذُـشَی  َْنل  َنیِرباَّصلا ، َروُُجا  انیّفَُوی  َو 

ار هچنآ  هک  تسادخ  يارب  ساپـس  [ .» 584  ] هّللاءاْشنِا ًاِحبْـصُم  ٌلِحار  ّینِاَف  انَعَم  ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهّللا  ِءاِقل  یلَع  ًانِّطَُوم  َو  ُهَتَجْهُم  ًالِذاب  انیف  َناـک 
ندرگ ِرود  هب  هک  تسا  يدـنبندرگ  دـننام  مدآ ، دالوا  رب  گرم  داب . شربمایپ  رب  وا  دورد  تسین و  یهاگهیکت  وا  زج  و  دوشیم ، دـهاوخب 

نایفارطا يا  . فسوی ندید  هب  بوقعی  قایتشا  دننام  مناگتـشذگ . ناگرزب و  ناکاین ، ندـید  هب  تسا  دایز  مقایتشا  تسا . هدـیچیپ  ناوج  نز 
هدش هتخیر  البرک  رد  منوخ  هنوگچ  هک  منیبیم  ایوگ  و  دـید . مهاوخ  ار  نآ  نم  تسا و  هدـش  هدامآ  یهاگباوخ  نم  يارب  هک  دـینادب  نم ،

زا میتسه و  دونشخ  تسا ، نآ  رد  ادخ  ياضر  هک  یتشونرس  نینچ  زا  هتبلا  تسا . هتشگ  رپ  نانآ  بیج  هدش و  ریس  ناصیرح  مکـش  تسا و 
میربمغیپ نت  هراپ  ام  میباییم . ار  دوخ  ِتماقتسا  شاداپ  وا  راوج  رد  و  مینکیم ) لابقتسا   ) مینکیم ربص  دیایب  شیپ  وا  هار  رد  هک  ییالب  ره 

هدرب شیپ  هب  ار  سدقم  تلاسر  هک  یلاح  رد  میوشیم ، وا  مشچ  ِینشور  ثعاب  میباتشیم و  شروضح  هب  سدقلا  ةریظح  رد  يدوز  هب  هک 
ام اب  دـنک ، ادـخ  رادـید  هدامآ  ار  شناج  سفن و  دـهاوخیم  هک  یـسک  دیـشاب ! هاـگآ  کـنیا ، میاهدومن . لـمع  ناـمگرزب  تیلوؤسم  هب  و 
نآ راتفرگ  گرزب  هثداح  نیا  رد  دهاوخیم  وا  هک  هچ  نآ  ینعی  هللا ،» ءاشام  .«» هَّللاءاشنا درک ، میهاوخ  تکرح  نادادماب  ام  دـنک . تکرح 
نم رایتخا  اجنیا ، رد  اـیآ  تسا . هتـساوخ  وا  هک  مرادیمرب  مدـق  ياهثداـح  هب  ور  هللا ،» ءاـشام  .» تسا هتـساوخ  ادـخ  هک  تسا  يزیچ  موش ،
راب هب  دوش و  افوکـش  هثداح  نیا  رد  رایتخا  اب  نم ، تیـصخش  هک  دـهاوخیم  وا  هللا ،» ءاشام  «؟ موریم ربج  يور  زا  اـیآ  دوشیمن ؟ اـفوکش 

هک یـسک  دیـشاب ! هاگآ  .» هللاءاشنا احَبْـصُم  ٌلِحار  ّینِاَـف  اـنَعَم  ْلَـحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  هَّللاِءاـِقل  یِلا  ًاـنِّطَُوم  َو  ُهَتَجْهُم  ًـالِذاب  اـنیف  َناـک  ْنَمَف  ـالَا  . دنیـشنب
ام دـنک . تکرح  ام  اب  دـنک ، ادـخ  رادـید  هدامآ  ار  شناـج  سفن و  دـهاوخیم  دـنک و  یتسه  هصرع  دراو  اـم  هار  رد  ار  شلد  دـهاوخیم 

نیا لاح ، ره  هب  . مدرک هتـسباو  وا  تیـشم  هب  رایتخا  لامک  اب  ار  ّتیـشم  نم  ینعی ؛ هَّللاءاـشنا ! «. هَّللاءاـشنا درک ، میهاوخ  تکرح  نادادـماب 
رایتخا ربج و  هلأسم  يوزوح و ... ای  یهاگشناد ، تاسلج  رد  ًابلاغ  هک  دیاهدومرف  هظحالم  تساونین . ناتساد  ِمهم  رایـسب  ياهسرد  زا  یکی 

، یهلا نایدا  همه  نیا  دنریگیمن . تسا ، هراک  هچ  اجنیا  رد  تیصخش  هکنیا  رظن  زا  ار  تیـصخش  غارـس  دایز  یلیخ  یلو  دوشیم ، حرطم 
تیصخش دینک . تیوقت  ار  دوخ  تیـصخش  دنیوگب : هک  تسا  نیا  رب  ناشـشالت  مامت  مدآ ، دالوا  ِناگدنزارب  خیرات و  ناگتـسراو  همه  نیا 

رد دوشیمن و  ایند  هزور  دنچ  ماقم  کی  ریسا  دوش ،] تیوقت  رگا  تیصخش  . ] دوشیمن هروغ  کی  شمشک و  کی  ریسا  دوش ، تیوقت  رگا 
رانک ملا  تذـل و  نآ  رد  تسا و  یناسنا  ِرایتخا  هاگهولج  هک  گرزب  هثداح  نیا  تاکرب  زا  ام  سپ  دوشیمن . هفالک  اههزیگنا  باختنا  نایم 
يوس هب  تکرح  و  لامک ، هاگـشیپ  رد  وا  نتفرگ  رارق  ناسنا و  طـقف  هک  میباـییمرد  تسا ، هدروخ  مه  هب  میهاـفم  یتح  و  هدـش ، هتـشاذگ 

یناسنا مولع  رد  ار  دوخ  یملع  فیراعت  ياهثداح ، نینچ  زا  دراوم ، هنوگنیا  رد  ام  هک  تسا  بوخ  ! تسا حرطم  راـیتخا  لاـمک  اـب  لاـمک ،
« ِمهاوخیمن  » هن دراد و  اـنبم  ناـنآ  ِمهاوخیم »  » هن هتبلا ] هک  «. ] مهاوخیم : » دـنیوگیم هک  یلوـمعم  ناـسنا  رفن  دـنچ  زا  هن  مینک ، باـختنا 
هچ یتیعقوم -  ره  رد  هک  تساجنیا  ناتـساد  نیا  یگدـنزومآ  منکیم : ضرع  هرابود  دراد . انبم  نانآ  ربج  هن  يدازآ و  هن  نینچمه ، نانآ .

دیاب  » هک نانچ  تسین : يدـعب  تیعقوم  يارب  يرابجا  بجوم  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  ياهتبحـص  رد  هچ  ـالبرک ،] اـت  هکم   ] ریـسم رد 
، دشاب حرطم  مورب ،» دیاب  مرادن ، ياهراچ   » ترابع تسا  نکمم  هتبلا  مرادـن »!! مه  رایتخا  مرادـن و  ياهراچ  چـیه  نوچ  دوشب ! يراک  نینچ 

مزلم ریـسم  نیا  رد  تکرح  يارب  دـیوگیم  دـنکیم و  تکرح  یلعا  نامرآ  هبذاج  رد  ناـسنا  هک  دـنربیم  راـک  هب  يدروم  رد  ار  نآ  یلو 
ياهراک رگا  میراد . ینامیـشپ  ساسحا  تیلوؤسم و  ساسحا  ام  درک . هجوت  دیاب  مه  ینامیـشپ  تیلوؤسم و  هب  رایتخا ، زا  ثحب  رد  متـسه .

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ مرش  نیا  رایتخا  يدوبن  رگرایتخا  لیلد  دش  ام  تلجخ  رارطضا  لیلد  دش  ام  ِيراز  ؟ هچ ینعی  ینامیشپ  سپ  تسا ، ربج  يانبم  رب  ام 
. دینکیم مرش  ساسحا  دیدش ؟ بکترم  ار  تشز  راک  نیا  ارچ  دنیوگیم : امش  هب  هک  یتقو  [ . 585 [ ؟ تسیچ مرزآ  تلجخ و  غیرد و  نیو 
. دـنکیم رانکرب  تقیقح  ِدوخ  زا  ار  ام  تاملک ، اب  يزاب  یهاگ  میراد . رایتخا  اـم  هک  دوشیم  مولعم  تسیچ ؟ مرزآ  تلجخ و  غیرد و  نیا 

هدنورپ - 1: میراد هدنورپ  ود  رایتخا ، ربج و  هیـضق  رد  ام  دـشاب . تاعلاطم  أدـبم  اهرتناوج ، يارب  هَّللاءاشنا  هک  منکیم  ضرع  ار  ياهیـضق 
طقف هک  نیا  طرش  هب  تسا . زاب  متسیس )  ) ماظن دینک . ثحب  یملع  رظن  زا  دینیشنب و  تمایق  ات  هام ، ود  هام ، کی  ات  الاح  زا  تسا . نآ  یملع 

تابثا يارب  هک  ریـسم  نیا  رد  دینک ، تابثا  ار  رایتخا  دیناوتن  مه  رگا  یتح  دنکن . هراچیب  ار  امـش  هملک ، ات  ود  دینکن و  فاوط  ناتدوخ  رود 
زا راک  کیل  نآ  هن  یتسدوب  وت  مقوشعم  تفگ  . درک دیهاوخ  بجعت  راهظا  و  داد ! دنهاوخ  امش  هب  ییاهلگ  هتـسد  دیوریم ، رایتخا  ِندرک 

. میدیـسرن نآ  هب  دوب ، هناصلاخ  فدـه  نوچ  میرادرب ، ندروخ  بآ  ناویل  کـی  میورب و  میتساوخیم  ًـالثم ] [ .] 586  ] ناهج رد  دزیخ  راـک 
ای تسا  عمج  امـش  ساوح  ایآ  تسا ، حرطم  هلأسم  نیا  تیلع ، رد  تفگ : دیـسر و  هار  زا  یکی  اما  دوبن ، اجنآ  مه  بآ  ناویل  دـینک  ضرف 
زا يرایـسب  تسا . رتالاب  رایتخا  دوخ  زا  هبترم  دـص  دـش ،] حرطم  امـش  يارب  ندروآ  بآ  عقوم  رد  تیلع  هلأسم  ناهگان  هک   ] نیا هدـیاف  هن ؟

ریـسم رد  ًاـقافتا  ینعی  ، ] دوـب هار  رد  مه  وا  میدـید . نگتنور  زا  ار  ( X  ) سکیا هعـشا  فشک  هک  نانچ  تسا . هدوب  لـیبق  نیا  زا  تاـفاشتکا 
ریـسم فشاک ، هک  یلاح  رد  دوب ، هار  رـس  رد  تافاشتکا  نیا  زا  دروم  دـنچ  درک . ضوع  ار  رـشب  ِملع  تشونرـس  اما  تفرگ ،] رارق  نگتنور 

. دینکن فاوط  ناتدوخ  رود  هب  دیدنبب  نامیپ  هک  نآ  طرـش  هب  اما  دینک ، ثحب  دـیهاوخیم  ردـق  هچ  ره  رایتخا ، يارب  دومیپیم . ار  يرگید 
دوخ هار  تکرح و  دراد . رابتعا  نم  فرح  نیا  سپ  متفگ ، نم  نوچ  دییوگن  طقف  دینکن . فاوط  ناتدوخ  رود  دـمآ ، بوخ  هراختـسا  رگا 

دییامرفب روصت  - 2. يدرک نشور  ام  يارب  ار  تقیقح  دییوگب  دیـسوبب و  مه  ار  وا  تسد  تفگ ، ار  قح  نخـس  یـسک  رگا  دـیهد . همادا  ار 
رد ًاربج  ای  دـندروآ . ایند  هب  ار  ام  ًاربج  ام  ردام  ردـپ و  میاهدیـسر . اجنیا  هب  يریجنز  ِيربج  ياههقلح  هلـسلس  کی  طـسوت  اـم  یگمه  هک 

هدنورپ ات  منکیم  حرطم  ار  ياهلأسم  دروم ، نیا  رد  ربج . ربج ، دییوگب  دیریگب و  تسد  حـیبست  کی  یتح  میدـیماشآ . میدروخ و  نامرمع 
امـش رگا  میاهدیـسر -  اجنیا  هب  ًاربج  دـنیوگیم  هک  اهنآ  لوق  هب  میاهتفرگ -  رارق  هک  تیعقوم  نیا  رد  ام  . دوش متخ  راـیتخا  ربج و  ِیلمع 
ًالبق رگا  تفگ ، مهاوخ  يزیچ  نم  دراد و  همادا  هسلج  نیا  رگید  هقیقد  کی  ات  ًالثم  ای  دیرادرب ، دیهاوخیم  ًادـعب  هک  یمدـق  هک  دـینادیم 

هب متـسه ، ورهبور  اهنآ  اب  نونکامه  هک  اهناسنا  نیا  میوگب ، مراذگب و  رانک  ار  نآ  دوب ، هدناشک  اجنیدـب  اهیهاوخدوخ  تایدام و  ِربج 
اب يدعب ، تیعقوم  يارب  مهدب -  نم  ار  نانآ  باوج  هک  نیا  هن  دننک . قیقحت  دنورب و  نانآ  دوخ  ًادعب  هچرگا  دنراد -  زاین  هلأسم  نیا  حرط 

لاثم کی  . دـیرادرب ار  مدـق  دـییامرفب و  فطل  امـش  اما  دـیراذگب . تیاهنیب  ناوت  هب  ربج  ار  نآ  مان  دـینک و  تکرح  اـبیز  هدارا  تین و  نیا 
رگا امـش  دراد . هریغ  یعیبط و  ياههزیگنا  اـی  يداـم ، ياـههزیگنا  هک  دـیهدیم ، ماـجنا  يراـک  رهـش  رد  اـی  يداـبآ ، کـی  رد  امـش  رگید ؛

نادجو و ِیبایشزرا  هزیگنا  اب  دیهدب و  تاجن  ار  ناتدوخ  تایدام ، هدام و  ِربج  زا  دینک و  هدامآ  يدعب  تیعقوم  يارب  ار  ناتدوخ  دیتسناوت ،
دینک یناسنا  ار  دوخ  ّتین  دیناوتیم ، رگا  اما  دیروبجم ! امش  لاحنیا  رد  میرادن ، يراک  امش  اب  دیتسناوتن ، رگا  دیرادرب . مدق  یهلا ، هزیگنا 

هک نیا  يارب  طقف  طقف و  منیبب . مناوتیم  مه  یفاضا  رامیب  کـی  يزور  اـت  ار ، راـمیب  دـنچ  متـسه و  کـشزپ  نم  بوخ ، رایـسب  دـییوگب  و 
ربج ار  نآ  مان  درادرب و  ار  مدـق  نیا  ام  زیزع  کشزپ  نیا  تین ، نیا  هب  طـقف  منک . مک  ار  ناراـمیب  درد  هک  نیا  يارب  طـقف  طـقف و  مناـسنا ،
هار رد  نتـشادرب  مدـق  رایتخا و  لباقم  رد  ناوتیمن  ار  ظافلا  نیا  تسا . رایتخا  ربج و  ِیلمع  هدـنورپ  مه  نیا  درادرب . ار  مدـق  اـما  دراذـگب ،

هلأسم دوشیم ، هدیـسرپ  ام  زا  هک  یتالاؤس  رد  مینیبیم  ًابلاغ  مدید . يرورـض  مه  ار  ثحب  نیا  حرط  لاحره ، هب  داد . رارق  هناهب  اهتمظع ،
رد هچ  راـیتخا ، ربـج و  نیا  اـما  تسا . هلأـسم  نـالف  مود  هبتر  هلأـسم و  نـالف  لوا  هبتر  ًـالثم  دراد . رارق  موـس  هبتر  رد  ًـالثم  راـیتخا  ربـج و 

رایتخا ربج و  مدرک ، ضرع  هک  هنوگنامه  اذـل ، دوشیم . حرطم  ناوارف  روط  هب  یلومعم ، تاـسلج  رد  هچ  اـههزوح و  رد  هچ  اههاگـشناد ،
راـیتخا هب  ًاـعطق  هـک  دـینک ، ثـحب  نآ  هراـبرد  دینیـشنب و  دـیناوتیم  اهتدـم  ینعی  دراد . یملع  هدـنورپ  هـک  نـیا  یکی  دراد . هدـنورپ  ود 

ضرع ار  نآ  ریظن  دوـشیم . امـش  بیـصن  اـهزیچ  یلیخ  دـیدرکن ، فاوـط  ناـتدوخ  رود  و  دیدیـسرن ، ًاـضرف  رگا  مـه  يرگید  دیــسریم .
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ناشیا هب  لوا  زور  دمآیم . نم  سرد  تاسلج  هب  لبق ، اهلاس  دوب و  دنله  لها  یـسانشهعماج و  دـیتاسا  زا  کیاو  ناو  رتکد  مناخ  : منکیم
هک یسرد  نیا  نم  تفگ : موس  زور  متفگ . زین  ار  نآ  دودح  رادقم و  هتبلا  دییایب . یعرـش  باجح  اب  امـش  هک  تسا  نیا  لوا  طرـش  متفگ ،

سرد نیا  تاسلج  رد  سپس  مدرگیم ، ار  امش  نارهت  نیا  مزادنایم و  مرس  هب  ار  فاحل  نم  زادنیب ، ترس  هب  فاحل  دییوگب  رگا  منیبیم ،
حرطم کیاو  ناو  رتکد  مناخ  اب  هک  یلئاسم  هلمج  زا  متفگیم . سرد  ار  يونثم  حرـش  نم  عقوم  نآ  منکیم . تکرـش  اهمناخ  نایاقآ و  اـب 

تایعقاو و تسا . ناتدوخ  تسد  رد  رایتخا  دـینک ، لوبق  ار  يولوم )  ) درم نیا  بلاـطم  امـش  میوگیمن  نم  متفگ : وا  هب  هک  دوب  نیا  مدرک ،
: منک داهنشیپ  اهیبرغ  امش  هب  ار  هلأسم  کی  مهاوخیم  نم  اما  امـش . نیقی  کش و  اب  هن  دوشیم ، ور  ریز و  نم  ِنیقی  کش و  اب  هن  قیاقح ،

تقد اما  دشابن . لوبق  دروم  دشاب و  كوکشم  امش  يارب  نانآ  ياعدا  تسا  نکمم  دننکیم . ییاعدا  هچ  صاخشا  نیا  دیشاب  هتشادن  يراک 
هلأسم رد  يولوم ، هک  دینک  ضرف  ًالثم  دنروآیم . دننیچیم و  اهناغمرا  هچ  رشب  يارب  دننکیم ، تکرح  هک  ییاهریـسم  زا  اهنآ  هک  دینک 

هتفگ هنوگنیا  دوخ ، ریـسم  رد  اما  دـیرادن ، لوبق  ار  نآ  مه  امـش  منکیم -  ضرع  لَـثَم  ناونع  هب  هتبلا  تسا -  هتفگ  هنوگنیا  ربق  باذـع 
ایآ تسا ؟ راوتـسا  نیمه  رب  لگه ، هفـسلف  يانبم  هک  دینادیم  ایآدَُوب  نونکم  دوخ  ِّدض  ردنا  دض  دَُوب  نوچ  ردارب  يا  تسه  مدع  رد  : تسا

نکمم هک  نیا  اـب  تسا ؟ هدرک  شوارت  يولوم )  ) صخـش نیا  زغم  زا  يزیچ  هچ  دـینک  تقد  هک  مینک  شهاوـخ  امـش  زا  ار  نیا  میناوـتیم 
دنک تابثا  تسا ، مالسا  هک  ار  شدوخ  ِینید  هلأسم  کی  دهاوخیم  هک  دینک  ضرف  . دینکن لوبق  دنکیم ، لابند  هک  ار  اعدم  نآ  امش  تسا 
دارم نامه  هب  ًاعطق  دوریم و  دناشفایم و  شنماد  اب  هک  تسا  قیاقح  ای  دزیریم . دنت  دنت  ار  اههتکن  دـنکیم ، یط  هک  ار  يریـسم  نیمه  و 

هچ دـینک  تقد  اـما  ماهتـشون . ار  ناـشیا  تاهابتـشا  دروم  دـص  دودـح  رد  مه  هدـنب  دـشاب . هدرک  هابتـشا  هک  نیا  رگم  دیـسریم ، امـش  مه 
هب ات  زارد  ِریخأت  دـعب  دـمآ  هر  رد  : تسا نینچ  وا  دوصقم  اما  دـنکیم ، ناـیب  ار  یبلاـطم  شوگرخ ، ریـش و  هراـبرد  يولوم  ًـالثم  دـیوگیم .

یَملاع رهاظ  تسا و  ناهنپ  لقعلقع  يادوس  نیا  تسافرژ  اب  هچ  اـت  لـقع  ياـیرد  نیا  تساـنهپ  اـب  هچ  اـتزار  ود  کـی  دـیوگ  ریـش  شوگ 
ار ودرگ  هک  نیا  لثم  مه  نآ  دش ؛ خیرات  ياههفسلف  نیرتگرزب  وزج  تیب ، کی  نیمه  اب  وا  راعشا  [ . 587  ] یمن يو  زا  ای  جوم  ام  ِتروص 

هتخادنا رود  یمیدق ، ياهباتک  ناونعهب  يونثم )  ) باتک نیا  ینامز  دینک . يزاب  مه  امش  اههچب ، دیوگیم  دزادنایم و  ناکدوک  ربارب  رد 
دوب هدمآ  ایند  گرزب  ياهروشک  زا  یکی  زا  هک  رفن  کی  ًاریخا  دنَروخیمن ! درد  هب  نونکا  یمیدق ، ياهباتک  هک  نیا  ناونعهب  دوب ! هدش 

تخانـش يارب  طـقف  یهاگـشناد  دـنهاوخیم  تسا و  يوـلوم  ياـقآ  ِیمیدـق  باـتک  نیمه  اـهباتک ، نیرتشورف  رپ  زا  یکی  تفگیم : و 
هیـضق نآ  رد  يولوم  میـشاب . وا  هدنزاس  دیفم و  ِبلاطم  قشاع  دیاب  ام  میراد . لوبق  ار  وا  ياهاعدا  همه  هک  میتفگن  ام  هتبلا  . دننک انب  يولوم 

نآ :] تسا هتفگ  فیرظ  رایـسب  هلمج  کی  مداـخ ، نآ  ندومن  فلخت  و  غـالا )  ) ناویح راـمیت  تهج  ار  مداـخ  یهلا ] درم  نآ   ] ندرک مازتلا 
: تفگ رازگتمدخ  دوش . ریس  مه  نابزیب  ناویح  نآ  ات  نک  هدامآ  وج  هاک و  نم ، ياپراچ  يارب  ورب  تفگ : هدرک و  مداخ  هب  ور  یهلا ] درم 
هدرک و یگدیسر  تسا ، هدیـسر  هار  زا  هک  ییاپراچ  هب  یتسیاب  هک  منادیم   ) مراد ینالوط  هقباس  راک  نیا  رد  نم  هّللاب ، الا  هّوق  الو  لوحال 
هب هک  وج  نآ  هب  تسا ، تسـس  شیاهنادـند  هدـش و  ریپ  نم  ياپراچ  نوچ  زیزع ، رازگتمدـخ  يا  یهلا : درم  (. تخاـس مهارف  ار  وا  ياذـغ 

اهبیترت نیا  نارگید  یهدیم ؟ دای  ار  اهفرح  نیا  نم  هب  وت  لوحال ... تفگ : راکتمدـخ  نک . رت  شاپب و  بآ  یمک  داد ، یهاوخ  اـپراچ 
. راذگب لبنم  يوراد  تحارج  نآ  هب  دراد ، تشپ  رد  یتحارج  رادرب و  ار  شنالاپ  تفگ : یهلا  درم  دنزومآیم . نم  زا  نایاپراچ ، هرابرد  ار 
هچ هک  مینادیم  نامدوخ  ام  تسا ، هدمآ  نامهم  رازه  دص  نونکات  ام  يارب  نک ، اهر  ار  اهییوگ  تمکح  نیا  لوحال ... تفگ : راکتمدـخ 

اپراچ نآ  هب  تفگ : یهلا  درم  . دندرگیمرب یضار  ام  نامدود  زا  نانامهم  همه  مینکیم و  لمع  میـسانشیم و  ار  دوخ  هفیظو  ام  درک . دیاب 
، داد یهاوخ  ياپراچ  هب  هک  ار  اهوج  تفگ : یهلا  درم  موشیم . هدنمرش  وت  ياههتفگ  نیا  زا  نم  لوحال ... تفگ : راکتمدخ  هدب . مه  بآ 

یهلا درم  منادیم ). ار  اهنیا  همه  نم  . ) نک هاتوک  ار  اهنخـس  نیا  نامهم  ياـقآ  اـیب  لوحـال ... تفگ : راکتمدـخ  دـشاب . هتـشاد  مک  هاـک 
ات زیرب  اجنآ  رد  کشخ  كاخ  یمک  تسا ، رت  شیاج  يدـید  رگا  نک و  كاپ  لکـشپ  گنـس و  زا  هلیوط  رد  ار  اپراچ  نیا  ياـج  تفگ :

وگب و هّللاب  الا  ةوقال  لوحال و  شاب . هتشاد  هجوت  مه  وت  نم ! ردپ  يا  زیزع ! نامهم  يا  ... لوحال تفگ : باوج  رد  راکتمدخ  دوش . کشخ 
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. ناراخب ار  رخ  تشپ  نک و  ادـیپ  ياهناـش  تفگ : یهلا  درم  نکم . ییوگرپ  ردـق  نیا  ینادیم ، دوخ  رومأـم  هداتـسرف و  ار  وا  هک  یـسک  اـب 
یهلا درم  منادیم .) ار  اهنیا  همه  نم   ) شاب هتـشاد  مرـش  یمک  یمارگ ! نامهیم  يا  زیزع ! ردـپ  يا  لوحال ... تفگ : باوج  رد  راکتمدـخ 

ردپ لوحال ... تفگ : باوج  رد  راکتمدخ  دتلغب . نیمز  هب  هک  دوشن  دنب  نآ  رد  ناویح  ياپ  ات  دـنبب  رتهاتوک  یمک  ار  ناویح  مد  راپ  تفگ :
رد یهلا  درم  نآ  !.... دوشیم ادیپ  یناوختسا  ریـش  رد  رگم  ینک ؟ ادیپ  ناوختـسا  ریـش  زا  یهاوخیم  وت  وگم ، دایز  نخـس  هزادنا  نیا  زیزع !
نآ لاح  دـشاب . هدوب  نانمـشد  بیـصن  شاک  يا  هک  دوب  یلاح  رد  اونیب  ناویح  نآ  اما  دربیم ، رـس  هب  نتـشیوخ  اب  وگتفگ  هسوسو و  لاـح 

حبـص هب  هنـسرگ  ار  بش  دوب . هدش  هراپ  شنالاپ  هدش و  جـک  شنالاپ  هدـیتلغرد ، اهگنـس  اهكاخ و  نایم  رد  دوب : نینچ  نابزیب  ناویح 
هلان و اب  ار  بش  نآ  مامت  ناویح  نآ  . تسا ندش  فلت  لاح  رد  دـنکیم و  ناج  ییوگ  هک  دوب  هدـش  یتبیـصم  نانچنآ  راتفرگ  هدـیناسر و 

نآ ِلاح  نابز  ناسرب . نم  هب  هاک  تشم  کی  لقادـح  مهاوخیمن ، وج  متـشادرب و  تسد  وج  زا  ادـنوادخ ! تفگیم : هدرب و  رـس  هب  يراز 
ماخ ِراکتمدخ  نآ  تسد  زا  نم  دـینک ، یمحر  نم  هب  هک  دوب  نیا  دـندوب  هداد  بیترت  ياهقلح  عمجم و  دوخ  يارب  بش  هک  خویـش  هب  اونیب 

ره هک  یسک   ) رقبلا عوج  زا  هاگحبص  ات  هراچیب ، ناویح  نآ  داد . رس  اهنویـش  درک و  اههلان  دادماب  ات  وج ، هاک و  قارف  رد  مزوسیم . خوش 
اونیب ناویح  تقو  رسهب  راکتمدخ  نآ  دش ، نشور  حبـص  هک  یماگنه  . تشگیم ولهپ  نآ  هب  ولهپ و  نیا  هب  دوشیمن ) ریـس  دَروخیم و  هچ 

و ندز ) کنوخیـس   ) شین اب  هک  تشاذگ  ار  ناشورف  رخ  ِيرگهلیح  يانب  راکتمدـخ  داهن . وا  تشپ  رب  هدرک و  ادـیپ  ار  نالاپ  ًاروف  دیـسر و 
دننام ناویح  نآ  اب  دوشیم . رادومن  كالاچ  ناویح ، هک  دـننکیم  راداو  باتـش  تکرح و  هب  ار  وا  ناـبزیب ، ِناویح  هب  مخز  نتخاـس  دراو 

زا تشگ  هدـنهج  رخ  ... دـنک وگزاب  ار  دوخ  درد  هک  تشادـن  ینابز  اـما  درکیم ، زیخ  تسج و  شین  درد  زا  رخ  يرآ ، درک . راـتفر  گـس 
هنسرگ اونیب و  ناویح  اما  داتفا ، هار  هب  هدش و  رخ  راوس  هاگحبـص  یهلا ، درم  نآ  [ . 588 [ ؟ شیوخ لاح  دـیوگب  رخ  ات  نابز  وک  شین  ّيزیت 

. دنک زاربا  ار  دوخ  درد  دناوتیمن  تسا و  رامیب  نابزیب ، ِناویح  نیا  دنتفگیم : دندیشوکیم و  وا  ندرک  دنلب  رد  مدرم  داتفایم و  نیمز  هب 
ِيرامیب دـیاش  تفگیم  تخادـنایم و  ناویح  ناـهد  هب  تسد  يرگید  دـیچیپیم . تفرگیم و  ار  ناویح  نآ  شوگ  دـمآیم و  ولج  یکی 
یمراهچ تسا . هتفرورف  شیاپ  لعن و  نایم  رد  یگنـس  دـیاش  تفگیم  هدرک و  دـنلب  ار  ناویح  ياپ  یموس  تسوا . ناهد  هب  طوبرم  ناویح 

زا دندش ، سویأم  اههجلاعم  اههنیاعم و  نیا  همه  زا  هک  یماگنه  . دهد صیخـشت  ار  وا  يرامیب  تلع  هک  دوب  هدش  هریخ  ناویح  ياهمشچ  هب 
هب هک  یهلا  درم  نآ  یلو  تسا ؟ يوق  ملاـس و  ِناویح  کـی  نیا  یتـفگیمن  زورید  رگم  وت  دراد ؟ یـضرم  هچ  ناوـیح  نیا  دندیـسرپ  خـیش 

راکتمدخ نآ  هک  هدوب  هّللاب » الا  هوق  لوح و ال  ال   » وا ياذـغ  مامت  بشید  هک  يرخ  يرآ ، تفگ : نانآ  هب  دوب ، هدـش  هجوتم  هیـضق  ِتیعقاو 
رخ . دشابیم هدجس  لاح  رد  دینیبیم  هکنانچ  مه  زورما  تسا و  هدیناسر  حبص  هب  حیبست  اب  ار  هتشذگ  بش  تسا ، هدیناروخ  وا  هب  راکهبت 

نیا هب  دینک  هجوت  یلو  دینکن ، لوبق  ًالـصا  ار  هیـضق  لصا  امـش  هچ  رگا  ؟ شیوخ لاح  دیوگب  رخ  ات  نابز  وک  شین  ّيزیت  زا  تشگ  هدنهج 
نابز وک  دیوگیم : هک  تسوا  تسا . هدرک  هفالک  ار  درم  نیا  هّلک  سمش ، ناوید  رد  راب  دصیس  رازه و  شش  هک  تسا  ياهلأسم  ناج ، هک 

دیشاب هتشادن  نآ  اب  يراک  دینک : تقد  نارهاوخ  نایاقآ و  نیاربانب ، . تسا یلاح  هچ  رد  دیوگب  هک  درادن  نابز  شیوخ . لاح  دیوگب  رخ  ات 
یگدامآ نیا  رگا  دیورن . نآ  لابند  هب  دوش ، لتخم  دروخب و  همدص  امش  هدیقع  هب  هک  دیسرتب  رگا  هتبلا  دیریذپیمن . ار  يولوم  ياعدم  هک 

، تسا هجوت  لباق  رایـسب  دننیچیم  نانآ  هک  اهلگ  نیا  هار ، رد  یلو  دشاب ، هابتـشا  وا  ياعدم  هچ  رگا  هک  دـینکیم  ساسحا  ناتدوخ  رد  ار 
. تسا هابتشا  دراوم  نیا  دیوگب : امش  هب  دید ، یهابتـشا  هک  دروم  ره  رد  یبرم  ات  رتهب ، هچ  هک  دیـشاب  هتـشاد  یبرم  رگا  دیورب . نآ  لابند  هب 

بلاـطم تسین . یفاـک  تسین ، تسرد  هتفرگ  رظن  رد  يوـلوم )  ) وا هک  هچ  نآ  هک  نـیا  یلو  دـشاب . اـمنهار  ربـهر و  یبرم ، هـک  یطرـش  هـب 
دوصقم اما  هدوب ، هناهب  اهناتساد  همه  حرط  دنزیریم . نوریب  دنیوگیم و  روطنیمه  هک  دوشیم ، هدید  گرزب  ياهناسنا  نیا  رد  يرایسب 

نک هاگآ  ارم  ایادخ  ، » يرارِْطِا ِزِکارَم  یلَع  ینِْفقْوَا  َو  دیوگیم : هفرع  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  . تسا زیمآدنپ  مهم و  بلاطم  نانآ ،
َو دراد . تیمها  رایـسب  رایتخا  هلأسم  دـهاوخیم . کمک  ادـخ  زا  مه  وا  مراد .» رایتخا  اـجک  رد  مروبجم و  اـجک  رد  مّرطـضم . اـجک  رد  هک 

علطم ارم  درک ، دهاوخ  نوگرگد  ار  هلأسم  دنک و  راتفرگ  ارم  دهاوخیم  ربج  هک  ییاهاج  نآ  رد  ایادـخ ! ، » يرارطـضا زکارم  یلَع  ینِْفقْوَا 
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زا ار  ام  ادنوادخ ! . دیاهدرک اههدافتسا  دیاهتـسشن و  هَّللدمحلا  دوخ ، رمع  لوط  رد  لاس  ياهلاس  درم ، نیا  دای  هب  امـش  هک  تسا  نیا  زاسب .»
قشع و ناـناوج ، نورد  رد  ادـنوادخ ! . اـمرفب ظوفحم  یهارمگ  زا  ار  اـم  ناـناوج  ادـنوادخ ! . اـمرفب رادروخرب  لاـمک  ریخ و  هار  رد  راـیتخا 

ظوفحم ندش ، هابت  زا  ار  ام  تیصخش  ایند ، هزور  دنچ  ِیناگدنز  نیا  رد  ادنوادخ ! . ازفیب زور  هب  زور  ار  صالخا  تفرعم و  ملع و  هب  تبحم 
ار ام  ِناناوج  ِمکحم  هدارا  ادنوادخ ! . امرفب يروای  يرای و  ياهدید ، حالص  ام  يارب  تدوخ  هک  یهار  رد  ار  ام  اراگدرورپ ! ادنوادخ ! . امرفب
زا ار  ام  اراگدرورپ ! ادـنوادخ ! . ریگب ار  ام  ناناوج  تسد  یگدـنز ، ریـسم  ياهشنیزگ  رد  اهيریگمیمـصت ، رد  اراگدرورپ ! امرفب . تیوقت 

« نیمآ .» امرفب رادروخرب  ياهدومرف ، اقلا  ام  رب  نیسح  هلیسو  هب  هک  یگرزب  ياهسرد  نیا 

ینیسح داهج 

زا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  كراـبم  رـضحم  رد  ناناملـسم  یتقو  هک  تسا  هدـش  لـقن  یتـیاور  رد  .( 1377  / 2  / 15 مرحم ، مهن  بـش  )
داهج زا  ام  نم ، نارای  يا  . » رَبْکَْالا ِداهَْجلا  َیِلا  ْرَغْـصَْالا  ِداهَْجلا  َنِم  انْعَجَر  ْدَـق  یباحْـصَا ، دومرف : ترـضح  دنتـشگرب ، هنادـنمزوریپ  يداـهج 

هب هورگ  ود  تشاد . رارق  گنج  داهج و  رد  و  دوب ، هتفر  گرم  یگدـنز و  زرم  هب  ناج  تسا .» ربکا  داهج  تبون  ـالاح  میتشگرب ، کـچوک 
تیلهاج و یتسرپداژن و  زا  عاـفد  يارب  مه  يرگید  تقیقح ، قح و  زا  عاـفد  يارب  یکی  دـندوب . هدـش  هدیـشک  گرم  یگدـنز و  ياـهزرم 

راگدای تالیخت  زا  عاـفد  اـی  ساـسایب ، لاـنم  لاـم و  زا  عاـفد  اـی  یبوسر و  ياـهگنهرف  ِقطنم  ّدـض  اـی  قطنمیب و  هدـش  بوسر  تاداـع 
رغـصا نآ ، لباقم  رد  هک  تسیچ  يدعب  داهج  مینیبب  لاح ، تسا . کچوک )  ) رغـصا داهج  نآ  دومرف : ربمایپ  لاح ، نیا  اب  نهک . ِناراگزور 

داهج نیرب ، تاساسحا  لـقعت و  دربشیپ  يارب  هعماـج  میظنت  يرـشب و  ِلـماکت  هار  رـس  زا  نمـشد  نتـشادرب  تقیقح ، رد  تسا . کـچوک ) )
دشاب ات  مینک  فرطرب  ار  عناوم  میرادرب و  ار  هار  رس  ياهگنس  هک  دوب  نآ  همدقم  رغـصا  داهج  هک  تسیچ ، ربکا  داهج  سپ  تسا . رغـصا 

هب رشب  خیرات  نآ ، نتفرگ  هدیدان  تهج  هب  نآ و  رد  هحماسم  تهج  هب  هک  تسا  یمهم  هلأسم  نامه  هیـضق  میوشب ؟ ربکا  داهج  هب  لیام  هک 
اهالب و نآ  مامت  اهيراوگان و  اهتقـشم و  نآ  مامت  دنکیمن . اهر  ار  رـشب  یهاوخدوخ  تسا . یهاوخدوخ »  » نآ و  دسریمن ، باصن  ّدح 
: دومرف ترـضح  هک  تسا  مهم  يردق  هب  رما  نیا  دننک . داهنـشیپ  رـشب  يارب  هتفای  لیدعت  ِنم »  » و دوخ »  » دـنناوتب هک  دوب  نآ  يارب  بئاصم ،
وا نوـچ  بوـخ ، رایـسب  تسورهبور . ینوریب  نمـشد  اـب  ناـسنا  رغـصا ، داـهج  رد  داـهج . نیرتگرزب  ینعی  تسا ، ربـکا  داـهج  راـک ، نیا 

گنج و دتـسیایم و  وا  لباقم  رد  هک  تسا  یعیبط  دنک ، بآ  رب  شقن  ار  وا  ياهنامرآ  دنک و  يزاب  صخـش ]  ] نیا ِیگدنز  اب  دـهاوخیم 
ات رس  زا  تسا و  نوریب  رد  هک  ینمـشد  اب ] داهج   ] یلو دوشیم . هدرمـش  داهج  شتاکرح  تسا ، قح  قفاوم  هک  سک  نآ  دریگیمرد . عازن 

نیمه هب  میوش ؟ يورایور  هنوگچ  تسا ، هدش  هتخیمآ  نم  دوخ  اب  هک  ینورد  نمـشد  اب  ام  لاح ، تسا . ناسآ  درابیم ، تموصخ  نآ  ياپ 
ناسآ یعفا  کی  هب  ندز  گنـس  ای  ربب ، گنلپ ، لثم  هدنرد  کی  هب  ای  نتـشیوخ ، زا  نوریب  هب  يزادناریت  دوشیم . هدـیمان  ربکا  داهج  رطاخ ،

هتـسراو يافرع  همه  گرزب ، عبانم  رد  اهاعد و  رد  اذل ، درک ؟ دیاب  راک  هچ  متـسه ، وت  ِدوخ  نم ، دیوگیم : هک  هچنآ  لباقم  رد  اما  تسا ،
لیدـعت نادـیم  هب  دـیتساوخ  رگا  هک  دـننکیم  دزـشوگ  ار  هلأسم  نیا  هراومه  يرـشب ، ِتمظعاب  ِنازاسگنهرف  نیا  همه  لِگ و  كاخ و  زا 

دروم ارم  ایآ  دـیوگیم : دـهدیم و  وت  هب  گنج  نالعا  ادـتبا ] . ] دـیربن موجه  یناهگان  روط  هب  دـیورب ، ربکا -  داـهج  ینعی  یهاوخدوخ - 
، اذل مدوب ؟ هتفرگن  هدـهع  هب  ار  وت  ِیگدـنز  تیریدـم  لاس   50 لاس ،  40 لاس ، رگم 30  متـسین ؟ وت  ِدوـخ  نم  رگم  یهدیم ؟ رارق  فدـه 
ار قح  نآ  تسامش ، تسد  هب  یقح  رگا  دینکن . تداسح  تسا ، هدروآ  تسد  هب  ار  یلامک  هدرک و  تفرشیپ  یـسک  دیدید  رگا  دیوگیم ،

كرت ار  راگیس  تساوخیم  ناتسود  زا  یکی  ینامز  . تسا یهاوخدوخ  لیدعت  يارب  هدنزارب  رایـسب  ياهمدقم  اهنیا ، زا  مادکره  دینک . ادا 
ًاعقاو مه  ار  نآ  ررـض  یفرط ، زا  منک ؟ راـک  هچ  منک ، هزراـبم  مناوـتب  منادیم  دـیعب  ینـالف  تفگ : دوـب . هدیـشک  راگیـس  یلیخ  اریز  دـنک ،

ار راگیس  كرت  میتفگ  وا  هب  دروم  نیا  رد  تسا . هدش  عورـش  يدج  راطخا  دنکیم و  دیدهت  اههفرـس  دوریم و  الاب  نس  منکیم . ساسحا 
ریش لثم  سْفَن  دهدب . رارق  رتشیب  ای  تعاس  کی  تدم  هب  دشیم ، هقیقد  هد  هک  راگیس  ود  نیب  هلصاف  ًالثم  دنک . عورـش  نّیعم  ياههلـصاف  اب 
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ار مدوخ  ادرف  زا  نم  دنیوگیم : یضعب  دیشاب . گنرز  یمک  دوشیم . رتهدنرد  دینزب ، ریجنز  وا  هب  دیهاوخیم  هک  دنک  ساسحا  رگا  تسا .
تردق شدوخ  رد  ردق  نیا  رـشب  ایآ  تسا . هدرک  هفالک  ار  تیرـشب  خیرات  سفن ] نیا  . ] دـییامرفب داد ، هزاجا  سفن ]  ] رگا منکیم . لیدـعت 

ریبعت ام ، خـیرات  ِزاسناسنا  ِناـگرزب  زا  یکی  دـینکب . ار  راـک  نیا  ًاجیردـت  یلو  منکیم ؟ لیدـعت  ار  مدوخ  ادرف  زا  نم  دـیوگب  هک  دـنیبیم 
: دـیوگیم سپـس  دـینک . رود  دوخ  زا  ار  تنایخ و ... تداسح ، ًـالثم  دـینک .» رود  دوخ  زا  ار  اهيدـیلپ  نیا  لوا  : » دـیوگیم دراد . ییاـبیز 

نم درد  یلو  متـسه ، نم  وت  ياود  تفگیم  ام  هب  هک  يدوخ  نآ  اب  دـیوش  زیوالگ  هک  دـش  انب  رگا  ینعی  دیـسر ، دوخ  هب  تبون  رگا  لاح ،
نم ایادخ ، دییوگب : دیربب و  هانپ  ادخ  هب  رادقم  نیا  طقف  امش  رـصتخم ! یلیخ  لاس  لهچ  یـس ، هکلب  مک ، تدم  هب  هن  مه  نآ  دوب ! شدوخ 
ادخ غارـس  هب  ایند  ِتازایتما  ریاس  ترهـش و  ماقم و  لام و  ِنتـساوخ  هرابرد  ارچ  ریگب . ار  متـسد  منک ، لیدـعت  ار  مایهاوخدوخ  مهاوخیم 

تـسا یتسه  ناهج  مامت  ردق  هب  هک  ار  نمـشد  تردق  ّیبر ؛ ای  دییوگب  مه  دروم  نیا  رد  دییوگیم ؟ مه  ّبر ... ای  اّنبر ، ایادخ ، دیوریم و 
، دـیدرب هاـنپ  وا  فرط  هب  یتـقو  دـیوگیم : اذـل ، تسا .) یهاوـخدوخ  نمـشد ، زا  مروـظنم  . ) نک لیدـعت  تسا -  نم »  » زا تراـبع  نآ  و  - 
اج زا  دوبن ، یعیبط  هک  ار  ربیخ  ِرد  ترضح  نآ  درک و  تیانع  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  دنکیم  تیانع  امـش  هب  ار  ینّابر  هوق  نامه  دنوادخ 

هزرابم هب  ینّابر . تردق  اب  یلو  دنَک ، ار  ربیخ  ِرد  مالـسلا  هیلع  یلع  يرآ ، دندشیم . زجاع  نآ  ندرک  دنلب  يارب  رفن  لهچ  هک  نیا  اب  دـنَک ؛
، تسا هدرک  هظحالم  ردقهچ  ار  ناسنا  یناور  هبنج  يولوم  دینیبب  ادخ . هب  لّکوت  اب  ینّابر و  تردق  اب  یلو  دیورب ، یهاوخدوخ  اب  یجیردـت 

طقف چیه . دیوگیم : ییوگیم ؟ هچ  دیـسرپیم : سفن )  ) وا زا  دتـسیایم . امـش  ربارب  رد  دینک ، هزرابم  سفن  اب  تدش  هب  دیهاوخب  رگا  اریز 
ترهـش وت  هب  ایآ  مدرکن ؟ داوس  اب  ار  وت  ایآ  مدرک ؟ هچ  رگم  دـیوگیم : مدروآرد . تراگزور  زا  رامد  لاس  هاـجنپ  هک  میوگیم  ار  ناـمه 

نیا تمالـس ! هب  مه  ار  ام  ریخ ، هب  ار  امـش  دییوگیم  امـش  هک  درامـشیم ، حیبست  کی  هزادنا  هب  ایآ  ردـقنآ  ایآ ... ایآ ، مدادـن ؟ یعامتجا 
مکمک دیوش ، لمع  دراو  دیناوتیم  جـیردت  هب  یهاوخدوخ ، لیدـعت  يارب  هک  دـیدرک  ساسحا  رگا  دـیوگیم : يولوم )  ) زاسناسنا ِداتـسا 

دض دیریگب . ار  ییارگتیعقاو  دیزادگب ، ار  یـشوپقح  دیزادگب . ار  لخب  تفـص  دیوگیم : دینک . عوجر  اجک  هب  دیاب  هک  دیمهف  دیهاوخ 
رد تسامش ، دوخ » ، » دینک يزادناریت  شیوس  هب  دیهاوخیم  هکنآ  هک  دیدیسر  هلحرم  نآ  هب  رگا  دیوگیم : سپـس  دیزادگب . ار  تیعقاو 

نامه زا  دیدرب ،] هانپ  ادخ  هب  هک  یتقو  [ .] 589  ] وا يالوم  ملد  يا  دزادگ  دوخ  وا  ياهتیانع  يزادگن  وت  رو  : دیربب هانپ  ادخ  هب  ماگنه  نآ 
راکورـس دروم  نیا  رد  ادـخ  اب  ًالـصا  ام  ارچ  تسا .) سفن   ) تساجنیا نمـشد  نیرتساسح  دریگیم . ندـیراب  یهلا  تمحر  ناراب  هظحل ،

يروای کمک و  اراگدرورپ ! دوشیم . رتيوق  زور  هب  زور  ام  نورد  رد  نانچمه  نمـشد  نیا  یلو  درذگیم ، رمع  نایلاس  ایادخ ، میرادـن ؟
رد مه  لخاد ، رد  مه  هک  میـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  ار  اه  لیلحت  زا  یلیخ  مدرک ، ضرع  اونین  نینوخ  ناتـساد  رد  هک  هنوگناـمه  . اـمرفب

حیضوت و حرش و  نیا  عفادم  نیرتیمیدق  لیصا و  ِمیقتسم  عفادم  بوخ ، رایسب  هک  اههعیش  دوخ  مه  یّنـس و  ناردارب  مه  دناهتـشون . جراخ 
ياهزاین داعبا  هک  زور  هب  زور  دوشیم ، ساسحا  زونه  لاح ، نیا  اب  دناهدش . راک  هب  تسد  اهیلیخ  لاح ، ره  هب  دنتسه . اونین  ناتساد  لیلحت 

نیا ساـسح  رایـسب  ياـهدومن  زا  یکی  رد  . دوشیم رتشیب  خـیرات  نیا  لـیلحت  هب  جاـیتحا  دوشیم ، رتهدرتـسگ  رتزاـب و  یگدـنز  رد  يرـشب 
ماما شردارب  گرزب ، درم  نیا  رغصا ، داهج  هرابرد  میتسه . ورهبور  مالسلا ، هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نینمؤملاریما ، رسپ  ِداهج  اب  ام  ناتـساد ،

رب هوالع  دراد . ییالاب  ماقم  نینچ  نینمؤملاریما ، ِنینزان  ِرسپ  نیا  نیـسح ، ِنینزان  ردارب  نیا  تنابرق .» هب  مناج  . » َْتنَا یـسْفَِنب  دومرف : نیـسح 
دهاز و اسراپ ، هکلب  عاجش ، درم  کی  طقف  هن  دوب .» مشاهینب  دالوا  نیرتدباع  زا  مالسلا ] هیلع  لضفلاوبا  . »] مشاهیَنب ِدَبْعَا  ْنِم  َناک  َو  نآ :

 - اهلیلحت زا  یـضعب  رد  تسا . رگنایامن  نینچ  داد ، ماجنا  ناشیا  هک  يرغـصا  داهج  دـهدیم . ناشن  هنوگنیا  وا  تاکرح  دوب . فراـع  زین 
نایب یبلطم  ناهگان  ییاج ، زا  تاقوا  یهاگ  دـشیم . سویأم  یلیخ  مدآ  اـّلا  و  دنتـسه ، ینارایـشه  مدرک -  ضرع  زین  ًـالبق  هک  هنوگناـمه 

هیـضق نیا  ناتـساد ، هک  دنهدب  رادشه  کی  یگدنزومآ و  کی  هثداح ، نیا  هرابرد  هیحان  نآ  زا  هک  تفریمن  مه  دیما  ًالـصا  هک  دوشیم ،
، زور نآ  رد  درم  نیا  داـهج  دوب : هتـشون  درک ، هجوتم  زین  ار  اـم  دوخ  مدـید و  هک  روـطنآ  لـضفلاوبا ] رغـصا  داـهج  هراـبرد  . ] دراد مه  ار 
. تسا زراب  وا  تاکرح  رد  هدش ، وا  هجوتم  زور  نآ  ات  هک  تسا  ياهفیظو  نیرتدیدش  هفیظو ، هک  نیا  ساسحا  ّتیدـج و  وپاکت و  نینچمه 
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، هنومن نیا  درکیم . تکرح  دـیدیم و  دوخ  رد  ار  ایند  ماـمت  تردـق  هک  تسا ، نیا  زا  یکاـح  زور  نآ  رد  درم  نیا  تاـکرح  دـنیوگیم :
، هدش عطق  زین  وا  تسد  نیمود  تسا . هدشن  دیماان  ياهرذ  یلو  هدش ، عطق  وا  ناتـسد  زا  یکی  بآ ،] ندروآ  عقوم  رد  : ] تسوا ِرغـصا  داهج 

چیه دوب . هَّلل » ًۀَبْـسَح  ، » وت تکرح  َْتبَـسَتْحاَو . دـیناوخیم : نینچ  وا  تراـیز  رد  اذـل ، تسا . هداد  ماـجنا  ار  دوخ  راـک  يدـج  روط  هب  یلو 
ًاصوصخم تسا . ناسآ  یلیخ  نآ  نتفگ  مییوگیم و  طقف  ام  دهدب . ماجنا  دناوتیمن  یگرزب  نیا  هب  يراک  ادخ ، ِيریگفده  دننام  یفده 

صخـش نیا  دـهدیم ؟! ناشن  ار  يزیچ  هچ  ًانیع  هثداح ، دوخ  ناتـساد و  دوخ  اما  درک . نایب  مه  اـبیز  ِیبدا  تـالمج  اـب  ار  نآ  ناوتیم  هک 
ایند تردق  مامت  هک  نیا  لثم  دربب ، ار  بآ  دوب  هتساوخ  يدج  روطهب  دوب . هدش  نیـسح  زا  عافد  دراو  يدج  روط  هب  لضفلاوبا ] : ] دیوگیم

دنوادـخ نیـسح ، باحـصا  يادزیخرب  نازخ  مسر  ناهج  رازلگ  ات ز  راهب  کشر  يا  رحـس  کی  ناهج  غاب  زا  رذـگب  . دـناهداد وا  هب  اهنت  ار 
ام هب  امش  دراد . ار  هیامرس  دادعتـسا و  نیا  دوجوم ، نیا  هک  دیداد  ناشن  دیدرک و  رتدیفـس  ار  رـشب  يور  امـش  دنک . رتدیفـس  ار  امـش  يور 

هعیش ناشیا  هتبلا  هک  مدید  برع  يارعش  نیرتگرزب  زا  یکی  زا  يریبعت  ًاریخا  . تسامش هب  ام  دیما  کیرات ، ِخیرات  نیا  رد  دیدیـشخب . دیما 
ماـیا مِحر  زا  اـم  : » دـیوگیم تسا . هتفگ  مه  ون  رعـش  یتـح  تساـم ، نارود  رد  برع  رعاـش  نیرتگرزب  دـنیوگیم  اهیـضعب  تسین . مه 

هتخادنا هار  نیا  هب  نیسح  ار  ام  ینعی ] «. ] مییآیم نیسح  درد  زا  ام  تسا ، داب  شوختـسد  هک  تلذ  همیخ  زا  بآ . شـشوج  نوچ  مییآیم ،
درد زا  : » دـیوگیم برع  رعاش  مییوگیمن .» تفگیم ، نایعیـش  موس  ماما  هک  نامه  زج  يزیچ  ام  : » تفگ يدـناگ  هک  هنوگناـمه  تسا .

«. مینک حیحـصت  ار  رگید ] ياهزیچ  و   ] خیرات ات  مییآیم  مییآیم . ردب  زا  دـُحا و  زا  مییآیم . مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  جـنر  زا  نیـسح و 
امـش خـیرات ! ناگدـننادرگ  يا  دریگب . رارق  امـش  ياـهسوه  يوـه و  شوختـسد  دـناوتیمن  اـهشزرا  هک  میهدـب  ناـشن  تیرـشب  هب  ینعی 
ههُرب نیا  رد  نرق و  نیا  رد  تسا -  هتشاذگ  رس  تشپ  تیرشب  هک  یندمت  کی  تسیب و  . دراد هدننادرگ  خیرات  دیتسین ، لیصا  ِناگدننادرگ 

دیناوتیم اجک  زا  امش  تسا . هدشن  فشک  یتسردهب  زونه  هک  تسا  للع  زا  يدادعت  هب  طوبرم  اهنآ  يالتعا  طوقس و  زورب و  خیرات -  زا 
نتفگ و هدشن » هبـساحم  ِثداوح   » ناونع هب  ار  ثداوح  نیا  درادن ؟ ریثأت  خیرات  نیا  شخرچ  رد  تعیبط ، ياروام  زا  تشگنا  کی  دـییوگب 
، اهناسنا هّلگ  هک  دوشیم  ساسحا  خـیرات  لوط  رد  . دـشابیمن ام  ِتالاؤس  ِزاسهراچ  تسین و  راک  هراچ  هملک ، نیا  هب  نتخاس  عناق  ار  دوخ 

ربص هک  هچ  نآ  هب  [ .» 590  ] راّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  َْتنَعَأ  َو  َْتبَسَتْحاَو  َتْرَبَص  اِمب  : هک تسا  لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  رد  . دراد ناپوچ )  ) نابش
ِيریگفده رد  ادـخ  طقف  طقف و  لضفلاوبا ، يا  سابع ، يا  ینعی ؛ هَّلل . ۀبـسح  باستحا ، .« وت ماجنارـس  تسوکین  هچ  و  يدرک ، يرابدرب  و 

يدـیفم گرزب و  راک  هنوگ  ره  دـینزب ، قرو  ار  خـیرات  دـییامرفب و  تقد  خـیرات  لوط  رد  رگا  مدرک ، ضرع  هک  روطنامه  دوب . حرطم  وت 
 - هَّلل ًۀَبْسَح  هک  تسا  هدش  عورش  یعقوم  نآ ، ندوب  دیفم  اقب و  لقادح ، ای  تسا . هدشن  ماجنا  ینّابر  ِيریگفده  نودب  تیرشب ، همه  يارب 

نیسح ِنینزان  ردارب  ِتیصخش  ِلیلحت  حیضوت و  رد  دیناوتیم  امـش  ار  دراوم  نیا  تسا . هدوب  میرَْکلا -  ِهْجَِول  ًاصلاخ  ادخ ؛ يارب  طقف  ینعی 
رد ار  دوخ  ششوک  یتسار  هب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  [ .» 591  ] دوُهْجَْملا َۀَیاغ  َْتیَطْعَا  َو  ِۀَحیصَّنلا  ِیف  َْتَغلاب  ْدَق  َکَّنَا  ُدَهْشَا  . دیریگب رظنرد 
نآ قوف  رگید  هک  ار ، شـشوک  تیاهن  : » دیناوخیم ترایز  نیا  رد  .« یتشاد لوذبم  هار  نیا  رد  ار  دوخ  شالت  تیاهن  يدرک و  یهاوخریخ 

غاـب ِنـالاهنون  يا  زیزع و  ناـناوج  يا  درک ؟ راداو  رغـصا  داـهج  هب  ار  وا  هک  دوب  يربکا  داـهج  هچ  نیا  يداد .» ماـجنا  تسین ، روصت  لـباق 
نیا هک  مدـید  نم  تسا . هدـیدن  دوخ ] هب  يداـهج  نینچ   ] دـیوگیم خـیرات  هک  يرغـصا  داـهج  دوـب : نیا  هسلج  نیا  رد  اـم  سرد  دوـجو !
زونه یلو  هدروخ ، ریت  وا  نامـشچ  هب  هکنآ  اـب  تسا . لـضفلاوبا  هیـضق  نیمه  ـالبرک ، ِيدژارت  هعجاـف  نیرتتیمها  اـب  دـسیونیم : صخش 

راب هک  امرف  تیانع  اراگدرورپ ، دراد ؟ ياهیامرـس  هچ  یناسنا  حور  نیا  ایادخ ، تسا ! روآتهب  ًاعقاو  تسا . هدادـن  تسد  زا  ار  دوخ  شالت 
زا رتالاب  یـشالت  ینعی  تیاغ  دوهجملا . ۀیاغ  داد . ماجنا  ار  شـشوک  تیاهن  لضفلاوبا  میورب . یمدآ  ناج  حور و  تخانـش  غارـس  هب  رگید 
هچ هک  تسا  هدرک  هبساحم  دوخ  نورد  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  دراد . ربکا  داهج  رد  هشیر  رغـصا ، داهج  نیا  درک . روصت  ناوتیمن  نآ 
رد «. منک افو  نامیپ  نیا  هب  کمکیب ، اهنت و  نابایب  نیا  رد  دیاب  ماهتسب و  نامیپ  تسا ، نیـسح  زورما  شاهدنیامن  هک  ادخ  اب  نم  : » درک دیاب 

بتکم رد  مییوگب  میناوتیم  یماگنه  اهینیـسح  ام  يدوب .» رادافو  يدرک و  افو  وت  : » تسا هدـش  دـیکأت  یلیخ  يراداـفو  يور  وا ، تراـیز 
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هللا همحر  رتشا  کلام  هب  شیوخ  نامرف  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مینک . افو  میاهتـسب ، هک  ییاهدـهع  اـهنامیپ و  هب  هک  میتسه  نیـسح 
ًۀَّنُج َکَسْفَن  ْلَعْجاَو  ِۀـَناَمَْألِاب ، َکَتَّمِذ  َعْراَو  ِءاَفَْولِاب ، َكَدـْهَع  ْطُحَف  ًۀَّمِذ ، َْکنِم  ُهَتْـسَْبلَأ  َْوأ  ًةَدـْقُع ، َكِّوُدَـع  َْنَیبَو  َکَْنَیب  َتْدَـقَع  ْنِإَو  : دومرف

. ِدوُهُْعلِاب ِءاَفَْولا  ِمیظْعَت  ْنِم  ْمِِهئاَرآ ، ِتُّتَـشَتَو  ْمِِهئاَوْهَأ ، ِقُّرَفَت  َعَم  ًاعاِمتْجا ، ِْهیَلَع  ُّدَشَأ  ُساَّنلا  ٌءْیَـش  ِهَّللا  ِِضئاَرَف  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإَف  َْتیَطْعَا ، اَم  َنُود 
افو لماک  روط  هب  دوخ  هدهاعم  هب  يداد ، وا  هب  یگدنهانپ  دوخ ، فرط  زا  ای  يدومن  دقعنم  ياهدهاعم  نمشد ، دوخ و  نایم  رگا  و  [ .» 592]

مومع اریز  نک ؛ رپس  ياهتـسب  هک  يدـهع  ربارب  رد  ار  دوخ  سفن  و  امن ، تاعارم  ار  وا  ِیگدـنهانپ  ِشریذـپ  دـهعت  تناما ، لامک  اـب  و  نک ،
اههدهاعم هب  افو  ِتشادگرزب  دننام  دنراد ، دوخ  تایرظن  اههتـساوخ و  رد  هک  یگدنکارپ  همه  نآ  اب  یهلا ، تابجاو  زا  کی  چیه  رد  مدرم 

اریز نک ، افو  نآ  هب  ناسرب و  رخآ  هب  ار  دهع  تسوت ، نمشد  هچرگا  یتسب ، نامیپ  دهع و  یموق  ای  یسک  اب  رگا  اکلام ، .« دنرادن رظن  قافتا 
دیهاوخ تاعارم  ار  مظن  هک  دیاهتـسب ، نامیپ  یعامتجا  یگدـنز  اب  امـش  یتقو  . نینمؤملاریما ای  کیلع  هَّللا  مالـس  تسا . ورگ  رد  تیـصخش 

رگا هک  هتفرگ ، اضما  ام  زا  تعیبط  يدرف ، یگدـنز  يارب  هک  روطنامه  تسا . نامیپ ] نآ   ] ورگ رد  تیـصخش  اریز  دـینک ، افو  نآ  هب  درک ،
ياهدـهعت هب  افو  دـشوجیم ، ام  نورد  زا  یعیبط  تاـیح  ِتادـهعت  هب  اـفو  هک  هنوگناـمه  سپـس  میـشوپب . میخـض  ساـبل  تسا ، درـس  اوه 

رد تفـص  حدـم و  نیرتتمظعاب  ناونع  هب  ار  نیا  امـش  تسا . هدرک  افو  لـضفلاوبا  دـیوگیم : دـشوجب . اـم  نورد  زا  دـیاب  مه  یعاـمتجا 
دیاقع اههدیا و  نآ  اب  للم ، ماوقا و  مامت  اکلام ، : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دیناوخیم . نینمؤملاریما  ِنینزان  رسپ  نیا  يارب  ترایز ،

یعامتجا یگدنز  دشابن ، دـهعت  هب  افو  رگا  تسا .» دـهعت  هب  افو  نآ  و  دنتـسه ، دـیقم  زیچ  کی  هب  فلتخم ، بتاکم  همه  نآ  اب  و  فلتخم ،
ایند و دیریگبارف . نیسح  زا  ار  اهسرد  نیا  دییایب  ادخ  هب  ار  امـش  دیهدیم ؟ هچ  ار  نورد  باوج  دینکن ] افو  دهعت  هب  رگا  . ] دوشیم لتخم 

هَّللدـمحلا اهدـهعت ، همه  هن  هتبلا  دزابیم . ار  دوخ  گنر  ردـق  هچ  اهدـهعت  هک  دـینیبیم  یهاگ  تساـهسرد . نیا  يریگارف  رد  اـم  ِترخآ 
ارم ات  درکیم  هنیاعم  کـشزپ  هک  رخآ  زور  مدوب . يرتسب  ناتـسرامیب  رد  يزور  دـنچ  نم  شیپ ، لاـس  دـنچ  . میراد مه  دـهعتم  ياـهناسنا 

، نم نانخـس  هب  ندادارف  شوگ  زا  سپ  مه  وا  دـنکیم . درد  اپ  تسد و  لثم  مندـب ، ياـضعا  زا  یـضعب  یهاـگ  متفگ  وا  هب  دـنک ، صخرم 
میهدیم صیخـشت  دننکیم ، هعجارم  اجنیا  هب  هک  یبلق  نارامیب  یهاگ  تفگ : کشزپ  نامه  تسین . يزیچ  اهنیا  هَّللدمحلا  تفگ  تبقاع 

دهاوخیم اما  تسا ، یـسناژروا  رامیب  نیا  عضو  منیبیم  یتقو  میرادـن . تخت و ... لثم  یفاـک  لـیاسو  ًاـعقاو  یلو  دـنوش ، يرتسب  دـیاب  هک 
هتسب یهلا  دهعت  هک  دیوگیم  یکـشزپ  ار  هنومن  نیا  دوشیم . لزلزتم  نم  باصعا  بش  نامه  منک و  عطق  وا  زا  ار  مهاگن  مناوتیمن  دورب ،

نم : » دییوگب هک  دشاب  هنوگنیا  دیاب  اهنامیپ  همه  رگم  ! دـمهفن رامیب )  ) وا دوخ  هچرگا  دراد ، نامیپ  رامیب  هرابرد  تسا و  بیبط  هک  تسا 
کی مه  نآ  تدم  درک و  مهاوخ  قیقحت  امش  يارب  بلطم  نیا  هرابرد  « ؛ ًالثم ای  داد ؟» مهاوخ  سرد  امش  دنزرف  هب  هک  متسب  نامیپ  امـش  اب 

، امش نورد  رد  یلو  دیآیمن ؛ نتفگ  هب  هک  دیراد  سوسحمان  ياهدهعت  امـش  يردق  هب  تسا . نینچ  نآ  تاسوسحم  هتبلا  تسا .» مین  هام و 
لـضفلاوبا یلع ، نینزان  دنزرف  هب  باطخ  هک  نیا  نک . افو  نک ، لمع  دنهدیم : رادشه  نینچ  مادـم  امـش  هب  دنـشکیم و  رـس  اهدـهعت  نآ 

نم نم ، ياقآ  يا  نم ، ردارب  يا  هَّللادبعابا ، ای  : » دـیوگب هقیقد  ره  اجنآ  هک  دوب  هدـماین  ًاعقاو  يدرک ،» افو  وت  : » دـیوگیم هیلع ) هَّللامالـس  )
تسد هَّللادبعابا ! ای  : » تفگ دش و  دنلب  راب  کی  اروشاع  بش  نامه  هچرگا  دوبن ، یظفل  طقف  وا  نامیپ  دوب ». مهاوخ  امش  اب  ماهتسب و  نامیپ 

تیصخش هناگی  نیسح ،]  ] هک نیا  يانبم  رب  دوب ، یبلق  نامیپ  وا ، نامیپ  یلو  دشاب ، هتفگ  ًاتحارـص  ار  نامیپ  هملک  دیاش  میرادیمنرب .» وت  زا 
ات : » تفگ دـیزی  هب  هیواـعم  مدرک ، ضرع  ًـالبق  هک  هنوگناـمه  تسا . نم  ياـقآ  ردارب و  هک  نیا  زا  رظن  عـطق  اـب  تسا . نم  راـگزور  ِیهلا 
نآ اـب  تارکفت و  نآ  اـب  اهقاذــم و  نآ  اــب  هیواــعم ] .« ] تـسا مدرم  دزن  مدرم  نیرتبوـبحم  وا  اریز  وـشن ، ریگرد  نیــسح  اــب  یناوـتیم 
يا مییوـگیم : ردارب  نـیا  هـب  باـطخ  تـقو  نآ  تـسا ». مدرم  دزن  مدرم  نیرتبوـبحم  نیـسح  : » تـفگ ضقاـنتم ، داـضتم و  ياههتـساوخ 

هک تسا  یـسک  ره  هدهع  هب  تقیقح ، قح و  زا  عافد  دیوگیم ؛ لقع  هک  ینامیپ  نامه  نامیپ ؟ مادک  يدرک . افو  دوخ  نامیپ  هب  لضفلاوبا 
هدوـب اـم  ِتاـیح  تذـل  ینیریـش و  میهدیم ، تسد  زا  ًاجیردـت  اـم  هـک  ار  یحور  ياـهتمظع  نـیا  دـیاش  یتـسارهب ، دراد . ار  نآ  ناـکما 
نادنخ یلیخ  ار  ام  دیاب  یتسه ، سابل  دوجو و  سابل  نیاندیدنخ  رگد  راب  ارم  تخومآ  هک  وا  ندـیدنخ  رکِـش  ار ز  ناهج  درک  یتنج  ! تسا
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نامیپ درک . نیریـش  يرکـش ، دوجو  هدنخ  نیا  زا  ار  ناهج  و  نک ،» : » تفگ هک  ییادخ  تسا . مهم  رایـسب  اهنامیپ  اهدـهعت و  هب  افو  دـنک .
«. دـنخب نم  ياهروتـسد  هب  لمع  اب  دـشاب . وت  لالح  هدـنخ ، دـنخب . اهدـهعت ،)  ) اهنامیپ هب  ندومن  افو  اب  : » تفگ نم  هب  هک  ییادـخ  ناـمه 

، ادخ فرط  زا  یگدنز  هک  منکیمن  نامگ  نم  دوشیم . عورش  وا  هیرگ  هدیسرن ، رـصع  ددنخیم و  حبـص  درذگیمن ، زور  هک  نیا  دنکن ،
نورد اما  دـیایب . شیپ  يراوگان  قافتا  رـصع ، ماگنه  یلو  میدوب ، داش  حبـص  هک  دـییامرفب  ضرف  ای  دوش . ریبعت  هنوگنیا  اهناسنا  اـم  يارب 

ولو نادنخ ، یلد  اب  ایرایب  نادنخ  بل  نینوخ  لد  اب  راسگمغ  نآ  تفگ  هک  مماج  نامه  نم  ؛ هچرگا دشاب ، هتشاد  یتّرـسم  ددنخب و  لقادح 
نیا میریگبارف ، سرد  ناتـساد  نیا  نانامرهق  زا  میناوتیم  اـم  هک  یلیـالد  نیرتگرزب  زا  یکی  لاـحره ، هب  يرواـیب . رابکـشا  مشچ  هک  نیا 

حیضوت دیهد  هزاجا  . امرفب رادروخرب  اهدهعت  هب  افو  لمع و  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! دننکیم . دزـشوگ  ام  هب  ار  دهعت ] هب   ] افو تیمها  هک  تسا 
نیرتزیگناهعجاـف تسا ، هدـش  هتفگ  ـالبرک  ثداوـح  هراـبرد  هک  يرغـصا  داـهج  نـیا  مدرک ، ضرع  هـک  روطناـمه  میوـگب . مـه  يرگید 

. نکن فلخت  مه  ياهرذ  نک و  عافد  دـناهتفگ : دـناهداد و  وا  هب  ار  ایند  تردـق  مامت  هک  نیا  لثم  نوچ  تسا . لضفلاوبا  هیـضق  شاهثداـح ،
نتشیوخ اب  ندرک  راک  نودب  هنرگ  و  تسا ، هدرک  راک  نتـشیوخ  اب  ینعی  تسا . ربکا  داهج  نامه  زا  دهعت ]  ] نیا دوب ؟ اجک  زا  وا  ِدهعت  نیا 
نامدوخ هب  مینک و  راک  نتـشیوخ  اب  يرادـقم  هک  مینک ، تقد  هراـبنیا  رد  دـیاب  اـم  يازفا . غلبم  رب  نک و  مک  فراـعت  تسین . ریذـپناکما 

هزم میناوتب  ات  مینک ، هزرابم  مینیبب ، هنییآ  رد  ار  اهنآ  دوش و  سکعنم  میهاوخیمن  ناـمدوخ  هک  ییاههدـیدپ  نآ  اـب  يرادـقم  مینزب . بیهن 
هدـش قفوم  يداهج  نینچ  هب  ات  هدرک ، داهج  یلیخ  شدوخ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  رـسپ  نیا  میمهفب . ار  رغـصا  داهج  نآ  یپ  رد  ربکا و  داهج 

رد لضفلاوبا ] تکرح  . ] درکیم عافد  تقیقح  قح و  زا  تسد  هب  ناج  هثداح ، نامه  رد  زاب  دـندادیم ، وا  هب  ناج  راـبرازه  رگا  هک  تسا ،
ِءافَْولاَو ِقیدْصَّتلاَو  ِمیلْـسَّتلِاب  ََکل  ُدَهْـشَا  : دوش ثحب  اهنآ  هرابرد  دـیاب  هک  رگید  ییاههلمج  دـهدیم . ناشن  روطنیا  هثداح  نایرج  لمع و 

ار قح  هک  یصخش  رب  یشیدناریخ  یهاوخریخ و  افو و  و  يدومن ، قیدصت  يدوب و  میلـست  وت  هک  مهدیم  تداهـش  نم  [ .» 593  ] ۀَحیصَّنلاَو
ْنم ٍِةَریَصب  یلَع  َْتیِضَم  َکَّنَا  َو  ْلُْکنَت  َْمل  َو  ْنِهَت  َْمل  َکَّنَا  ُدَهْشَا  : میناوخیم ترایز  رد  زین  ار  ترابع  نیا  .« يدرک يدیدیم ، نیسح )  ) وا رد 

يدرکن و درگبقع  دوب ، هتخومآ  وت  هب  وت  ِیتوکلم  حور  هک  هچنآ  زا  يدرکن و  لوکن  یتسس و  چیه  هک  مهدیم  تداهش  [ .» 594  ] كِْرمَأ
هک دـش  دـهاوخ  نیا  ام  ياعد  مه  بشمایاهدـیزگب  [ 595 ، ] یـشک يزیت ، هدـید  ياهدـید  زا  ریغ  میهاوخیمن  ام  .« يدرک تکرح  ییانیب  اـب 

رگا . اـمرفم شوماـخ  ياهدومرف ، نشور  تریـصب  ناونع  هب  اـم  لد  رد  هک  ینارون  غارچ  نیا  ایادـخ ! اـمرفب . تیاـنع  تریـصب  اـم  رب  ایادـخ !
رد یعنصت  ياههدنخ  ّالا  و  مینک ، یگدنز  ییافوکش  اب  ایند  نیا  رد  میناوتیم  ًاعقاو  ام  درادن . انعم  رگید  ینامیـشپ  همه  نیا  دشاب ، تریـصب 

ریـسفت لباق  تانکـس  تاکرح و  ات  دشاب ، هتـشاد  ییانیب  دیاب  نورد  دـیآ ؟ راکهچ  هب  دـشاب ، یگریت  لاح  هیرگ و  لاح  رد  نورد  هک  یلاح 
يویند و ياهراک  رد  میوگب  مهاوخیمن  نم  يدرک .» تکرح  ییانیب  اـب  . » كرما نم  ةریـصب  یلع  تیـضم  کـّنا  دهـشا  دـیوگیم : دـشاب .
رس هلق  ات  هلصاف  لثم  دراد ، هلصاف  قیاقح  اب  ناسنا  تسا . مک  نآ  لامتحا  هتبلا  دوش . لصاح  امش  يارب  دصرددص  ِنیقی  ات  دینیـشنب  يورُخا 
نآ رظتنم  دینیـشنب و  هک  منک  ضرع  مهاوخیمن  نم  دیآیم . رظن  هب  یکچوک  زیچ  نآ ، ندوب  رود  تهج  هب  هک  دنوامد ، هدیـشک  کلف  هب 
هب رگا  هک  یعیبط  للع  نامه  لثم  دراد ، یعیبط  للع  هلـسلس  کی  ام ، زا  تیعقاو  ِيرود  دـینیبب . تسه ، هک  نانچ  نآ  ار  تیعقاو  هک  دیـشاب 

نیا زا  هک  میتسین  رـصقم  ام  یلو  تسا ، هدیـشک  کلف  هب  رـس  هلق  کی  يرتمولیک -  هس  اـی  يرتمولیک ، ود  زا  میورب -  دـنوامد  هلق  یکیدزن 
هاتوک ار  دنوامد  هّلق  هلـصاف ، نیا  تهج  هب  هک  تسا  یملع  ینوناق و  یعیبط و  مینک ، هاگن  يرتدنلب  ناکم  زا  رگا  اما  مینکیم . هاگن  هلـصاف 

هک الاح  دیوگیم : وگزنط  يافرع  زا  یکی  دونـشیم . امـش  زا  رـشب  رود ، زا  ار  دنوامد  هلق  ندید  کچوک  رد  یعیبط  تلع  نیا  اذل ، مینیبب .
. تسا رکش  مینیبیم ، دنوامد  هلق  رد  هک  يدیفس  نآ  هک  دییوگن  ار  غورد  نیا  لقاال  تسا ، هداد  امش  هب  خاش  ددع  ود  ساوح ، تیدودحم 

مک اهتیعقاو  اب  اهناسنا  ام  هلـصاف  رد  هلأسم  نیا  دوخ  مینیبیم . هپت  کی  تروص  هب  کچوک و  ار  هلق  رود ، زا  هک  مینک  تعاـنق  ناـمه  هب 
هب نامدوخ  مه  گنـسرف  هد  لقاال  زیزع -  نارهاوخ  ناردارب و  يا  تایعقاو -  زا  ام  ِيرود  دوجو  اب  اما  میتسه . رود  روذعم و  اهتنم  تسین ،

ار یسفن  چیه  ادخ  [ .» 596  ] اهَعْـسُو َِّالا  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  :ال  دریگیم ار  ام  تسد  ادخ  هک  تسا ] تایعقاو  زا  ام  ِيرود  نآ  رد  . ] میورن بقع 
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شلمع و  ) وت راگدرورپ  ِّتیشم  [ .» 597  ] ِهتاِملَِکل َلِّدَبُم  ًالْدَع ال  َو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّمَت  َو  .« تسا هدرکن  فّلکم  شتقاط ، رادـقم  هب  زج 
ریغ مشچ  نیا  اب  دیوگیمن : نم  هب  لداع  دنوادخ  .« دـنکیمن لیدـبت  ار  وا  تاملک  يزیچ  چـیه  تسا و  لدـع  قدـص و  يانبم  رب  شراک ،)

رد هک  لیر  ود  نیا  ماهداتـسیا . نهآهار  لیر  طخ  رانک  ًـالثم  ینیبیم . يرتمولیک  هس  هلـصاف  نآ  زا  هک  نیبب  روطناـمه  ار  دـنوامد  حلـسم ،
سپس و  هّداح ، هیواز  کی  هب  هتفر  هتفر  منکیم ، هاگن  اهنآ  دادتما  رد  هک  روطنیمه  تسا . نّیعم  هلصاف  اب  يزاوم  طخ  ود  منیبیم ، اجنیا 

هک دنکیمن  موکحم  ارم  ادخ ، هن  هعماج و  هن  تعیبط ، هن  سکچیه ، دوشیم . امنهّداح  هیواز  امن و  طخ  ینعی  دوشیم . لیدبت  طخ  کی  هب 
، لاـحره هب  . منیبب هنوگنیا  دـیاب  نم  هک  تسا ، نینچ  نیا  یکیزیف  رظن  زا  رون  هلأـسم  تفاـسم ، مشچ ، تعیبط  دـینیبیم . هنوگنآ  ارچ  اـمش 

تبرق ام  دصق  هک  یتقو  دورن . ام  تسد  زا  ییانیب ، تریصب و  ات  مینک  ششوک  هَّللاءاشنا  كرما . نم  ةریـصب  یلع  تیـضم  کنا  دیامرفیم :
[598  ] اناقُْرف ْمَُکل  لَعْجَی  َهّللا  اُوقَّتَت  ْنِا  اُونَمآ  َنیّذلا  اَهُّیَا  ای  : دیـشخب دهاوخ  ییانـشور  یفاک ، مزال و  دح  هب  لاعتم  دنوادخ  دشاب ، صالخا  و 

دنوادخ .« دهدیم رارق  لطاب  زا  قح  ِصیخشت  يورین  امش  يارب  دنوادخ  دیشاب ، هتـشاد  یهلا  ياوقت  رگا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  .»
ياههلـصاف رب  دشاب . راک  رد  صالخا  تبرق و  دصق  هک  نیا  طرـش  هب  میاهداد ، اهناسنا  هب  ار  لطاب  قح و  ِصیخـشت  يورین  ام  دـیامرفیم :

هار ات  مینک  ششوک  ییاناوت  دح  رد  مینک و  تعانق  هلصاف ]  ] نامه هب  مینکن . هفاضا  نامدوخ  مه  رتمولیک  هد  میراد ، تایعقاو  اب  هک  یعیبط 
، شزومآ يارب  هثداح  نیا  زا  ار  ام  اونین ، هثداح  ِگرزب  رارسا  هب  میهدیم  دنگوس  ار  وت  اراگدرورپ ! ایادخ ! دوش . رتکیدزن  تایعقاو  هب  ام 
هب هن  هاگشناد و  هب  هن  هک  مدوب ، هداد  امش  هب  یـسرد  باتک  کی  نم  هک  دنک  تساوخزاب  ام  زا  ادخ  تمایق  زور  رد  دنکن  امرفب . رادروخرب 

مییآیم البرک  زا  ام  : » تفگ گرزب  رعاش  نآ  دیدرک ، هظحالم  هک  هنوگنامه  دوب . نم  نیسح  ناتـساد  مه  نآ  تشاد ، جایتحا  ناتـسریبد 
هک روطنآ  تسا و  یتسدربز  رعاش  یلیخ  مدوب . هدینـش  ار  گرزب  رعاش  نیا  مان  هک  تسا  رایـسب  یتدـم  نم  مینک .» حیحـصت  ار  خـیرات  اـت 

هتـشاد داهتجا  هزاجا  هزوح ، زا  ًالثم  مدآ  هک  تسین  نیا  هب  يزاین  باتک ، نیا  ریـسفت  يارب  تسا . هتفر  اـیند  زا  ًاریخا  هک  نیا  لـثم  ماهدـینش ،
تقو نآ  دـنکیم . دنمـشناد  هثداح  نیا  رد  ناتـساد و  نیا  رد  ار  امـش  رـصتخم ، ریـسفت  کی  دـناوخب ... ار  ناتـسریبد  ياهسرد  اـی  دـشاب ،
هشوت هر  نیا  ایادخ ! . دیروایب تسد  هب  دنکیم ، دهاوخ  نیمأت  ار  امش  تداعس  هک  ياهشوت  هر  انعمرپ ، ریسم  نیا  رد  تکرح  يارب  دیناوتیم 

« نیمآ . » امرفم مورحم  ياهدومرف ، فطل  ام  هب  ار  شدادعتسا  هک  یتریصب  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! ادنوادخ ! امرفب . بیصن  ام  رب  ار 

درک دیاب  تکرح 

بش بش و  لابند  هب  زور  تسا . هدش  يرپس  هموظنم  نیا  رد  يرامشیب  دایز و  رایسب  ياهبش  ًاملسم  .( 1377  / 2  / 16 مرحم ، مهد  بش  )
نآ حولهداس ، رگنحطـس و  ياهناسنا  رظن  زا  هک  تسا ، هداتفا  قاـفتا  بش  زور و  ماـن  هب  ناـمز  هعطق  ود  نیا  رد  یثداوح  و  زور ، لاـبند  هب 
زا یتسین  یتسه و  زا  ریغ  حولهداـس ، مدرم  هاگدـید  زا  یتسین  یتسه و  تسا . هتفر  نیب  زا  سپـس  هدرک و  روهظ  یتـسه  هصرع  رد  ثداوح 

هنوگچ داتفا و  قافتا  تقو  هچ  اونین ، ناتساد  اروشاع ، ناتساد  هک  دیسرپب  یسک  زا  رگا  تسا . نارایشه  ناهاگآ و  نارظنبحاص و  هاگدید 
تردـق للع و  هک  نیا  نودـب  ییاههدینـش  اب  تسا . هتـسب  شقن  وا  نهذ  رد  ییامنرود  هک  تسا  مّلـسم  دیـسر ؟ نایاپ  هب  تفرگ و  تروص 

نیا رد  يدیدرت  هک  یتروص  رد  تفرگ . رارق  خیرات  يالهبال  رد  داتفا و  قافتا  يزیچ  نینچ  یلب ، تفگ : دـهاوخ  دـنادب ، ار  نآ  یگنادواج 
یقاب راگدنام و  دراد ، راکورس  اهناسنا  تایح  اب  هک  هچنآ  دراد ، دوجو  خیرات  رد  هک  ییاهیکیرات  اهبیـشن و  زارف و  همه  اب  هک  تسین 

هک هچنآ  اّما  [ .» 599  ] َلاْثمَْألا ُهَّللا  ُبِرْـضَی  َِکلذَـک  ِضْرَْألا  ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَأ  َو  : هفیرـش هیآ  قبط  رب  درادـن ؛ يدوبان  و  تسا ،
، خیرات كرحم  لماع  هرابرد  ام  ینامز  .« دروآیم هنوگ  نیدب  ار  اهلَثَم  دنوادخ  دنامیم ، رادیاپ  نیمز  يور  رد  تسا ، دنمدوس  مدرم  يارب 

لئاـسم هراـبرد  هیرظن  هدـجه  زا  شیب  هب  دـیاش  هراـبنیا  رد  میدرکیم . ثحب  اـهنآ  دروـم  رد  هدوـمن و  يروآعـمج  ار  تاـیرظن  لاوـقا و 
چیه هکنیا  دوب ؛ لوهجم  یلیخ  تقیقح  کی  اما  میدیسر ، هدشن و ... هبـساحم  ِثداوح  لئاسم و  یـسایس ، لئاسم  اهتیـصخش ، يداصتقا ،

هک تسین  هدننک  عناق  دنکیم و  نایب  ار  دـُعب  کی  اههیرظن ، نیا  زا  کی  ره  هک  دوب  نیا  بلطم  تقیقح  تسین . هدـننکعناق  اهنیا  زا  مادـک 
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رد هتـسویپ ، عوقو  هب  یعیبط  طیحم  نآ  رد  يرایـسب  تالوحت  ای  تسا . یقاب  دوخ  ياج  هب  یعیبط  طیحم  دنک . هرادا  اههیرظن  نیا  ار  خـیرات 
یثداوح هچ  سپ  تسا . نیرهنلانیب  نامه  نیرهنلانیب  و  تسا ، اههوک  نامه  اههوک  تسا ، ریازج  طیحم و  نامه  ریازج  طیحم و  هک  یلاح 

نیا هب  میدیـسر  ات  تسا . هداتفا  قافتا  نیرهنلانیب  رد  هک  اونین  نینوخ  ناتـساد  البرک و  ناتـساد  نیمه  لـثم  تسا ؟ هداـتفا  قاـفتا  اـهنآ  رد 
میهاوخب ام  رگا  هظحل  ره  رد  دشاب . دـنمدوس  رـشب  لاح  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  ترابع  : تسا رـصنع  ود  خـیرات  كرحم  لماع  هک  هلأسم 

گنر ات  دـنک  شکورف  یمک  هرود ، کی  رد  مه  رگا  تسا . رادـیاپ  هک  میراد  نتفرگارف  يارب  یـسرد  مینک ، زاب  ار  نیـسح  ناتـساد  باتک 
راشف شـشوج و  نآ  اب  ار  اهناسنا  ام  تایح  هک  یتردق  نامه  دوشیمن . فیعـض  دنهد ، هولج  تیمها  مک  ار  نآ  ای  دـننک ، فیعـض  ار  نآ 

رتقیمع و یمک  . تسا ضْرَْألا  ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَأ  َو  اریز ؛ درب ، دهاوخ  شیپ  ار  ناتـساد  نیا  ینابم  تردـق ، نامه  دَربیم ، شیپ 
هچ دشابن ، رشب  ِیگدنز  ياقب  يارب  اههزیگنا  نیرتلیصا  ناتساد ، نیا  هزیگنا  دوش و  فذح  ناتساد  نیا  رگا  مینک . تبحص  رتحیرص  یمک 

اجک دـنیوگب  مه  اهنآ  و  دـینک . یگدـنز  دیـشاب و  لمحتم  ار  یتخبدـب  يراوگان و  هنوگره  لاس  داتـشه  اـهناسنا ، يا  مییوگب  هک  میراد 
، دـیایب ناسنا  غارـس  هب  يدـیمون  سأی و  هتـساوخان ، يادـخ  رگا  هرود ، ره  رد  هک  نیا  زا  رتتمظع  اـب  یلماـع  هچ  تسیچ ؟ فدـه  میورب ؟

نیا هب  ياهثداح  هدوهیب ، سفنت  کی  يارب  متـسین .» هدوهیب  متـسه ، نوچ  متـسه و  نم  : » دیوگب ناتـساد  زا  هحفـص  ود  ندناوخ  اب  دناوتیم 
مینکیم رکف  مینکیم ، اشامت  رود  زا  يرادقم  ام  تسا و  هدش  رارکت  اهراب  ام  يارب  ناتساد  نیا  هک  تهج  نیدب  تسین . لقعت  لباق  تیدج 

رارق نایرج  نتم  رد  ًاعقاو  اـم  ینعی ؛ دـش . ماـمت  درک و  تبحـص  نینچ  نایدـیزی )  ) اـهنآ اـب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  طـقف  هک 
ار انعم  نیا  دریگیم و  توارط  ام  ناج  يرادـقم  میریگیم و  یـسنُا  تاسلج ، نیمه  اب  ای  اهباتک  اب  يزور  دـنچ  لاس ، ره  رد  میریگیمن .

نیسح ناتـساد  نیا  هک  رادقم  نآ  ارچ  منادیمن ، ًاتقیقح  و  تسین . فدهیب  اهناسنا  یگدنز  نایرج  خیرات و  نایرج  هک ؛ دنکیم  ساسحا 
نوماریپ یلیخ  دناهتشون و  يدوهی  یحیـسم و  یّنـس ، ناردارب  هعیـش ، ناردارب  زا  باتک  دلج  اهدص  هتبلا  دنزادرپیمن ؟ نآ  هب  دراد ، تیمها 

. تسا هدشن  ماجنا  داتفایم ، نایرج  هب  اهزغم  هثداح ، نیا  يارب  تسیابیم  هک  هچ  نآ  مدص  کی  دـینک ، تقد  رگا  اما  تسا ، هدـش  راک  نآ 
ندیـشخرد ینامز  نیمز ، زا  ياهشوگ  رد  هک  ینّدـمت  نـالف  هراـبرد  ياهزیگنا  هچ  هب  دـیاهدرک ؟ رکف  یمک  هلأـسم  نیا  يور  نونکاـت  اـیآ 

، زورما ِيدرف  یعامتجا و  ِيرادربهرهب  يارب  دـیاش  هک  یتروص  رد  دوشیم ؟ هتـشون  اهباتک  هتفر ، انف  لاوز و  هب  ور  سپـس  تسا و  هتفرگ 
تسا نکمم  اونین ، ناتـساد  ندینـش  هتبلا  دوش . هتـشون  دیاب  سناسیلقوف  ارتکد و  ياههلاسر  نآ ، هرابرد  یلو  دشابن ، مهم  یلیخ  ندمت  نآ 

هدید دیاش  دیاب و  هک  روطنآ  دیآ ، دیدپ  یگدـنز  رد  دـیاب  ناتـساد  نیا  زا  یهاگآ  لابند  هب  هک  رثا  نآ  یلو  دـنک ، امـش  بیـصن  ار  یملع 
زج ار  گرم  نــم  [ .» 600  ] ًامََرب َّالِإ  َنیِملاَّظلا  َعَم  َةاـیَْحلا  َـالَو  ًةَداعَـس  ـَّالِإ  َتْوَْملا  َيرَأ  ـال  ّینِاَـف  : دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دوشیمن .
اب ناتـساد  نیا  دـینکن . ملظ  هک  تسا  نیا  ناتـساد ، نیا  لوا  هحفـص  .« منیبیمن یگنتلد  تلالم و  زج  ار  ناراکمتـس  اب  یگدـنز  و  تداـعس ،

هچرگا دوش . هتـشون  اههلاسر  یتح  دوش ، قیقحت  لیلحت و  ربارب  اهدص  دـیاب  تمظع ، نیا  هب  ياهثداح  هرابرد  ّالا  و  دزاسیمن . یهاوخدوخ 
هداتفا قافتا  ناتـساد  نیا  هب  هیکت  اب  طقف  یناـیرج  هچ  دـعب  هب  يرجه  لاـس 61  زا  هک  نیا  و  يرجه ، زا 61  لبق  ياهلاس  عیاـقو  دروم  رد 

هک يراک  اهنت  دندربن و  ریشمش  هب  تسد  ًالصا  مالسا ، هضرع  يارب  هملاید  هک  دناهتشون  مه  اهیجراخ  زا  یضعب  دناهتشون . یبلاطم  تسا ،
هب تسا . هدوب  تیمها  ياراد  رایسب  هیـضق  نیا  دندرکیم . وگزاب  ار  نآ  دندزیم و  قرو  ار  نیـسح  ناتـساد  باتک  هک  دوب  نیا  دندرکیم ،

نیا ماـمت  رد  تسا . هدـشن  هتخادرپ  دـنکیم ، اـضتقا  هیـضق  ِدوخ  ِگـنهرف  تیوه و  تاذ و  هک  یتیمها  نآ  اـب  هیـضق  نیا  هب  دـسریم ؛ رظن 
هار ياهدنز  ره  «و  ِلیلَْجلا َیِلا  ُْرمَْالا  اَمَّنِاَو  یلیبَس  ُِکلاس  ٍّیَح  ُّلُک  َو  . تسا حرطم  مهدیم » ربخ  امـش  هب  ادخ  زا  نم   » و دـیاب »  » هلأسم هثداح ،

هماـنرب دراد و  هماـنرب  هثداـح  نیا  هظحل  ره  هقیقد و  ره  .« دوشیم متخ  لـیلج  دـنوادخ  هب  روـما  ماـمت  و  درم ) دـهاوخ   ) دوـمیپ دـهاوخ  ارم 
کی تروص  هب  تروص  مه ،] روطنامه  ، ] هتشاذگ ربکایلع ]  ] شدنزرف تروص  هب  تروص  هک  هنوگنامه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دهدیم .

اب هک  تسنادیم  رشب  رگا  دزاسیمن و  یهاوخدوخ  اب  اهنیا  اذل ، تسا . هداد  ناشن  مه  وا  هب  ار  تبحم  نامه  نیع  هتـشاذگ و  نیگنر  مالغ 
رد اهراب  ًاقیقد  رـشب  دریذپب . دناوتیمن  اما  دنادیم ، هتبلا  درکیمن ! هک  اهراک  هچ  درک ، دهاوخ  ضوع  ار  دوخ  خـیرات  یهاوخدوخ  لیدـعت 
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رگم تسا ؟ هدرکن  هبرجت  ار  رما  نیا  ایآ  دریگیم . جوا  وا  حور  دوشیم ، لیدعت  یهاوخدوخ  تقو  ره  هک  تسا  هدرک  شیامزآ  دوخ  رمع 
هتشاد دص  رد  دص  ِتفرشیپ  هدوب ، وا  راک  رد  صالخا  اجک  ره  تسا ؟ هدادن  ربخ  امش  نم و  هب  هتشاذگ ، رـس  تشپ  هک  يایگدنز  زا  رـشب 
هلأسم نیا  هب  قیقد  روط  هب  دـشاب و  قیقد  راک  رد  رـشب  رگا  هک  تسا  نیمه  هلأـسم  هدـمع  . تسا هتفاـی  تسد  یتسه  ذـیاذل  قوف  یتذـل  هب  و 
تـسا لاـحم  دریگب ، هدـیدان  ار  اـهناسنا  قوقح  تسا  لاـحم  دـنک ، لاـمیاپ  ار  يرگید  قـح  دـنک و  ملظ  تسا  لاـحم  رگید  دـنک ، هجوـت 

هک یتروص  رد  دـیامنیم . لکـشم  رظن  هب  راک  نیا  ادـتبا ، رد  هتبلا  دوب . دـهاوخ  ادـخ  رواجم  ًاـمئاد  هکلب  دـنک ، عطق  ادـخ  اـب  ار  شطاـبترا 
زاغآ هنماد و  دیـسرتن ، هک : دنداد  عالطا  ام  هب  روطنیا  دـندرک ، تکرح  هدـهاشم  اب  ًامیقتـسم و  هک  تقیقح ، قح و  ِهار  ِناکلاس  ناورهر و 

. دوشیم رتراومه  دییایب ، رتالاب  هک  هچره  یلو  تسا ، هدیچیپ  کیرات و  گنت و  خالگنـس ، دیـسرب ، نآ  هب  دیهاوخیم  امـش  هک  ياهلق  نیا 
هک دیروایب ، دای  هب  ار  دوخ  ِیکدوک  هرود  امش  هک  ماهدرک  ضرع  اهراب  ار  بلطم  نیا  نم  تسیچ ؟ لکشم  مینک ، عورـش  تسانب  رگا  سپ 
لاح رد  هک  انیبان  رفن  کی  هب  ای  ریقف  هب  ار  ناموت  کی  امـش  اما  دـینک ، جرخ  هسردـم  هار  رد  ار  نآ  ات  دوب  هداد  ناـموت  کـی  ناتردـپ  ًـالثم 

ار ناموت  کی  نم  ردام ، اباب ، دیتفگ : یلاحـشوخ  اب  دعب  دیدرک و  در  نابایخ  زا  ار  وا  دـیتفرگ و  ار  وا  تسد  ای  دـیداد  دوب ، نابایخ  زا  روبع 
امـش هب  ار  ایند  هک  نیا  لثم  دیدوب ، لاحـشوخ  يردق  هب  ریخ ، راک  نآ  رد  متفرگ . ار  رفن  کی  تسد  زورما  نم  اباب ، مداد . ریقف  رفن  کی  هب 

باسح داـیز  رایـسب  راـک  نیا  يور  تیـصخش ، ینعی  تسا . هدـشن  هتـشادرب  خـیرات  رد  ًالـصا  یمدـق  نینچ  دـیدرکیم  رکف  دـندوب و  هداد 
سوفن مین  درایلیم و  جـنپ  مامت  رگا  دـییایب ، الاب  یتقو  مدآ  دالوا  امـش  تسا . کـچوک  هاگدـید  نوچ  تسا ، حیحـص  قح و  هتبلا  دـنکیم .

هّلق نیا  اریز  دینیبیمن ، دوخ  شود  رب  هفاضا  راب  ياهرذ  دیناسرب ، ملع  هب  ار  نانآ  همه  هک  دیشاب  هتشاد  تردق  ای  دیهدب ، نان  ار  نیمز  يور 
هرک رد  هک  دیاهدینش  لاح  هب  ات  ایآ  تسین . یفاضا  زیچ  تسا و  ندیشک  سفن  لثم  اهتمظع  دییآیم ، الاب  هب  ور  هکیلاح  رد  تسا . نینچ 

مد رد  اجنامه  هک  دـشکن ، سفن  رگا  بوخ ، رایـسب  ماهدیـشک ؟ سفن  زورما  نم  هک  دـینادیم  اـیآ  دـیوگب : دوشب و  ادـیپ  رفن  کـی  نیمز 
تیبذاج رد  دنک و  هدافتـسا  امـش  ياهشزرا  زا  ایند  مامت  رگا  دیورب ، رتالاب  یتقو  دینادب  نیقی  دوشیم . تحار  ایند  مغ  ّمه و  زا  دتفایم و 

ناج یمدآ ، ِنم  دیـشکیم . هک  تسا  یـسفن  نامه  دـننام  هب  نیا  اذـل ، دوب . دـهاوخن  امـش  رب  يراشف  چـیه  دریگ ، رارق  امـش  ِیناسنا  عاـعش 
لاح دیوگب : هک  یـسک  دراد  تهجیب  ساره  میب و  دـشکیم . سفن  هک  هنوگنامه  دـهدب ، ماجنا  هلحرم  نیا  رد  دـیاب  ار  راک  نیا  یمدآ ،

يارب ًاعقاو  رگا  دوشیم ؟ هچ  نم  یگدنز  مدرک ، لمع  اهنامیپ  هب  رگا  دوشیم ؟ هچ  نم  یگدنز  سپ  ماهدرک ، عورش  ار  نتفگ  تسار  هک 
هچ نم  یگدـنز  متـشادرب ، مدـق  یناسنا  ياـهشزرا  يارب  طـقف  و  متـشاذگ ، رتـالاب  اـهيرگادوس  زا  ماـگ  متـشادرب و  مدـق  مدوخ  هعماـج 

نم و تفگیم : سیونب ! ار  رافسا  دنتفگیم : یکدوک  رد  نیهلأتملاردص  هب  رگا  . تسین لکـشم  اما  تسا ، لکـشم  دنکیم  لایخ  دوشیم ؟
نیمه مسیونب ؟ نم  تفگیم : یسیونب . ار  یئالع  همانشناد  افش ، نوناق ، باتک  دیاب  امـش  دنتفگیم : انیـسنبا  هب  رگا  ای  نتـشون ؟! ار  رافـسا 

ِهن و رد  هار  هب  ياپ  وت  . دیتفیب هار  طقف  دـیاهدرکن . يراک  دـیهد ، ماجنا  مه  ار  اهراک  نیا  ربارب  دـص  رگا  هک  دـید  دـیهاوخ  دـیداتفا ، هار  هک 
هچ زا  هک  نیا  دـننک و  هبـساحم  ار  تکرح  قیاـقد  اـت  دناهتـسشنن  خـیرات  نادـنمزوریپتفر  دـیاب  نوـچ  هـک  تدـیوگب  هار  دوـخ  وـگم  چـیه 

[ رشب  ] اما دوشیم . عنام  اهیضتقم  دیهاوخن ، رگا  دوشیم . یـضتقم  اهعنام  دیهاوخب ، مدآ  دالوا  امـش  رگا  درک . دنهاوخ  روبع  ییاههندرگ 
نینچ نآ ، یفن  رد  دوـشیم و  فوـسلیف  دـهاوخیمن ، هک  نیا  تهج  هـب  هـلب »... هـک ... ًاـعقاو  دـینیبیم ... رخآ  : » دـیوگیم و  دـهاوخیمن ،
رگا اهیفاب ،] هفـسلف   ] نیا ياـج  هب  هک »... دوریم  لاـمتحا  هک ... تسین  دـیعب  هک ... دـیاش  رگم ... منادیمن  مدوخ  نم  : » دـفابیم اههفـسلف 

مادـقا البرک  ناتـساد  لثم  یناتـساد  مهف  هب  هک  نیا  تلع  دوریم ، ناـمگ  دوشیم . رتناـسآ  مود  مدـق  درادرب ، مدـق  کـی  دـنک و  تکرح 
. دینک عورـش  ار  سوه  يوه و  اب  هزرابم  تفگ : دهاوخ  هک  تسا  نیا  درک ، دهاوخ  هک  يراک  نیلوا  ناتـساد  نیا  هک  دشاب  نیا  دـننکیمن ،

هقالع دـیهدب . رارق  قطنم  ایند ، هب  هقالع  رد  دـیراذگب و  رانک  ار  یتسرپایند  دـینک . دودـحم  ار  نآ  هکلب  دـیربب ، نیب  زا  ار  تذـل  هک  نیا  هن 
یلیخ تیعقوم  نسح  یتسرپترهش . هن  اما  دیـشاب ، هتـشاد  تیعقوم  نسُح  هعماج ، رد  دیهاوخیم  بوخ ، رایـسب  یلقع . یقطنم و  یلو  یلب ،
نهذ هب  یتح  دندوب  هتـشون  مدرک ، ضرع  هک  روطنامه  اذل ، دننک . ادیپ  نانیمطا  امـش  هب  دـننک و  هدافتـسا  امـش  زا  مدرم  هک  تسا ، بوخ 
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، دـنیوگب هک  دـننک  هدافتـسا  اهناسنا  مان  ياقب  زا  رگا  دـنامب . خـیرات  تاحفـص  رد  شمان  وا ، زا  دـعب  هک  درکیمن  روطخ  یلع  نب  نیـسح 
. تسام ِورشیپ  بلاطیبا  نب  یلع  اریز  دیروایب ، نییاپ  ار  يدیمون  هب  میلست  ِدیفس  مچرپ  دیشابن . دیماان  دنتسه ، صاخشا  نیا  امـش  نازاتـشیپ 

يوـلج رد  هک  یماداـم  .» دـندوبن مه  ناملـسم  هچ  رگا  دـناهتفگ ، اـم  نرق  زا  تسدربز  رایـسب  ناگدنـسیون  هکلب  تسین ، نم  بلاـطم  اـهنیا 
میهاوخنرب وت  يارب  میلـست  ِدیفـس  مچرپ  ام  زگره  سأی ، يا  اهيدـیمون و  يا  گرم ، يا  دـننکیم ، تکرح  اـهیلع  اـهناسنا ، اـم  ناوراـک 

نرق نیا  لیاوا  ياهتسیناموا  زا  ياهدع  صاخـشا ، نیا  لاثما  دـیوگیم . اه  « یلع ، » دوخ تارابع  رد  ناشیا  هتبلا  « همیعن لیئاخیم  .« » تشارفا
دوجو دنتفگ : اهنآ  دوب . ناربج  لیلخ  ناربج  نانآ  سأر  رد  هک  ناربج و ... لیلخ  ناربج  نالـسرا ، بیکـش  قادرج ، جروج  لثم ؛ دنتـسه .

اهناـسنا هـفیظو  نـیا  زا  رتـالاب  اـیآ  دزرایم . ندرک  یگدـنز  يارب  دراد و  يزیچ  یگدـنز  هـک  تـسا  دــیما  ثعاـب  اـم  يارب  یلع ] لاـثما  ]
هک میهافم  نآ  اب  تاعوضوم  ای  لئاسم  نالف  هب  ًالثم  مینک و  يرادربهرهب  دیاب  البرک  ناتـساد  زا  ام  هک  دننکیم  لایخ  ياهدع  دیهاوخیم ؟
هک تسا  نیا  لوا  هجرد  رد  ود . هجرد  رد  یلو  دـنراد ، تیمها  مه  اـهنآ  تسا ، تسرد  یلب ، مینک . هجوت  میهدیم ، تیمها  اـهنآ  هب  اـم 

زیزع نایوجـشناد  هک  منکیم  ساسحا  نوچ  ماهدرک و  ضرع  اهراب  ار  بلطم  نیا  دـنکیم . نّیعم  فدـه  ام  ِیگدـنز  يارب  البرک ] هثداح  ]
. تسا وماکربلآ  دیسر ، یچوپ  هب  درک و  راک  یگدنز  فده  هرابرد  هک  یناگدنسیون  زا  یکی  : میوگیم ًاددجم  دنراد ، فیرـشت  هسلج  رد 
[601 .« ] تسا یقاب  دوخ  تّوق  هب  یگدنز  فده  يارب  نآ ، خساپ  هک  تسا  بهذم  طقف  : » دیوگیم ًاحیرص  وا  دیتسه . انـشآ  وا  مان  اب  امش 

یناحور ای  تسا . هدرک  داجیا  ار  رعش  رنه  تایح ، فده  رد  ظفاح  دییوگب  هک  تسین ، يولوم  يدعـس ، ظفاح ، روکذم ] ترابع   ] هدنیوگ .
بهذم رگا  دینک ، تقد  ناناوج ! يا  تسا . هدیسر  یچوپ  هب  لیخت  ملاع  رد  مه  شدوخ  هک  تسا  ياهدنـسیون  هکلب  تسین ، مه  شیـشک  و 

اب دیدمآ ، اجک  زا  دیدمآ ، هچ  يارب  دییوگب  هک  تشاد  دیهاوخن  یلیلد  رگید  امـش  دوش ، تام  نآ  گنر  هتـساوخان  يادخ  دـینک و  اهر  ار 
هک دـشوجیم  همـشچ  نیرتناشوج  لثم  امـش  نورد  زا  هک  یتروص  رد  دـیوریم ؟ اجک  هب  دـیدمآ و  اجک  هب  دـیتسه ، اـجک  رد  دـیتسیک ،

یناویح تاوهـش  ذیاذل و  رادقم  کی  يارب  هن  شامق و  رتم  دـصناپ  يارب  هن  تشوگبآ و  هساک  رازه  هس  يارب  هن  ایند ، نیا  هب  ناسنا  ندـمآ 
تـسرد َملاع ، رد  ار  ام  مینکیم و  تکرح  تسرد  میدمآ و  تسرد  دییوگیم  دـینک ، رکف  فافـش  فاص و  ناتدوخ  نورد  زا  رگا  تسا .

دیریگن و ناسآ  ار  هیضق  نیا  تسا ». ناسنا  يوگخساپ  هک  تسا  بهذم  طقف  « ؛ هک تسا  نیا  وماک ) ربلآ   ) ناشیا بلطم  دندروآ . دوجو  هب 
اما دینک . ثحب  نآ  هرابرد  دـینک و  حرطم  ار  لئاسم  نآ  تسا . حرطم  ایاضق  نیا  نوماریپ  يرایـسب  لئاسم  اریز  دـینک ، رکف  رتشیب  نآ  يور 

اهماد شریز  تسا و  راومه  هار  : دـیناوخب رگید  راب  ار  تیب  ود  نآ  دـینک . شومارف  ظفل ، دـنچ  تهج  هب  ار  هیـضق  لصا  فدـه و  نآ  ادابم 
رد یتح  دـیروخن . ار  نیریـش  ياهظفل  بیرفتـسام  رمع  بآ  گیر  نیریـش  ظـفل  تساـهماد  نوچ  اـهمان  اـهظفلاهمان و  ناـیم  اـنعم  ِیطحق 

، دـیوریم هک  تیعقاو  هب  ور  ات  دـینک  شـشوک  - 2 دـینکن . فاوط  ناـتدوخ  رود  - 1 دراد : طرـش  ود  اما  دـینک . قیقحت  اـیاضق  نیرتیفنم 
مایق نیا  يارب  نم  هک  دنک  هراشا  هک  نیا  هن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دشکیم . هلعـش  اونین  ناتـساد  رد  یگدنز  فده  . دینک ادیپ  ار  باوج 

هب مهدیم ، ماجنا  نم  هک  يراک  نیا  نودب  یگدنز  ًالصا  دیوگیم  هکلب  نینچ و ... هک  مهدیم  نت  اهتبیصم  هب  نیا  يارب  نم  ای  ماهدرک ،
، شا « هَّللّانا «. » میدرگیمزاب وا  يوس  هب  مییادـخ و  ِنآ  زا  اـم  [ » 602 . ] نوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِِهَّلل  ّانِا  تسیچ ؟ فده  نآ  دیـسر . دـهاوخن  فدـه 

نآ رد  دـندرک . يرتسبـش  دومحم  خیـش  زا  هک  تسا  یتـالاؤس  زا  یکی  نیا  . دـنکیم تاـبثا  امـش  يارب  فدـه ، ناونع  هب  ار  نوعجار » هیلا  »
يرتسبش دوب . تمکح و ... ملع و  رظن  زا  ناریا  نیمزرس  نیرتزیخلصاح  ناسارخ ، زا  وا  دوب . هلاس  ای 28  يرتسبش 27 ، دومحم  خیش  نامز ،

ِرفـس هک  تسیک  ایند  نیا  رد  یتفگهاگآ  شیوخ  ِلصا  دـش ز  واـک  یـسک  هار ؟ رد  تسیک  رفاـسم  یتفگ  رگد  : دـیوگیم هدـننک  لاؤس  هب 
، شباوج تسیک ؟ فده  هب  ور  رفاسم  قحلا و  یلا  رفاسم  یتفگ  نآ . باوج  مه  مود  عرصم  تسا و  لاؤس  لوا  عرـصم  دنکیم ؟ رادفده 

نهذ هب  ای  هدوب ، علطم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلمج  زا  يرتسبش  منادیمن  هتبلا  هاگآ . شیوخ  ِلصا  دش ز  واک  یسک  تسا : عرـصم  کی 
، ياهدمآ اجک  زا  ینادن  رگا  » بَهْذـَت َْنیَا  یِلا  ُمَْلعَت  َْتئِج ال  َْنیَا  ْنِم  ُمَْلعَت  َْمل  ْنِا  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  تسا . هدیـسر  يرطف  يوحن  هب  وا 
( هبتع نب  دیلو   ) ریما رمع ، نب  هَّللادبع  يا  ریبز ، نب  هَّللادبع  يا  نیـسح ، يا  دش : هتفگ  هک  زاغآ  نامه  زا  .« يوریم اجک  هب  دـیمهف  یهاوخن 
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رد قرش و  رد  نافوسلیف ، هک  یتداعس  نامه  تسا . هدش  عورش  تداعس  ِندش  ریـسفت  هدز و  جوم  یگدنز  تایح و  تسا ، هتـساوخ  ار  امش 
تاکرح میهد ،» ماجنا  يراک  میناوتیمن  هنایفخم  ام  : » دـنتفگ هک  زاغآ  نامه  زا  دـندرکیم . ثحب  نآ  هرابرد  زورما  هتـشذگ و  رد  برغ ،

دََرب ییوب  نآ  هک  دشاب  نآ  ینیب  . تسین ینیب  ینیب ، ره  دهاوخیم . ینیب  ماشم و  اهتنم  دراد ، فده  يوب  مادـک  ره  [ 603 . ] تسا هدش  عورش 
. دنک انعم  اهناسنا  يارب  ار  يرشب  تداعـس  هک  تسا  هتـساوخ  یلع  نب  نیـسح  هک  دوشیم  مامـشتسا  اجنآ  زادََرب  ییوک  بناج  ار  وا  يوب 
. دریگیم رارق  رفـص  ریز  ِشزرا  دـض  کی  لباقم  رد  دـُعب ، عون و  ره  اب  دراد . یعونتم  دایز و  یلیخ  داعبا  هثداح ، هک  تسا  نیا  مه  بیجع 

یتقو دوب . هتـشادرب  دوخ  اب  بآ  یفاک  رادـقم  هب  نیـسح  ناوراک  دندیـسر . نیـسح  ناوراک  هب  هنـشت  نازوس ، ناـبایب  نآ  رد  ّرح  نایرکـشل 
( نایدیزی  ) نانآ يرآ ، دیـشاپب . اهنآ  نابـسا  هب  بآ  يرادـقم  یتح  دـیهدب ، بآ  نانآ  هب  دومرف : ترـضح  دـش ، هجاوم  نانآ  اب  ّرح  رکـشل 
هچ يارب  نانآ  تسنادیمن  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ایآ  دیوگیم ؟ هچ  ناینیـسح )  ) امـش ناوراک  دنـشکب ، هنـشت  ار  امـش  دـنهاوخیم 
ات دوشگ  هیواعم  نایرکشل  رب  ار  تارف  نیفـص ] گنج  رد   ] هک یـصخش  نآ  رـسپ  يا  یلع ، رـسپ  يا  دنتـسه ؟ يزیچ  هچ  یپ  رد  دناهدمآ و 
[، دمآرد ناشیا  نایرکـشل  فرـصت  هب  تارف  یلع  روتـسد  هب  هک  نیا  زا  دعب   ] اما دندرک ، عطق  ار  بآ  هیواعم  نایرکـشل  ادتبا  دـننامن . هنـشت 

نیا تساهنآ .» ِتایح  قح  بآ ، تایح . رد  اهناسنا  قوقح  يایحا  يارب  میاهدمآ ؟ اجنیا  هب  ارچ  ام  ًالـصا  داد . دـیاب  ار  بآ  : » تفگ یلع 
نیا فلتخم  ياهتمـسق  دراد . یناوخمه  مه  اـب  نیـسح ] یلع و   ] تـالمج روطچ  هک  دـینک ، هجوت  تسا . رـشب  یناـهج  قوقح  ِقح  نیلوا 

طاقـسا لباق  وا  قح  دراد و  یقح  ناسنا  ره  تسین . يرگادوس  لباق  يرـشب ، ِیگدنز  تایح و  هک : تسا  لیلحت  لباق  تروص  نیدب  نایرج 
. منک یـشکدوخ  مهاوخیم  و  مشاب ، هدنز  مهاوخیمن  نم  دیوگیم  یـسک  کی  . تسا مکح  هکلب  تسین ، یهقف  قح  تایح  هلأسم  تسین .

مکح ياهدرکن . هدـنز  ار  تدوخ  هک  وت  ینک ؟ یـشکدوخ  یهاوخیم  هک  تسوت  ِنآ  زا  تاـیح  قح  رگم  دـییامرفیم . هابتـشا  یلیخ  اـمش 
ار دـبلاک  هک  تسا  نیا  یهدـب ، ماـجنا  یناوتیم  هک  يراـک  اـهنت  ینک . رظن  فرـص  نآ  زا  یناوـتب  هک  تسین  يزیچ  تاـیح  قـح  تاـیح و 

امـش دوشیم . راکـشآ  اهقوقح  اههقف و  ریاس  اب  ام  ِهقف  تمظع  توافت و  دروم ، نیا  رد  یتسرفب . الاب  ار  حور  تبون  زا  جراـخ  یفاکـشب و 
انامه دینکن . یـشکدوخ )  ) يدعت ناتدوخ  هب  و  [ .» 604  ] امیحَر ْمُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِا  ْمُکَـسُْفنَا  اُوُلتْقَت  الَو  : دینک یـشکدوخ  راحتنا و  دیناوتیمن 

تـسود ار  امـش  ناج  ادخ  دینکن . يدعت  ناتدوخ  هب  مراد ، تسود  ار  اهناسنا )  ) امـش دیامرفیم : دنوادخ  .« تسا نابرهم  امـش  هب  دـنوادخ 
لتق لومشم  دشکیم ، ار  دوخ  هک  یسک  ایآ  هَّللالوسر ، نبای  دندیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدمآ  ربتعم  تیاور  رد  دراد .

ره [ .» 605  ] اهیف ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًاـنِمُْؤم  ْلـُتْقَی  ْنَم  َو  : هک تسا  هیآ  نیمه  لومـشم  یلب ، دومرف : تسا ؟ لـتاق  اـیآ  تسا ؟ سفن 
[ ّرح نایرکشل  هب  دومرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ، ] اذل .« دوب دهاوخ  راگدنام  نآ  رد  هک  تسا  خزود  شرفیک  دشکب ، ار  ینمؤم  ًادمع  سک 

ظفاح يابیز  ياهرعـش  نآ  زا  یکی  قادصم  دیهدن . بآ  نانآ  هب  دـیوگب  دُربب و  ار  نآ  هک  دوبن  وا  رایتخا  رد  تایح  قح  اریز  دـیهدب ، بآ 
مدـیدن قشع  نخـس  يادَـص  زاتـسا  رّرکمان  مونـشیم  هک  ناـبز  ره  زک  بجع  نیا  قشع و  مغ  تسین  شیب  هتکن  کـی  : دـیوگیم هک  تسا 

نیسح ماما  دوخ  مدوب . هنشت  مه  یلیخ  مدیسر و  رید  نم  دیوگیم : یبراحم  ناعط  نب  یلعدنامب  راود  دبنگ  نیا  رد  هک  يراگدای  رتشوخ 
سب زا  متـشادرب و  ار  کـشم  مه  نم  تفگ  نک . هدافتـسا  نآ  زا  رادرب  هـک  درک  هراـشا  اـهکشم  زا  یکی  هـب  ترـضح  دوـب . هتـسشن  مـه 

هک مشاب  هتـشاد  يروط  ار  کشم  رایتخا  متـسناوتیمن  تخیریم . نیمز  يور  هب  بآ  متفرگیم ، ار  کـشم  يولگ  هچره  مدوب ، هچاپتـسد 
دوخ متـسناوتن . زاب  هنوگنیا  دـیوگیم : نک . جـک  ًـالثم  ریگب .» هنوگنیا  ار  کـشم  رـس   » هیواّرلا ِخـِنَا  دومرف : ترـضح  ادـتبا  مروخب . بآ 

، دهاوخب هناهاوخدوخ  ِسوه  يوه و  ِتساوخ  نآ  اب  رگا  ات  مروخب . بآ  مناوتب  نم  هک  تفرگ  يروط  ار  کشم  دمآ ، دش و  دنلب  ترـضح 
تناها ناتدوخ  هب  دـیناوتیمن  یتح  امـش  تسا ؟ نم  قح  نوچ  تسا ، طاقـسا  لباق  قح  نیا  ایآ  دـنک ! مادـقا  نیـسح )  ) درم نیا  نتـشک  هب 
خـساپ مشورفب ، ار  مدوخ  تیثیح  فرـش و  یتاذ ، تمارک  مهاوخیم  نم  دیوگب  یـسک  رگا  دینک . یـشکدوخ  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دـینک ،

هب یبرع  رد  اـن » .«» میتشاد یمارگ  ار  مدآ  نادـنزرف  دـیدرتیب  [ .» 606  ] مَدآیَنب اْنمَّرَک  ْدََـقلَو  . تسین یلاع  باـنج  هب  قلعتم  اـهنآ  میهدیم :
یگنج رهظ ، زا  دـعب  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  دـینادیم ، هک  روطناـمه  اذـل ، تسادـخ . تسیک ؟ اـم » . » تـسا اـم »  » ياـنعم
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اههچب يادص  هک  یلاح  رد  هتخیر و  نیمز  هب  شرپ  لاب و  مامت  هک  رفن  کی  دوب  هدشن  هدـید  ًالـصا  عقوم  نآ  ات  دـنیوگیم  درک . يداعریغ 
تلذ هک  دننکن  ریـسا  ار  وا  دوشن و  لیلذ  هک  دوب  نیا  يارب  اهيدرمیاپ  نیا  همه  دگنجب . يروالد  تعاجـش و  نیا  اب  تسا ، دنلب  اههمیخ  زا 

وا و ربمایپ  ِنآ  زا  ادـخ و  ِنآ  زا  تزع  و  [ .» 607  ] نینِمْؤُْمِلل َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ِةَّزِْعلا  ِهِّلل  َو  . تسا هدوبن  وا  ِنآ  زا  تزع  نوچ  دـنیبب . دوخ  هب  تراسا 
رتمک مینیبیم ، خیرات  نیا  رد  یناسنا  فرش  یناسنا و  تمارک  هار  رد  اههدش  هتـشک  زا  هک  ییاهلت  اههپت و  نآ  دیاش  .« تسا نانمؤم  ِنآ  زا 

خیرات لوط  رد  هوک ، هوک  هپت ، هپت  هتشپ ، هتشپ  ناج ، زا  عافد  يارب  مه  روطنامه  دشابن . دندرکیم  عافد  ناج  زا  هک  ییاهنآ  داسجا  لت  زا 
، دـیریگبارف سرد  ناتـساد  نـیا  زا  دـیهاوخیم  رگا  تـسا . نـینچ  زین  ـالبرک  ناتـساد  مـینیبیم . هتـشک  تیثـیح ، فرـش و  زا  عاـفد  هار  رد 

ماما تیـصخش  يدودح ، ات  هک  ياهداد  رارق  یتلم  موق و  نایم  رد  ار  ام  هک  نیا  رکـش  زا  تسا  زجاع  ام  نابز  ادنوادخ ! اراگدرورپ ! . دیریگب
و [ .» 608  ] اهوُصُْحت ِهَّللا ال  َۀَـمِْعن  اوُّدـُعَت  ْنِا  َو  . تسین يدام  تمعن  نوچ  تسا ، یگرزب  تمعن  نیا  تسا . هدـش  هتخانـش  اهنآ  يارب  نیـسح 

هَّللاءاشنا هتبلا  دشاب ؟ هتـشاد  ام  رد  دناوتیم  يرثا  هچ  البرک  ناتـساد  نیمه  .« دیناوتیمن دیرامـشب ، ار  يدنوادخ  ياهتمعن  دیهاوخب  رگا 
نینچ ایند  طاـقن  مادـک  رد  نـالا  هک  دـییامرفب  روصت  میریگب . ارف  سرد  تمعن ، نیا  زا  هک  هَّللاءاـشنا  دـشاب . هتـشاد  اـم  رد  مه  لـعفلاب  رثا 

مان هب  درف  کی  اب  خـیرات ، هب  فارـشا  لاح  رد  امـش  کنیا ، تسا ؟ هدـش  لیکـشت  خـیرات  هب  فارـشا  يرایـشه و  یهاگآ و  نیا  اب  یتاسلج 
هنالوؤسم يدازآ  زا  وا  تسا . هدرک  عافد  دح  نیرتالاب  رد  تلادع  زا  هکلب  تسا ، تلادع  همـسجم  طقف  هن  هک  دینکیم ، زاین  زار و  نیـسح 

لئاسم نیا  هب  هک  دراد  دوجو  تصرف  هزادـنا  نیمه  هب  رگید ، ِللم  ماوقا و  نایم  رد  دـینکیم  لایخ  امـش  ایآ  تسا . هدرک  عافد  الاب  دـح  رد 
يدنوادخ فطل  تمعن و  نیا  زا  رتالاب  امش  ایآ  درذگیم ؟ هچ  امش  نورد  زا  دینادیم  ایآ  دیاهتسشن ، ناکم  نیا  رد  هک  نونکا  دننک ؟ رکف 

همه ریگارف  يدام ، ياهتمعن  دنروخیم و  مه  تاناویح  ار  اذغ  ّالا  و  تسام . ِحور  تمعن  ناج و  تمعن  فاطلا ] نیا  [ ؟ دـینکیم ساسحا 
دننیـشنب و هک  ایند ، نیا  رد  يدودـحم  هدـع  رگم  تسین ، مه  اهناسنا  ریگارف  یتح  تمعن ]  ] نیا روط ؟ هچ  تمعن  نیا  اما  تسا . نارادـناج 

هتکن نامه  . دنیوگب نیـسح » ای   » دـنروایب و دای  هب  ار  نآ  گرزب  نامرهق  دـنروآرب و  سفن  تلادـع ، دای  هب  تقیقح و  قح و  دای  هب  یتاظحل 
؛ نیـسح ردارب  يا  هک  دـش  هتفگ  دـش ؟! هتفگ  هچ  وا  هب  باطخ  هلمج  نآ  رد  هک  مدرک  ضرع  لضفلاوبا  ترـضح  هراـبرد  شیپ  هسلج  هک 

اهناسنا يارب  ار  هیضق  نیا  ات  دنیایب  دیاب  اهنافرع  اههفـسلف و  اهتمکح ، هچ  دوب .» وت  رظنرد  ادخ  ضحم  طقف  يدرک و  افو  ...، » َْتبَـسَتِحا
تمعن نیا  ایادخ ! دیهاوخیم ؟ نیا  زا  رتالاب  یتمعن  هچ  مدآ ، دالوا  يا  دیناوتیم . دینک و  شالت  ادخ  يارب  طقف  هک  دـنزاسب  شریذـپ  لباق 

ام ِتبحم  يداد ، رارق  نادواج  ار  نیسح  نامرآ  هک  هنوگنامه  ایادخ ! امرفم . وحم  ام  هعماج  زا  ار  مان  نیا  اراگدرورپ ! . ریگم ام  تسد  زا  ار 
! ادـنوادخ . امرفب يروای  يراـی و  ار  اـم  تدوخ  زاـسناسنا ، هلأـسم  نیا  مهف  يارب  ادـنوادخ ! اراـگدرورپ ! . اـمرفب رادـیاپ  نادواـج و  وا  هب  ار 
ار ییاهتعاس  نیا  ایادـخ ! اراگدرورپ ! . امرفب هدامآ  رتيدـج  رتشیب و  هدـنیآ ، لاس  رد  سالک  نیا  هب  دورو  يارب  ار  ام  ناناوج  اراگدرورپ !

لوبق ام  همه  زا  دـندومرف ، عامتـسا  ار  یثحابم  دـندرک و  تکرـش  نیـسح  يازع  رد  صالخا  لامک  اب  دنتـسشن و  دـندمآ و  وت  ناگدـنب  هک 
رب ناگتشذگ  ِقح  نیا  اراگدرورپ ! . امرفب تیانع  ام  رب  ام  رمع  نایلاس  ياهزور  اهبش و  يارب  ياهشوتهر  اهبش ، نیمه  زا  ادنوادخ ! . امرفب

! اراگدرورپ . امرفب تمحر  قیرغ  ار  نانآ  دندرک . انشآ  هدنزاس  ِیلاع  رایسب  گنهرف  نیا  اب  ار  ام  هک  تسام  رب  ناردام  ناردپ و  قح  تسام ،
دوب هنوگنیا  و  نیمآ ...» . » مینک لقتنم  میهدب و  لیوحت  هدنیآ  لسن  هب  ار  یناسنا  هدـنزاس  گنهرف  نیا  هک  امرفب  تیانع  ام  هب  ار  قیفوت  نیا 

شروش رپ  هنیـس  رد  يرفعج  همالع  مرگ  سفن  نیـسح ، ِینارون  ِتیـصخش  باب  رد  بان  ياهنخـس  اهتفایرد و  اههاگن و  نیا  زا  سپ  هک 
، توف زا  لبق  تعاس  هس  :» تفاتش شیالوم  تاقالم  هب  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  رادید  هب  دیما  زا  راشرـس  يراظتنا  اب  وا  و  دومن ، فقوت 

ملکت ِتردق  ِنتفر  تسد  زا  تلع  هب  اما  دوب . دنزرف  زا  یتساوخرد  يانعم  هب  هراشا ، نیا  دنکیم . ياهراشا  يرفعج  اضرمالغ  رتکد  هب  داتسا 
، تعاس کی  دودح  زا  سپ  ماجنارـس  دشیمن ... ردپ  تساوخرد  هجوتم  دنزرف  دوب ، هدش  ضراع  داتـسا  رب  يزغم  هتکـس  زا  دعب  هک  داتـسا 

مهیلع همئا  مان  دـنوادخ و  ءامـسا  هک  دوب  یکالپ  داتـسا ، ِیـصخش  فیک  لخاد  دـنکیم . كرد  ار  ردـپ  روظنم  يرفعج ، اـضرمالغ  رتکد 
نمض البرک  رد  ار  نآ  داتسا ، ناتسود  زا  یکی  لبق  هام  دنچ  هک  دوب  هتفرگارف  يزبس  هچراپ  ار ، كالپ  نیا  فارطا  دوب . هدش  کح  مالسلا 
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هچراپ نیمه  ترخآ ، هب  ایند  لپ  زا  روبع  تاظحل  نآ  رد  داتـسا  دوصقم  دوب . هدرک  میدقت  ناشیا  هب  نیـسح ، ماما  حیرـض  هب  ندومن  كربت 
کی تشگرب ، تفر و  نامز  دوب . اـجنآ  رد  داتـسا  ترـضح  فیک  هک  دوشیم  یلحم  مزاـع  تعرـس  هب  يرفعج  اـضرمالغ  رتکد  . دوب زبس 

باتیب و يرفعج  رتکد  دـهدیم . ار  ناشیا  توف  ربخ  راتـسرپ  ناتـسرامیب ، رد  داتـسا  قاتا  هب  دورو  ماگنه  دـماجنایم و ... لوط  هب  تعاس 
هچراپ دوب و  تخت  يور  رب  همالع  دـسج  دوشیم . قاتا  دراو  دـنک ، تباـجا  ار  داتـسا  تساوخرد  تسا  هتـسناوتن  عقوم  هب  هک  نیا  زا  رثأـتم 

يارب ار  دوخ  نامشچ  داتـسا  ناهگان ... هتـشاذگ و  داتـسا  تروص  هب  ار  زبس  هچراپ  رابکـشا ، ینامـشچ  اب  وا  دوب ... هدناشوپ  ار  نآ  يدیفس 
همالع دیقف  داتسا  هقالع  دروم  راعشا  زا  یکی  « نایاپ [ .» 609 .« ] ددنبیم ار  شنامـشچ  انعم ، رپ  يدنخبل  زا  سپ  هدومن و  زاب  كدنا  یتاظحل 
ربـکا ناوـجون  نم  رت  ِمشچ  همـشچ  يا  نکب  ینالیَـسنم  ربـکا  ناوـجون  نم  ربـکا  تارف  طـش  زا  بل  کـشخ  دسریمهرـس  سدـق  يرفعج 

يا وت  غاد  دـبا  اـتنم  ربکا  ناوجون  نم  رجعم  هیـس  تخاـس  ازع  لـین  زا  یتیگنوخ  هب  دروآ  یلعل  نومن  هزوریف  مُخ  نیا  اـت  وت  رمع  توسکنم 
کّبـشم دش  وت  ِنکفا  گندخ  ِمصخ  ِمتـس  ِتصـش  اتنم ز  ربکا  ناوجون  نم  ردام  ارم  دازیمن  شاک  لزا  زادای  دُرب ز  ناوتن  داهن  هدازآ  هداز 

خاـش زا  تخیرنازخ  وت  رمع  غاـب  ناوج  لـخن  يا  لـجا  داـب  همطل  اـت  درکنم  ربـکا  ناوجون  نم  رـس  رب  ازع  كاـخ  مغ  ِنزیورپ  تخیبوت  نت 
رکشل َملَا  هآ و  مَلَع  تسا و  لبط  هنیـساطع  درک  يورـسخ  اهب  میلقا  هش  يا  ماوت  كوس  تلودنم  ربکا  ناوجون  نم  ِرب  گرب و  همه  توارط 

ربکا ناوجون  نم  رتسکاخ  هدوت  دـهد  داب  رب  شاکمـسر  تناماد  هب  اـت  مسخ  وچ  شتآ  رب  تخوس  تمغ  غاد  زک  خرچنم  ربکا  ناوجون  نم 
برع ردب  يا  وت  يور  هم  اتنم  ربکا  ناوجون  نم  رغاس  رگج  بانوخ  زیربل ز  تخاسرهپس  يانیم  رود  رهم  هم و  رادم  تیاقب ز  ماج  یهت  اتنم 

ات لاـف  رف و  نویاـمه  زاـب  يا  مرِا  خاـش  هب  ربـنم  ربـکا  ناوجون  نم  رتـخا  هیـس  تشگ  ردـپ  ِزور  دـش  هریتقاـحم  بیـسآ  دروخ  قارع  سمش 
رب كاخلوبق  طخ  دشکن  لوسر  هبـش  مرک  امغی  هلطاب  نیا  رب  رگنم  ربکا  ناوجون  نم  رپ  لاب و  همه  ثداوح  ماد  رد  تخیرلاب  رپ و  يدوشگ 

« یقدنج امغی  » نم ربکا  ناوجون  نم  رتفد  نم و  کلک  نم و  قرف 

یقرواپ

هیآ 22. میهاربا ، هروس  [ 1]
هیآ 156. هرقب ، هروس  [ 2]

. دوب فیرش  نیمزرس  نآ  رد  متالیصحت  هدمع  هک  فرشا  فجن  رد  ینالوط  ًاتبسن  ینامز  ناریا و  [ 3]
ص 235. مارآ ، دمحا  همجرت  کنالپ ، سکام  دوریم ؟ اجک  هب  ملع  [ 4]

ِزور نیا  هنرگ  یتسیزاب  رـسهبرس  مجنا  خرچ و  راـگزور و  تسا : هتفگ  نینچ  شیپ  اـهنرق  یناـیدابق  ورـسخرصان  ار  بلطم  نیا  لـیلد  [ 5]
. یتسادرف ار  رهد  ِزارد 

[. 6]
[. 7]
[. 8]

نیا ياهشزرا  جیاتن و  للع و  هلـسلس  رد  هک  یتایعقاو  قیاقح و  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناتـساد  ندوب  یناهج  زا  ام  روظنم  [ 9]
نیرتنشور هک  تسا  یناسنا  ياهثداح  هثداح ، نیا  اریز  درادن ، یصاخ  گنهرف  ای  داژن  نیمزرس ، کی  هب  یصاصتخا  دوشیم ، هدید  هثداح 

. ] ضحم ِلطاب  نارگتیامح  هورگ  - 2 ضحم . ِقح  نارگتیامح  هورگ  - 1 دشابیمرگیدکی : ربارب  رد  داضتم  هورگ  ود  ِییورایور  هصرع 
. رلشیرف تروک  ناریا ، نیسح و  ماما  [ 10]

. ذخأم نامه  [ 11]
هار رد  يدنلبرـس  راختفا و  اب  گرم   » ای و  تّزع » فرـش و  تمارک و  اب  یگدنز   » ای زا : تسا  ترابع  نیینـسحلا » يدـحا   » لصا يانعم  [ 12]
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«. تایح يالعا  فده  هب  لوصو 
ص 62. سوواط ، نب  دیس  فوهل ، [ 13]

ص 184. یمزراوخ ، لتقم  ص 43 -  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  زا  لقن  هر ،) ) یمق ثدحم  مومهملاسفن ، [ 14]
،ج 13،ص يذمرت ننـس ، ص356 - ،ج 4 ، يربط خـیرات ، ص 20 -  ج 5 ، هباغلادـُسا ، ص299 - ،ج3 ، ریثانبا خـیراتلا ، یف  لـماکلا  [ 15]

.197
هیآ 19. نارمعلآ ، هروس  [ 16]

. دیشاب ایند  رد  ینادرمدازآ  [ 17]
. لتاقم هربتعم  بتک  ص 302 و  ج 1 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  ص 149 -  یمق ، ثدحم  مومهملا ، سفن  [ 18]

.100 صص 102 -  ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرالا ، ص 117 -  یلیالعلا ، هللادبع  تاذلاّومس ، یف  ینعملاّومس  [ 19]
ص 113. یمق ، ثدحم  مومهملا ، سفن  [ 20]

[. 21]
ياهدومن بلغا  هک  تسا  نیا  دراد ، یناـسنا  مولع  رد  خـیرات  ناونعهب  يرـشب  ياهدادـیور  ِندـیچ  مه  راـنک  هک  یـصقن  نیرتگرزب  [ 22]

اهنآ دناوتیم  لمتحم  للع  زا  تلع  دنچ  ای  کی  هکلب  تسین ، صخشم  زیچ  کی  هب  رصحنم  ددرگیم ، رداص  رشب  زا  هک  یکیزیف  يراتفر 
ای اهگنج ، نیا  اما  تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  نانوی  ناریا و  نایم  ییاهگنج  هک  میناوخیم  خیراوت  رد  ام  لاثم ، ناونعهب  دروایب . دوجوهب  ار 

. ییوجهطلـس ای  نارادمامز و  ربک  رورغ و  ای  ینیمز و  تافالتخا  ای  یکیژولوئدیا  ياهداضت  ای  ییوجماقتنا ، تلع  ای  هتـشاد  يداصتقا  تلع 
.؟ میروایب باسح  هب  دیاب  ار  روبزم  للع  زا  کی  مادک  اهگنج ، نیا  تقیقح  مهف  يارب  لاح ،

. مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  زا  رابخالایناعم  زا  لقن  صص 151 و 152 ، مومهملا ، سفن  [ 23]
هیآ 179. فارعا ، هروس  [ 24]

هیآ 97. ءاسن ، هروس  [ 25]
ص 183. یفرطینب ، مشاه  همجرت  نیراپا ، يا . آ . نآ ، لماکت  أشنم  تعیبط و  تایح : [ 26]

ص 299. ذخأم ، نامه  [ 27]
هرامش 62. همان  هغالبلاجهن ، [ 28]

ص 492. ج 9 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 29]
ص 93. ج 12 ، ذخأم ، نامه  [ 30]

هیآ 13. تارجح ، هروس  [ 31]
هیآ 183. ارعش ، هروس  هیآ 85 -  دوه ، هروس  هیآ 85 -  فارعا ، هروس  [ 32]

. ابیز ذفان ، شک =  [ 33]
ص 112. ج 14 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 34]

هیآ 70. ءارسا ، هروس  [ 35]
. سمش ناوید  [ 36]

هیآ 115. هرقب ، هروس  [ 37]
ص 75. هیولوق ، نب  دمحم  تارایزلالماک ، [ 38]

زا یضعب  رد  فلتخم  لاکشَا  اب  هلمج  نیا  نومضم  ص 352 . دجملاوذ ، همجرت  هیکاپوددولک ، قوقح ، هفـسلف  یلک و  يروئت  همدقم  [ 39]

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 334زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدمآ  مالسلا  مهیلعنیموصعم  تایاور 
ص 200. ج 3 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 40]

.180 صص 181 -  ج 5 ، يرفعج ، یقتدمحم  هغالبلاجهن ، ریسفت  همجرت و  [ 41]
صص 65 و 66. ینیوزق ، لیلجلادبع  ضقنلا ، [ 42]

، یطویس ءافلخلاخیرات ، . 17 صص 19 -  ج 3 ، يدوعـسم ، بهذـلاجورم ، هب : دـییامرف  هعجارم  اهتثابخ ، نیا  عبانم  رد  قیقحت  يارب  [ 43]
.220 صص 237 -  ج 1 ، يرونید ، لاوطلا ، راـبخالا  . 220 صص 232 -  ج 1 ، يرونید ، هبیتق  نبا  ۀسایـسلاو ، ۀـمامالا  و 40 . صص 139 
، صاوخلا ةرکذت  ص 370 . ج 4 ، يربط ، خـیرات  . 195 صص 199 -  ج 1 ، ۀیبلحلا ، ةریـسلا  و 224 . صص 223  ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات 

ص 470. ج 3 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرش  ص 310 . ج 3 ، ریثانبا ، خیراتلایف ، لماکلا  صص 298 و 299 .
هـلآو و هـیلع  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ   ) راوـگرزب ود  ره  ِیتاذ  لاـمک  ندیـسر  تـّیلعف  هـب  رد  تـیبرت  مـیلعت و  ریثأـت  تـالمج ، نـیا  رد  [ 44]

. دوشیم هدید  حوضو  لامک  اب  مالسلا ) هیلع  نینمؤملاریما 
. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  متفه  ترایز  هر ) ) یمق ثدحم  زا  لقن  لاّمج ، ناوفص  زا  حابصم  [ 45]

ص 71. ـالبرک ، یلعا ، تاراـشتنا  داـمتعألالآ ، یفطـصم  دیـسلا  ظـعاوم ،» لـیاسر ، بطخ ، : » مالـسلا هیلع  نیـسحلاۀغالب  نم  ۀـعمل  [ 46]
ص 353. ماقمق ، ص 39 -  ج 2 ، ءایلوالاۀیلح ، ص 25 -  فاحتالا ،

صص 41 و 42. یمق ، ثدحم  مومهملا ، سفن  [ 47]
ص 73. داقع ، دومحم  سابع  ءادهشلاوبا ، [ 48]

ص 181. یمزراوخ ، لتقم ، [ 49]
ص 283. ج3 ، ریثانبا ، لماکلا ، صص 309 و 310 -  ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 50]

.124 صص 135 -  یفاص ، هَّللافطل  مالسلا ، هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  ر.ك : [ 51]
ص 139. تاّذلا ، ِّوُمُس  یف  ینْعَْملا  ِّوُمُس  [ 52]

ص 333. ج 1-1724 ، هباصالا ، [ 53]
هک نیا  يارب  مجارت  بتک  رد  تسا . تاحوتف  صوصف و  بحاص  یبرع ، نب  نیدلایحم ا  زا  ریغ  هدوب و  اهقف  نییرهاظ  زا  صخش  نیا  [ 54]

. دناهدرک طبض  لا ) زا  درجم   ) یبرع نبا  ار  نیمود  و  لا ) اب   ) یبرعلانبا ار  نیتسخن  دننک ، ادج  رگیدمه  زا  ار  رفن  ود  نیا 
ص 171. نودلخ ، نبا  همدقم  [ 55]

ینعم رد  ار  اهنآ  تدـحو  ناوتیم  رظنتقد  کی  اب  یلو  تسا ، توافتم  هناگشـش  تالاؤس  اب  هناگراهچ  ياهطابترا  لکـش  هچرگا  [ 56]
: لاؤس هس  ادخ ، اب  ناسنا  طابترا  دراد . رب  رد  ار  ماهدمآ »؟ هچ  يارب   » و متسیک »؟ نم  : » لاؤس ود  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا  دومن - : كرد 
ار متـسه »؟ اجک  رد   » لاؤس یتسه ، ناهج  اب  ناسنا  طابترا  و  دراد . رب  رد  ار  ماهدمآ »؟ هچ  يارب   » و موریم »؟ اجکهب   » و ماهدـمآ ؟ اجک  زا  »

. دراد رب  رد  ار  متسیک »؟ اب   » لاؤس دوخ ، عونمه  اب  ناسنا  طابترا  و  درادرب . رد 
هدـش رادومن  یتسه  هصرع  رد  هک  ياهثداح  اریز  تسا ؛ طـلغ  دـهدب  تلاـخد  هثداـح  نآ  لـماوع  تروص و  لکـش و  اـی  ّتینیع  رد  [، 57]

تظفاحم نیا  یلو  دوش ، تبث  خـیرات  رد  تناما  لامک  اب  دـیاب  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  یعیبط  لـماوع  تروص و  لکـش و  تینیع و  تسا ،
هثداح ًاصوصخم  یخیراـت  ثداوح  زا  يرادروخرب  يارب  درادـن و  قیمع  ياـهیبایتلع  تاحیـضوت و  اهریـسفت و  اـهلیلحت و  اـب  یتاـفانم 

. دراد لماک  ترورض  روبزم  ياهتیلاعف  البرک ،
نادـناخ هب  قـشع  روـش و  رد  یتـیمها  اـب  رایـسب  مهـس  ّتیفیک ، رظن  زا  مه  ّتیمک و  رظن  زا  مه  نیمز ، ناریا  مدرم  نایعیـش ، ناـیم  رد  [ 58]

قشع و عیشت و  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  هتبلا  دنراد . مالـسلا  مهیلعتیب  لها  بتکم  اب  هطبار  رد  يدج  رایـسب  یتیعقوم  هتـشاد و  تمـصع 
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. دشاب نانآ  هب  رصحنم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نامدود  هب  هقالع 
ص 364. ج 1 ، قادرج ، جروج  ۀیناسنالا ، ۀلادعلا  توص  یلع -  مامالا  [ 59]

. ذخأم نامه  [ 60]
ص 135. مومهملا ، سفن  [ 61]

رارق تقد  هجوـت و  دروـم  باـتک ، نیا  زا  ثحب  دـنچ  یـسررب  هعلاـطم و  زا  سپ  ار  همدـقم  نیا  دـنناوتیم  دـنمجرا  ناگدـننکهعلاطم  [ 62]
. دنهدب

صص 161 و 162. مارآ ، دمحا  همجرت  يروهال ، لابقا  دمحم  مالسا ، رد  ینید  رکف  يایحا  [ 63]
صص 168 و 169. نامه ، [ 64]

هیآ 1. ءاسن ، هروس  [ 65]
هیآ 98. ماعنا ، هروس  [ 66]

حور باتک  رد  ویکـستنم  دـنروآیمن . ار  نآ  عاونا  لیلد و  دـننکیم و  تعاـنق  تدـحو  يواـست و  ناـیب  هب  طـقف  نارکفتم  زا  یـضعب  [ 67]
زا يدرف  ره  روشک  کی  رد  هک  روط  نامهینعی  تسایند ؛ یندم  قوقح  ریبعت ، کی  هب  رـشب ، قوقح  : » دـیوگیم نینچ  نیناوقلا ص 724 ،

مکح ناهج  رد  یتلم  ره  قوقح ، نیا  لاـبق  رد  و  تسا ، رادروخرب  تیرـشب  قوقح  زا  یتلم  ره  ناـهج ، رد  تسا ، رادروخرب  یندـم  قوقح 
لوقعم هب  رظن  اب  مینکیم ، هظحالم  مالـسا  هاگدـید  زا  اهيواست  ثحبم  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه  یلو  دراد .» يرـشب  هعماج  رد  ار  درف  کی 

غّلبم مالسا  هک  یهلا -  نایدا  طقف  تسا ، هدرک  حرطم  اهناسنا  هرابرد  مالسا  هک  هناگ  هدزاود  ياهيواست  یعیبط و  قوقح  ِترورض  ندوب 
. دنزاس حرطم  یناهج  هعومجم  کی  رد  ار  اهناسنا  همه  یگداوناخ  لّکشت  دنناوتیم  تسا -  یمیهاربا ) نید   ) اهنآ ِیلصا  نتم 

هیآ 40. مور ، هروس  [ 68]
هیآ 56. تایراذ ، هروس  [ 69]

هیآ 9. هدجس ، هروس  [ 70]
هیآ 31. هرقب ، هروس  [ 71]

هیآ 285. هرقب ، هروس  [ 72]
هیآ 13. يروش ، هروس  [ 73]
هیآ 70. ءارسا ، هروس  [ 74]

هیآ 13. تارجح ، هروس  [ 75]
هیآ 1. ءاسن ، هروس  [ 76]

ص 158. ج 3 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 77]
هیآ 26. رجح ، هروس  [ 78]

هیآ 4. لحن ، هروس  [ 79]
(. مدیمد وا  رد  دوخ  حور  زا  و  « ) یحوُر ْنِم  ِهیف  ُتْخَفَن  و  . » هیآ 72 هروس ص ، هیآ 29 ؛ رجح ، هروس  [ 80]

هیآ 17. دیدح ، هروس  [ 81]
تایآ 14 و 15. تمایق ، هروس  [ 82]

هیآ 2. تمایق ، هروس  [ 83]
هیآ 32. هدئام ، هروس  [ 84]
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هیآ 10. تارجح ، هروس  [ 85]
هیآ 96. میرم ، هروس  [ 86]

ص 242. ج 3 ، يوفطصم ، داوج  دیس  حرش  همجرت و  ص 166 . ج 2 ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا  [ 87]
ص 21. يرشبم ، رتکد  رشب ، قوقح  [ 88]

هیآ 59. ءاسن ، هروس  [ 89]
.293 صص 299 -  ج 13 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 90]

ص 172. ج 8 ، یلکرز ، مالعالا ، [ 91]
ص مرقم ، قازرلادبع  نیـسحلالتقم ، زا  لقن  ص 143 ، ج 8 ، ۀـیادبلا ، ص 195 -  یطویـس ، افلخلاخیرات ، ذـخأم ص 173 -  نامه  [ 92]

.121
. ذخآم نامه  [ 93]

ص 205. نودلخ ، نبا  خیرات ، همدقم  [ 94]
هدومن لقن  ار  روکذـم  تیاور  دوخ ، دنـسُم  رد  دـمحا  مکاح و  يذـمرت و  یناربط و  ملـسم و  و  همرکع ، زا  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  [ 95]

، ۀـیواعم یلوتی  نمل  ۀـیفاکلا  حـئاصنلا  زا  لقن  تسا . هدومن  بوسحم  رتاوتم  رابخا  زا  ار  روبزم  تیاور  یطویـس ، نیدـلالالج  ظفاح  تسا .
ص 76. ج 2 ، هیبلحلا ، ةریسلا  ص 114 -  ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  صص 22 و 23 -  ینیسحلا ، يولعلادمحم  دیسلا 

صص 25 و 26. ۀیفاکلا ، حئاصنلا  زا  لقن  هب  يرذالبلا ، فارشالا ، باصنا  [ 96]
هیلع یلع  ندوب  قحهب  صاعلانبورمع  وا و  ِحیرص  فارتعا  اب  تخادنا ، هار  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هیواعم  هک  هناراکبان  تموصخ  نآ  [ 97]

ناـیدا و زا  کـی  چـیه  هکلب  مالـسا ، اـهنت  هن  هک  دوـب  وا  ياـهيزادرپرکم  قاـفن و  زا  اـی  وا و  ِندوـب  یتیـصخش  دـنچ  زا  یـشان  اـی  مالـسلا 
. دنکیمن زیوجت  ار  نآ  یناسنا  ياهبتکم 

ص 199. یطویس ، ءافلخلاخیرات ، [ 98]
صص ج 3 ، تداعس ) ) رصم پاچ  يدوعـسم ، بهذلاجورم ، صص 119 و 120 -  رصم ، مود  پاچ  محازم ، نب  رـصن  نیفـص ، خیرات  [ 99]
. ] صص 545 و 546 ج 1 ، توفص ، یکز  دمحا  برعلالئاسر ، ةرهمج  ص 284 -  ج 1 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرش  21 و 22 - 

ص 220. ج 2 ، بوقعی ، یبا  نب  دمحا  ، یبوقعی خیرات  ص 216 -  نودلخ ، نبا  همدقم  [ 100]
ص 241. ذخأم ، نامه  [ 101]

ص 203. یطویس ، ءافلخلاخیرات ، [ 102]
ص 46. ج 16 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 103]

[. 104]
روـجف و قـسف و  هـب  دــیزی  باــکترا  و 196 . صــص 195  ج 1 ، يروـنید ، هبیتـقنبا  نودــشارلا ،) ءاـفلخلا   ) ۀسایــسلاو ۀــمامالا  [ 105]

. تسا هدش  تبث  ص 220  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ذخأم و  نامه  رد  یمالسا و  ربتعم  عبانم  یمامت  رد  شیاهيرگیلاباال 
ص 192. ج 1 ، ذخأم ، نامه  [ 106]
ص 197. ج 1 ، ذخأم ، نامه  [ 107]
ص 193. ج 1 ، ذخأم ، نامه  [ 108]

ص 216. نودلخ ، نبا  خیرات ، همدقم  [ 109]
صص 250 و 251. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 110]
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ص 38. یمق ، ثدحم  موحرم  مومهملا ، سفن  [ 111]
ص 47. ذخأم ، نامه  [ 112]

. یعخنلا رتشالا  کلاملل  مامالادهع  هرامش 53 ، همان  هغالبلاجهن ، [ 113]
ص 14. ج 4 ، ریثا ،) نب  (ا  ینابیش دحاولادبع  نب  میرکلادبع  دمحم  نب  دمحم  نسحلاوبا  نیّدلازع  خیراتلایف ، لماکلا  [ 114]

هبطخ 3. هغالبلاجهن ، [ 115]
ص 152. ج 3 ، یلازغ ، مولعلاءایحا ، [ 116]

هیآ 15. نارمع ، لآ  هروس  [ 117]
هیآ 38. يروش ، هروس  [ 118]

هبطخ 216. هغالبلاجهن ، [ 119]
صص 14 و 15. ج 4 ، ریثالانبا ، خیراتلایف ، لماکلا  [ 120]

ص 15. ذخأم ، نامه  [ 121]
ص 216. نودلخ ، نبا  همدقم  [ 122]

ص 41. مومهملا ، سفن  [ 123]
ص 42. ذخأم ، نامه  [ 124]

صص 113 و 114. یلیالعلا ، هللادبع  تاذلاّومس ، یف  ینعملاّومس  ص 16 -  ذخأم ، نامه  [ 125]
ص 42. مومهملا ، سفن  [ 126]

. ذخأم نامه  [ 127]
!. تسا هدش  لزان  يایحو  هن  هدمآ و  يربخ  هن  درک ، يزاب  تسایر ، کلم و  ندروآ  تسد  هب  يارب  مشاه  لآ  [ 128]

، باتک نیا  فیلأت  زا  ام  یـساسا  فدـه  هک  تهج  نیا  هب  هرـصبت : بوشآ . رهـش  نبا  بقانم ، باـتک  زا  لـقن  ص 42  ذـخأم ، نامه  [ 129]
هب طوبرم  ثداوح  هرابرد  اذل  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  تیناسنا  ورـشیپ  گنهرف  دیهـش  تداهـش  نوماریپ  یلیلحت  ریـسفت و 

، میزادرپیمن یـسررب  قیقحت و  هب  دنتـشاد  دیزی  تنطلـس  هرابرد  رظنراهظا  ییاناوت  هک  یناسک  رگید  رمع و  نب  هَّللادبع  ریبز و  نب  هَّللادبع 
رد تشاد ، رظن  رد  مالسا  يایحا  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  يراکادف  هب  میمصت  وپاکت و  شالت و  نآ  یهلا و  يریگفده  نآ  اریز 
هک تسا  ياهرهچ  نیرتناشخرد  نداد  ناشن  دـییامرفیم -  هظحالم  هک  هنوگنامه  باتک -  نیا  رد  ام  شـشوک  تشادـن . دوجو  نارگید 

دوخ تسا ، هدیدن  ار  نآ  ریظن  خیرات  هک  اهتبیصم  نیرتتخـس  لمحت  اب  تیناسنا  يالعا  ياهشزرا  ظفح  يارب  تیرـشب  خیرات  لوط  رد 
. تسا هدرک  ادف  ار 

صص 42 و 43. یمق ، ثدحم  مومهملا ، سفن  [ 130]
صص 16 و 17. ج 4 ، ریثا ، نبا  خیراتلایف ، لماکلا  و  ذخأم ، نامه  [ 131]

. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ج  یسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ، [ 132]
هیآ 54. هرقب ، هروس  [ 133]

ص 357. مومهملا ، سفن  [ 134]
. تسا هدرک  لقن  نارمح  نب  ةزمح  زا  لئاسو  باتک  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  زا  ار  همان  نیا  یمق  ثدحم  موحرم  [ 135]

صص 43 و 44. مومهملا ، سفن  [ 136]
. ذخأم نامه  [ 137]
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ص 45. ذخأم ، نامه  [ 138]
صص 19 و 20. ج 4 ، ریثا ، نبا  خیراتلایف ، لماکلا  [ 139]

تیصخش نیرتهتسیاش  تشاد  نیقی  هک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  : » دیوگیم صـص 216 و 217  خیرات ، همدقم  رد  نودلخ  نب  ا  [ 140]
هب نودلخ  نب  ا  دوب ». هتفر  اطخ  هب  دـنک  هلباقم  دـیزی  اب  دـناوتیم  درکیم  رکف  هک  نیا  رد  یلو  درکیم ، رکف  تسرد  تسا  تموکح  يارب 

ياـنبم رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  فدـه  زا  دریذـپیم ، بیغ  زا  ار  مالـسلا  مـهیلعهمئا  عـالطا  همدـقم ، زا  لـصف 53  رد  هک  نـیا  هفاـضا 
. دزرویم تلفغ  نیینسحلايدحا 

صص 19 و 20. ج 4 ، ریثا ، نبا  خیراتلایف ، لماکلا  [ 141]
ص 46. یمق ، ثدحم  مومهملا ، سفن  [ 142]
تایآ 124 و 125. نارمع ، لآ  هروس  [ 143]

تایآ 26 و 27. نج ، هروس  [ 144]
. نج هروس  رد  روکذم  هیآ  ود  ریسفت  هللا ، همحر  ییابطابط  همالع  نازیملا ، ریسفت  ر.ك : [ 145]

. ءایلوالا ۀیلح  زا  لقن  ص 12 و  ج 1 ، یطویس ، نیدلالالج  ریغصلا ، عماجلا  ص 202 -  هّوبنلا ، لئالد  [ 146]
.294 صص 299 -  ج 16 ، يرفعج ، یقتدمحم  هغالبلاجهن ، ریسفت  همجرت و  ر.ك : [ 147]

. یعاد هب  بقلم  دیز  نب  نسح  رصانلایلع و  نب  نسح  [ 148]
. ضحملا هَّللادبع  نب  دمحم  [ 149]

.47 صص 50 -  ج 7 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرش  [ 150]
[. 151]

ص 116. مومهملا ، سفن  [ 152]
ییایند رد  اما  دنکیمن ، دیما  بلـس  يو  زا  دنزیم ، رـس  وا  زا  هک  یناهانگ  اهاطخ و  یتح  دنکیم . هولج  اراوگ  بسچلد و  شیارب  [، 153]

تـشز و ياـهیخوش  زج  هـب  رگید  هداد و  تـسد  زا  ار  دوـخ  ياـنعم  مـه  ضرم  درد و  یتـح  دـش ، شوماـخ  ناـمیا  هلعــش  هنوـگره  هـک 
.«. دوشیمن یقلت  یموش  ياهیگرخسم 

هیآ 7. مور ، هروس  [ 154]
ص 505. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 155]

. ذخأم نامه  [ 156]
. توریب پاچ  ص 139 ، ج 44 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، [ 157]

هیآ 162. ماعنا ، هروس  [ 158]
هیآ 39. دعر ، هروس  [ 159]

هیآ 21. صصق ، هروس  [ 160]
هیآ 22. هروس ، نامه  [ 161]

تایآ 4 و 5. هحتاف ، هروس  [ 162]
. یمق ثّدحم  موحرم  لقن  اب  توافت  كدنا  اب  ص 20 ، ج 4 ، ریثا ، نبا  خیراتلایف ، لماکلا  [ 163]

. تسا فالتخا  دروم  تسا ، هدـش  لاسرا  ترـضح  نآ  يارب  هفوک  هب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  توعد  يارب  هک  ییاههمان  هرامـش  [ 164]
. دناهدومن تبث  رازه  زا  شیب  ار  اههمان  هرامش  ناتساد ، نیا  نالقان  زا  یضعب 
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صص 20 و 21. ج 4 ، ریثا ، نبا  خیراتلایف ، لماکلا  دیفم -  خیش  زا  لقن  هب  مومهملا ، سفن  [ 165]
: دومرف ترضح  نآ  يوریم ؟ اجک  هب  دوب  هدیـسرپ  هک  عیطم  نب  هَّللادبع  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ص 50 . ذخأم ، نامه  [ 166]

نایم زامن ، زا  دعب  ترـضح  نآ  هک  دوب  نیمه  ریخ  بلط  نآ  دسریم ، رظن  هب  درک .» مهاوخ  ریخ  بلط  ادخ  زا  سپـس  و  هکم ، هب  الاح  اما  »
. داد ماجنا  ماقم  نکر و 

هیآ 260. هرقب ، هروس  [ 167]
ص 21. ج 4 ، ریثا ، نبا  خیراتلایف ، لماکلا  ص 50 -  دیفم ، خیش  زا  لقن  هب  مومهملا ، سفن  [ 168]

. دیامن دوخ  ِبولطم  ِیگدنز  ِینابرق  ار  اهنآ  دوش و  طلسم  ناروناج  رگید  رب  دناوتیم  هک  یناویح  نیرتيوق  نیرتگرزب و  [ 169]
راوتـسا ورـشیپ  گنهرف  يانبمرب  دـیاب  مدرم  یگدـنز  هک  هیرظن  نیا  مینک : هراشا  یـساسا  رایـسب  بلطم  کی  هب  میروبجم  اجنیا  رد  [ 170]

هکلب دنکیمن ، یفن  ار  لوقعم  ِیسارکومد  نیاربانب  دنکیمن و  بلس  مدرم  زا  ار  بولطم  ِیگدنز  ِتیفیک  نییعت  ِّقح  وریپ ، گنهرف  هن  دشاب 
يارجم رد  ار  دوخ  دسافم  حلاصم و  دنناوتب  هک  دناسرب  دشر  زا  دح  نآ  هب  فراعم  اهنامرآ و  رظن  زا  ار  مدرم  تیصخش  حطـس  دشوکیم 

. دننک یگدنز  ارجم  نیا  رد  دنهدب و  صیخشت  لوقعم » تایح  »
هیآ 115. ماعنا ، هروس  [ 171]
هیآ 13. سنوی ، هروس  [ 172]

حرش هب  یتارابع  ص 232 ، مصاوقلا ، نم  مصاوعلا  باتک  رد  سلدنا ، ياملع  زا  ق  لاس 540 ه . يافوتم  یبرعلا ، نب  ارکبوبا  یضاق  [ 173]
یف قحلاب و  موقیل  هنوبلطی  قلخلا  ءاج  ولو  هلباوا  هتعیضوا  هنیب  هعسو  نیسحلا  اهفیرش  نبا  اهفیرـش و  اهمیظع و  نبا  اهمیظع و  ولو  دراد : ریز 
نع تجرخ  اهنا  يأر  هیخا و  یف  لاق  اـم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هب  رذـنا  اـم  هرـضح  مهیلا و  تفتلی  مل  رمع  نبا  ساـبعنبا و  مهتلمج 

رـسپ تما و  نیا  گرزب  هک  یلع  نب  نیـسح  رگا  « !؟ ۀـفوکلا شابواب  هیلا  عجرت  فیکف  هنوبلطی  قلخلا  راـبک  ضرـالا و  شویج  هعم  هیخا و 
يرادـماد ای  تعارز  هب  ای  دوب و  هدـنام  دوخ  هناـخ  رد  دوب ، تما  تیـصخش  نیرتیلاـع  رـسپ  تما و  تیـصخش  نیرتیلاـع  تما و  گرزب 

نانآ زا  دـنک ، ماـیق  قح  يارب  هک  دـندرکیم  تساوخرد  وا  زا  رمع  نب  هللادـبع  ساـبعنبا و  یتح  مدرم و  هک  نیا  ضرف  هب  و  دوب ، هتخادرپ 
هک دروآیم  رطاـخ  هب  و  دوب ) هداد  میب  هنتف  شزیگنا  زا  هک   ) درکیم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  شیاـمرف  هب  هجوـت  تفریذـپیمن و 

همه نآ  اب  یلع  نب  نسح  هک  دومنیم  هجوت  هتکن  نیا  هب  رگا  و  هدرک ، شیاتس  یلع  نب  نسح  حلـص )  ) زا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
کمک هب  دـناوتیم  یلع  نب  نیـسح  هنوگچ  تروص  نیا  رد  داد ، تسد  زا  ار  تفـالخ  تموـکح و  تشاد ، راـیتخا  رد  هک  یماـظن  يورین 

خر روآفسأـت  ياهثداـح  نینچ  درکیم ، هجوـت  بلاـطم  نیا  هـب  یلع  نـب  نیـسح  رگا  ( ؟ دـنک هـضبق  ار  تفـالخ  هفوـک ، شاـبوا  لذارا و 
(. دادیمن

هیآ 162. ماعنا ، هروس  [ 174]
کی تسا : هدمآ  مه  مایخ  هب  بوسنم  تایعابر  رد  هدوب و  ناتساب  ناینانوی  زا  یضعب  ياهراگدای  زا  هک  تسا  ییارگچوپ  نامه  نیا  [ 175]

داب رب  میدمآرب و  كاخ  زا  دیـسر  هچ  ار  ام  هک  ونـش  نخـس  نایاپ  میدش  داش  دوخ  ِيداتـسا  هب  دنچ  کی  میدش  داتـسا  هب  یکدوک  هب  دنچ 
. میدش

.53 صص 55 -  مومهملا ، سفن  [ 176]
. تسا هدرک  لقن  بهذلاجورم  رد  يدوعسم  ار  روکذم  خیرات  [ 177]

صص 21 و 22. ج 4 ، ریثا ، نبا  خیراتلایف ، لماکلا  صص 50 و 51 -  مومهملا ، سفن  [ 178]
ص 51. مومهملا ، سفن  [ 179]

ص 52. ذخأم ، نامه  [ 180]
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اب یناوتاـن  : » تفگ هک  دـشاب  ناـمعن  ینارنخـس  رد  رخآ  هلمج  ناـمه  دـیزی ، هاگدـید  زا  ناـمعن  تسیاـشان  نخـس  دوریم  لاـمتحا  [ 181]
رد يرونید  هبیتق  نبا  هک  تسا  ناـمه  رگید  لاـمتحا  و  يدـنوادخ .» تیـصعم  رد  يدـنمروز  زا  تسا  رتهب  يدـنوادخ  تعاـطا  تیاـضر و 
.« تسا لدحب  رسپ  زا  رتبوبحم  ام  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  رسپ  : » هک تسا  هدرک  لقن  ص 4  ج 2 ، ۀسایسلاو ، ۀمامالا  باتک 

. تسا هیبلک  لدحب  رتخد  نوسیم  دیزی ، ردام  مان 
ص 56. مومهملا ، سفن  [ 182]

صص 52 و 53. ذخأم ، نامه  [ 183]
[. 184]

ص 58. مومهملا ، سفن  [ 185]
ص 343. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 186]

رکذـتم الاب  رد  کنیا  هک  تسا  هداتفا  قافتا  وا  تادـیدهت  ندینـش  هَّللادـیبع و  ندـمآ  زا  ملـسم  ترـضح  عالطا  زا  سپ  نایرج  نیا  [ 187]
. میوشیم

هیآ 6. هبوت ، هروس  [ 188]
. توریب راد  راص ، راد  پاچ  ص 388 ، ج 3 ، ریثا ، نبا  خیراتلایف ، لماکلا  [ 189]

ص 144. مومهملا ، سفن  [ 190]
. تسا یعیبط  رما  کی  مرج  زورب  مدع  لامتحا  دشاب ، ینالوط  مرج  عوقو  يارب  ینامز  هلصاف  هک  یتروص  رد  [ 191]

هیآ 39. دعر ، هروس  [ 192]
صمومهملا 58. سفن  [ 193]

صص 58 و 59. ذخأم ، نامه  [ 194]
. توریب راد  راص ، راد  پاچ  ص 388 ، ج 3 ، ریثا ، نبا  خیراتلایف ، لماکلا  [ 195]

صص 60 و 61. ذخأم ، نامه  [ 196]
. تسا هدوب  یبرع  هب  هفسلف  همجرت  تضهن  نارود  نیمجرتم  هفسالف و  زا  اقول  نب  َیطُسق  [ 197]

هطقن ود  ره  رد  تایح  هب  دامج  لّدـبت  يامعم  رتقیقد ، رظن  کی  اب  یلو  دـشاب ، داعم  هلأـسم  رعاـش  دوصقم  دوریم  لاـمتحا  هچرگا  [ 198]
. تسا یکی  ماجنا  زاغآ و 

ص 360. ج 8 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 199]
هیآ 6. هعمج ، هروس  [ 200]

تایآ 27 و 28. رجف ، هروس  [ 201]
هبطخ 5. هغالبلاجهن ، [ 202]

هرامش 23. همان  ذخأم ، نامه  [ 203]
ص 505. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 204]

. ذخأم نامه  [ 205]
ص 121. ج 7 ، ذخأم ، نامه  [ 206]

هیآ 7. مور ، هروس  [ 207]
. تسا هللا  همحر  هدنراگن  درگرس  موحرم  زا  رعش  [ 208]
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هیآ 64. توبکنع ، هروس  [ 209]
هیآ 24. لافنا ، هروس  [ 210]

هیآ 64. توبکنع ، هروس  [ 211]
ص 26. سوواط ، نب  دیس  فوهل ، ص 115 -  یلیالعلا ، هللادبع  تاذلاّومس ، یف  ینعملاّومس  [ 212]

. ذخأم نامه  [ 213]

. ذخأم نامه  [ 214]
. طارقس نادرگاش  زا  یکی  [ 215]

ص 216. نودلخ ، نبا  همدقم ، [ 216]
تایآ 27 و 28. رجف ، هروس  [ 217]

ص 483. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 218]
هیآ 183. ءارعش  هروس  هیآ 85 -  دوه ، هروس  هیآ 85 -  فارعا  هروس  [ 219]

 - لاس 1366 پاچ  ص 260 ، نیما ، نسحم  دیس  همالع  ناجشالا ،» جعاول   » باتک همجرت  البرک ، هسامح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  [ 220]
.216 صص 218 -  رکاسع ، نبا  مالسلا ، هیلع  نیسحلا 

ص 69. كازلاب ، هرونوا  هّرد ، قبنز  [ 221]
ص 157. یغورف ، یلعدمحم  اپورا ، رد  تمکح  ریس  [ 222]

ص 513. ج 7 ، يرفعج ، یقتدمح  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 223]
تایآ 27 و 28. رجف ، هروس  [ 224]

هیآ 156. هرقب ، هروس  [ 225]
هیآ 8. ، قلع هروس  [ 226]

هیآ 44. تاعزان ، هروس  [ 227]
صص 406379. ج 6 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 228]

ص 26. سوواط ، نب  دیس  فوهل ، ص 5 -  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 229]
ص 286. ج 3 ، توریب ، پاچ 1387 ه.ق  ریثا ، نبا  خیراتلایف ، لماکلا  صص 237 و 238 -  یمق ، مومهملا ، سفن  [ 230]

. ذخآم نامه  [ 231]
. توریب راد  راص ، راد  پاچ  ص 388 ، ج 3 ، ریثا ، نبا  خیراتلایف ، لماکلا  [ 232]

هیآ 62. سنوی ، هروس  [ 233]
ص 515. ج 2 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 234]

[. 235]
ص 116. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 236]

.«. مینکیم روشحم  انیبان  ار  وا  زیخاتسر  زور  تشاد و  دهاوخ  [ 237]
ص 389. باتک ، نیمه  ر.ك : [ 238]

ص 735. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 239]
ص 513. ج 7 ، ذخأم ، نامه  [ 240]
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ص 64. یکسویاتساد ، ینیمزریز ، ياهتشاددای  [ 241]
ص 633. ج 3 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 242]

ص 417. ج 5 ، ذخأم ، نامه  [ 243]
.693 صص 695 -  وسور ، رییپ  مولع ، خیرات  [ 244]

ص 635. ج 3 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 245]
ص 512. ج 7 ، ذخأم ، نامه  [ 246]

. تسا هدرک  هدافتسا  دوخ  هرابرد  نومضم  نیمه  زا  برع ، ياناوت  رعاش  [ 247]
. يوتسلوت [ 248]

ص 810. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 249]
ص 49. ج 14 ، ذخأم ، نامه  [ 250]

هیآ 12. فارعا ، هروس  [ 251]
هیآ 13. هروس ، نامه  [ 252]

ص 343. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 253]
.». ص 106 ۀسایسلاو ، ۀمامالا  .« » دندروآ اجنیا  هب  ار  وا  هک  دنتشک  ار  رامع  یناسک  . » ِهب اُؤاج  َنیذَّلا  ُهَلَتَق  امَّنِا  [ 254]

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : دـیاب  هیجوت ، نیاربانب  . » رافکلا لاتق  یلا  هلـسرا  نیح  ةزمح  َلَتَق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلاف  [ 255]
.«. ص 89 یجنلبش ، راصبالا ، رون  .« » داتسرف نارفاک  اب  دربن  يوس  هب  ار  وا  هک  ماگنه  نآ  تشک ، ار  هزمح 

هبطخ 130. هغالبلاجهن ، [ 256]
هیآ 46. ابس ، هروس  [ 257]

ص 152. ج 3 ، یلازغ ، مولعلاءایحا ، [ 258]
هبطخ 182. هغالبلاجهن ، [ 259]

. ذخأم نامه  [ 260]

. ذخأم نامه  [ 261]
هبطخ 216. هغالبلاجهن ، [ 262]

هیآ 159. نارمعلآ ، هروس  [ 263]
هیآ 38. يروش ، هروس  [ 264]

هیآ 13. تارجحهروس ، [ 265]
هیآ 70. ءارسا ، هروس  [ 266]

هیآ 26. هروس ص ، [ 267]
هیآ 81. ءارسا ، هروس  [ 268]
هیآ 58. ءاسن ، هروس  [ 269]

هیآ 183. ارعش ، هروس  هیآ 85 -  دوه ، هروس  هیآ 85 -  فارعا ، هروس  [ 270]
. تسا مرگولیک  ًابیرقت 40  قسو =  [ 271]

ص 118. ج 2 ، یلماع ، ّرح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  [ 272]
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هیآ 6. هحتاف ، هروس  [ 273]

هیآ 5. هروس ، نامه  [ 274]
ص 292. ج 3 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 275]

تایآ 13 و 14. حون ، هروس  [ 276]
ص 633. ج 3 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 277]

ص 93. كازلاب ، هرونوا  هّرد ، قبنز  [ 278]
هرامش 47. همان  هغالبلاجهن ، [ 279]

هیآ 41. میرم ، هروس  [ 280]
. مزیه همیه : [ 281]

ص 200. ج 3 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 282]
[. 283]

. يرئاح يدهم  ازریم  اقآ  [ 284]
[. 285]
[. 286]

. ناملآ پاچ  ، Weltharmonie [ 287]
. یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  پاچ  ص 85 ، ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  اههبحاصم ، هعومجم  اههشیدنا ، يوپاکت  ر.ك : [ 288]

ص 153. ذخأم ، نامه  [ 289]
هبطخ 221. هغالبلاجهن ، [ 290]

ص 353. ماقمق ، ص 39 -  ج 2 ، ءایلوالاۀیلح ، ص 25 -  فاحتالا ، [ 291]
ص 121. ج 7 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 292]

ص 360. ج 8 ، ذخأم ، نامه  [ 293]
هیآ 24. دعر ، هروس  [ 294]

. مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  ياعد  نانجلا ، حیتافم  [ 295]
. ابیز ذفان ، شک =  [ 296]

ص 112. ج 14 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 297]
هیآ 186. هرقب ، هروس  [ 298]
هیآ 60. نمؤم ، هروس  [ 299]

ات 157. تایآ 155  هرقب ، هروس  [ 300]
صص 288 و 289. قودص ، خیش  رابخالایناعم ، [ 301]

ص 356. ج 11 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 302]
هیآ 10. رمز ، هروس  [ 303]

ص 483. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 304]
ص 100. ج 1 ، ذخأم ، نامه  [ 305]
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لاس 1379. پاچ  نارکمج ، تاراشتنا  یهللافیس ، نسحدمحم  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هدشدازآ  كُرت ، لوسر  ر.ك : [ 306]
صص 232 و 233. یمق ، مومهملا ، سفن  صص 420 و 421 -  ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 307]

هیآ 6. هحتاف ، هروس  [ 308]

هیآ 7. هروس ، نامه  [ 309]

هیآ 5. هروس ، نامه  [ 310]
ص 265. ج 14 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 311]

هیآ 33. بازحا ، هروس  [ 312]
هیآ 42. رمز ، هروس  [ 313]

.Reflex [ 314]
ص 392. ج 12 ، یفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 315]

ص 669. ج 1 ، ذخأم ، نامه  [ 316]
هیآ 40. ءاسن ، هروس  [ 317]

هیآ 4. میهاربا ، هروس  [ 318]
ص 27. باتک ، نیمه  ر.ك : [ 319]

هیآ 82. ءارسا ، هروس  [ 320]
ص 275. ج 5 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 321]

هیآ 15. دوه ، هروس  [ 322]
هیآ 152. نارمعلآ ، هروس  [ 323]

صص 82 و دیفم ، خیـش  داشرا ، صص 280 و 281 -  ج 3 ، ریثانبا ، لماکلا ، صـص 191 و 192 - یمق ، ثدحم  مومهملا ، سفن  [ 324]
.83

.؟ تفر مهاوخ  اجک  هب  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  متسیک ؟ اب  ماهدمآاجک ؟ هب  ماهدمآ ؟ اجک  زا  متسیک ؟ نم  [ 325]
ص 353. ماقمق ، ص 39 ؛ ج 2 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 25 ؛ فاحتالا ، [ 326]

ص 401. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 327]
هیآ 162. ماعنا ، هروس  [ 328]
هیآ 29. نمحر ، هروس  [ 329]

هیآ 93. ءاسن ، هروس  [ 330]
ص 302. ج 1 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرش  ص 149 -  یمق ، ثدحم  مومهملا ، سفن  [ 331]

هیآ 97. ءاسن ، هروس  [ 332]
. یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  پاچ  ص 85 ، ج 1 ، اههبحاصم ، هعومجم  اههشیدنا ، يوپاکت  ر.ك : [ 333]

. ینیوزق فورعم  طاطخ  دامعریم ، [ 334]
هیآ 17. دعر ، هروس  [ 335]

. هوکش ایک =  [ 336]
. تسا هیناث  مدرایلیم  هد  کی  اهنآ ، رمع  هک  متا ، رد  کچوک  رایسب  تارذ  [ 337]
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ص 513. ج 7 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 338]
هبطخ 27. هغالبلاجهن ، [ 339]

. رلیهتناس یملتراب  طسوت  هسنارف ، هب  ینانوی  زا  همجرت  ص 21 -  سوکاموکین ،)  ) سوخاموکین قالخا  [ 340]
.Republic [ 341]

هیآ 71. نونمؤم ، هروس  [ 342]
. نوسیدا [ 343]

هیآ 7. مور ، هروس  [ 344]
صص 69 ج 6 ، يرفعج ، یقتدمحم  هغالبلاجهن ، ریسفت  همجرت و  صـص 70 و 71 -  ینیلوسوم ، زا  لقن  هب  لسار ، دنارترب  تردق ، [ 345]

و 70.
ص 119. يرفعج ، یقتدمحم  هفرع ،) ياعد  حرش   ) تافرع يارحص  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شیاین  ر.ك : [ 346]

ص 121. ذخأم ، نامه  [ 347]
ص 93. ج 12 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 348]

هیآ 42. مجن ، هروس  [ 349]
هرادا دناوتیم  دنکیم و  هرادا  دوخ  ندب  لثم  ار  ایند  و  هتفرگ ، تیریدـم  هب  ار  دوخ  نورد  دودـحم و  ندـب  هک  یناسنا  نآ  زغم  هتبلا  [ 350]

. گرزب تیاهنیب  ياهتیلاعف  لباقم  رد  تسا  کچوک  یلیخ  ءیش  کی  نیمه  دنک ،
هیآ 120. لحن ، هروس  [ 351]

هیآ 102. تافاص ، هروس  [ 352]
ص 440. ج 2 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 353]

ص 152. ج 3 ، یلازغ ، مولعلاءایحا ، [ 354]
. دوشیم بوذ  ترارح  لباقم  رد  موم  لثم  نیموم =  [ 355]

ص 112. ج 14 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 356]
هیآ 7. مور ، هروس  [ 357]

هیآ 36. هلآو ، هیلع  هللا  یلص  دمحم  هروس  [ 358]
ص 347. یفرطینب ، مشاه  همجرت  نیراُپا ، نآ ، لماکت  أشنم  تعیبط و  تایح : [ 359]

هیآ 64. توبکنع ، هروس  [ 360]
هیآ 33. نامقل ، هروس  [ 361]
هیآ 20. دیدح ، هروس  [ 362]

. يرفعج همالع  هسسؤم  پاچ  ص 110 ، يرفعج ، همالع  میکح  رضحم  رد  ر.ك : [ 363]

صص 201 و 202. ینارا ، یقت  حور ، تایلجت  لمکا  حورلاملع - )  ) يژولوکیسپ [ 364]
هیآ 7. مور ، هروس  [ 365]

.211 صص 214 -  ج 6 ، يرفعج ، یقتدمحم  هغالبلاجهن ، ریسفت  همجرت و  هبطخ 29 -  هغالبلاجهن ، [ 366]
ص 254. ج 2 ، انیس ، نبا  تاهیبنتلاو ، تاراشالا  [ 367]

هیآ 8. حون ، هروس  [ 368]
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. نیفراعلا تاماقم  انیسنبا ، تاراشا ، [ 369]
ص 285. ج 3 ، توریب ، پاچ 1387 ه.ق  ریثا ، نبا  لماکلا ، ص 418 -  ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 227 -  مومهملا ، سفن  [ 370]

. ذخآم نامه  [ 371]
هیآ 38. رثدم ، هروس  [ 372]

هیآ 11. یحض ، هروس  [ 373]
هیآ 38. رثدم ، هروس  [ 374]

تایآ 39 و 40. مجن ، هروس  [ 375]
هیآ 76. فسوی ، هروس  [ 376]
هیآ 11. یحض ، هروس  [ 377]

هیآ 18. تایراذ ، هروس  [ 378]
(. رتشا کلام  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  نامرف   ) هرامش 53 همان  هغالبلاجهن ، [ 379]

هیآ 194. هرقب ، هروس  [ 380]
صص 392 و 393. ج 44 ، یسلجم ، راونالاراحب ، ص 227 -  یمق ، مومهملا ، سفن  [ 381]

ص 285. ج 3 ، توریب ، پاچ  پاچ 1387 ه.ق ، ریثا ، نبا  لماکلا ، ص 418 -  ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 227 -  مومهملا ، سفن  [ 382]
. ذخآم نامه  [ 383]
. ذخآم نامه  [ 384]

. توریب ق  پاچ 1387 ه . ص 285 ، ج 3 ، ریثا ، نبا  خیراتلایف ، لماکلا  صص 227 و 228 -  یمق ، مومهملا ، سفن  [ 385]
ص 40. فوهل ، صص 419 و 420 -  ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 386]

صص 434 و 435. ج 20 ، يریّونلا ، برالا ، ۀیاهن  ص 228 -  یمق ، مومهملا ، سفن  ص 285 -  ریثا ، نبا  خیراتلایف ، لماکلا  [ 387]
ص 285. ج 3 ، توریب ، پاچ 1387 ه.ق  ریثا ، نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  صص 228 و 229 -  یمق ، مومهملا ، سفن  [ 388]

هیآ 102. تافاص ، هروس  [ 389]
. تسا هدش  رکذ  يرافغ  رذوبا  هتسباو  نوج ، مان  دیفم ، خیش  داشرا  رد  ّيَوُه و  مان  يربط ، خیرات  رد  [ 390]

صص 232 و 233. یمق ، مومهملا ، سفن  صص 420 و 421 -  ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 391]
ص 343. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 392]

ص 242. ج 10 ، ذخأم ، نامه  [ 393]
ص 31. باتک ، نیمه  ر.ك : [ 394]

. رلشیرف تروک  ناریا ، نیسح و  ماما  [ 395]
ص 483. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 396]

[. 397]
ص 64. یکسویاتساد ، ینیمزریز ، ياهتشاددای  [ 398]

ص 104. سوواط ، نب  دیس  فوهل ، [ 399]
ص 302. ج 1 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرش  ص 149 -  یمق ، ثدحم  مومهملاسفن ، [ 400]

هیآ 70. ءارسا ، هروس  [ 401]
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ص 216. نودلخ ، نبا  همدقم  [ 402]
هیآ 156. هرقب ، هروس  [ 403]

ص 74. یناهفصا ، جرفلاوبا  نیّیبلاطلا ، لتاقم  ص 282 -  ج 3 ، ریثا ، نبا  خیراتلایف ، لماکلا  [ 404]
. ذخأم نامه  [ 405]
. ذخأم نامه  [ 406]

ص 352. دجملاوذ ، همجرت  هیکاپوددولک ، قوقح ، هفسلف  یلک و  يروئت  همدقم  [ 407]
ص 499. ج 6 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 408]

. تسا هدوب  لاس  تفه  هاجنپ و  تداهش ، ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نس  [ 409]
ص 598. ناربج ، لیلخ  ناربج  ۀلماکلا ، ۀعومجملا  [ 410]

. تسا هیناث  مدرایلیم  هد  کی  اهنآ ، رمع  هک  متا ، رد  کچوک  رایسب  تارذ  [ 411]
ص 93. ج 12 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 412]

رکذ تروصنیدـب  راونالاراحب ، رد  ْمُهَذَـخَاَف ... ُهّللا  ُمُهَلَْهمَاَف  ترابع  توریب . پاچ  ص 365 ، ج 44 ، یـسلجم ، همالع  راونالاراحب ، [ 413]
.... مهذخا لب  مهیلع  هللا  لجعی  ملف  تسا : هدش 

. ذخأم نامه  [ 414]
ص 125. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 415]

هیآ 38. رثدم ، هروس  [ 416]
. دشابیم ههد 50  ياهلاس  هب  طوبرم  ناتساد  و  تسا ، هغارم  یلاها  زا  یلّوا  دمحا  موحرم  هعقاو ، هدنیوگ  [ 417]

. ینابرق یخرب =  [ 418]
. یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  پاچ  ص 85 ، ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  اههبحاصم ، هعومجم  اههشیدنا ، يوپاکت  ر.ك  [ 419]

ص 16. ج 10 / يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 420]
هیآ 255. هرقب ، هروس  [ 421]

هیآ 29. نمحر ، هروس  [ 422]
ص 429. ج 2 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 423]

هیآ 39. مجن ، هروس  [ 424]
تایآ 10 و 11. هعقاو ، هروس  [ 425]

هیآ 6. قاقشنا ، هروس  [ 426]
هیآ 5. هحتاف ، هروس  [ 427]
هیآ 2. هروس ، نامه  [ 428]
هیآ 3. هروس ، نامه  [ 429]

ص 145. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 430]
.14 صص 16 -  لاس 1379 ، پاچ  يرفعج ، یقتدمحم  مویه ، دیوید  تایرظن  دقن  یسررب و  ر.ك : [ 431]

ص 81. ج 3 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  [ 432]
ص 130. باتک ، نیمه  ر.ك : [ 433]
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هیآ 27. نج ، هروس  [ 434]
. توریب پاچ  ص 365 ، ج 44 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، [ 435]

. مشیربا زق = [ 436]
. توریب پاچ  ص 139 ، ج 44 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، [ 437]

هرامش 47. همان  هغالبلاجهن ، [ 438]
هیآ 39. دعر ، هروس  [ 439]

. تسا هتفرگ  رارق  ینافرع  تاحلطصم  وزج  روبزم ، ناونع  ًادعب  تسا و  هدش  ریبعت  رثأتسم »  » ملع هب  ملع  نیا  زا  ثیداحا  رد  [ 440]
ص 284. ج 11 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 441]

ص 505. ج 1 ، ذخأم ، نامه  [ 442]
هیآ 36. ءارسا ، هروس  [ 443]

ص 307. ج 4 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 444]
ص 397. باتک ، نیمه  ر.ك : متشادن »... تیدبا  يارب  يدیما  رگا  نم ، يا  ... » یعمطم الول  سفن  ای  [ 445]

هیآ 19. رشح ، هروس  [ 446]
ص 183. یفرطینب ، مشاه  همجرت  نیراُپا ، نآ ، لماکت  أشنم و  تعیبط ، تایح ، [ 447]

ص 302. ج 1 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرش  ص 149 -  یمق ، ثدحم  مومهملا ، سفن  [ 448]
هتفرگ و رارق  مه  رـس  تشپ  ییابیز  ظافلا  طقف  تسین و  مهم  انعم  رظن  زا  هک  دـلوم ، تایبدا  مَرَزُْخم ، تایبدا  تیلهاج ، تایبدا  ینعی  [ 449]

. تسا هدرک  هئارا  ار  شدوخ  هقلعم ، هعبس  ناونع  هب 
هیآ 11. دعر ، هروس  [ 450]

. تسین یگدنز  هتسیاش  یلو  تسا ، یگدنز  مه  اهیتخبدب  رد  یگدنز  اهنادنز و  رد  تایح  هتبلا  [ 451]
ص 20. دیس ، یفطل  دمحا  هلیسو  هب  یبرع  هب  هسنارف  زا  و  هسنارف ، هب  ینانوی  زا  رلیهتناس  همجرت  وطسرا ، ۀسایسلا ، [ 452]

. ذخأم نامه  [ 453]

. ذخأم نامه  [ 454]

. ذخأم نامه  [ 455]

. ذخأم نامه  [ 456]

. ذخأم نامه  [ 457]
. تسا هنحص  تشپ  یناسنا  مولع  هک  دنتفگ  بناج  نیا  هب  میدرکیم ، ثحب  هک  ایند  ياهروشک  نیرتگرزب  زا  یکی  دیتاسا  اب  [ 458]

ص 20. دیس ، یفطل  دمحا  هلیسو  هب  یبرع  هب  هسنارف  زا  و  هسنارف ، هب  ینانوی  زا  رلیهتناس  همجرت  وطسرا ، ۀسایسلا ، [ 459]
هیآ 19. رشح ، هروس  [ 460]
هیآ 124. هط ، هروس  [ 461]

ص 19. لوا ، پاچ  قادرج ، جروج  ۀیناسنالا ، ۀلادعلا  توص  یلع -  مامالا  [ 462]
هیآ 39. نمؤم ، هروس  [ 463]
هیآ 162. ماعنا ، هروس  [ 464]

هک موشیم ، هدنمرـش  یگدـنز  هرابرد  مدوخ  تخانـش  زا  مروآیم ، رطاخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  تـالمج  یتقو  [ 465]
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.؟ میراد غارس  نامدوخ  هرابرد  ام  هک  تسا  یگدنز  نیا  ایآ  میتخانش ؟ ام  هک  تسا  یگدنز  نیا  ایآ  ایادخ !
هیآ 32. هدئام  هروس  [ 466]

. ناهد مف =  [ 467]
ج 698:1. يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 468]

. ذخأم نامه  [ 469]
ص 483. ج 1 ، ذخأم ، نامه  [ 470]
ص 636. ج 6 ، ذخأم ، نامه  [ 471]

هیآ 7. هرقب ، هروس  [ 472]
ص 637. ج 6 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 473]

هیآ 120. لحن ، هروس  [ 474]
ص 20. دیس ، یفطل  دمحا  هلیسو  هب  یبرع  هب  هسنارف  زا  و  هسنارف ، هب  ینانوی  زا  رلیهتناس  همجرت  وطسرا ، ۀسایسلا ، [ 475]

ص 265. ج 14 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 476]
لاس 1379. پاچ  ص 13 ، يرفعج ، یقتدمحم  بهذم ، قالخا و  [ 477]

. نوسکاج توگوه  تربور  [ 478]
ج. صص ب -  يروّدخ ، دیجم  همجرت  ینبسیل ، تربره ج . مالسا ، رد  قوقح  [ 479]

ص 20. دیس ، یفطل  دمحا  هلیسو  هب  یبرع  هب  هسنارف  زا  و  هسنارف ، هب  ینانوی  زا  رلیهتناس  همجرت  وطسرا ، ۀسایسلا ، [ 480]
هیآ 156. هرقب ، هروس  [ 481]
.Behaviourism [ 482]

ص 95. ج 8 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 483]
لاس 1363. یناسنا  مولع  هاگشهوژپ  پاچاهُس  یقودص  رهچونم  همجرت  دنهللام ، قیقحت  [ 484]

ص 100. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 485]
ص 736. ج 1 ، ذخأم ، نامه  [ 486]
ص 635. ج 3 ، ذخأم ، نامه  [ 487]

. تسا زباه  ساموت  زا  ترابع  نیا  [ 488]
ص 125. ج 12 ، يرفعج ، یقتدمحم  هغالبلاجهن ، ریسفت  همجرت و  ر.ك : [ 489]

هیآ 70. ءارسا ، هروس  [ 490]
هیآ 13. تارجح ، هروس  [ 491]

. نیفراعلا تاماقم  انیسنبا ، تاراشا ، [ 492]
هیآ 8. هدئام ، هروس  [ 493]

ص 242. ج 3 ، يوفطصم ، داوج  دیس  حرش  همجرت و  ص 166 . ج 2 ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا  [ 494]
هیآ 156. هرقب ، هروس  [ 495]

. ْهیَُوب لآ  ای  هیوب  لآ  دوشیم : هدناوخ  تروص  ود  هب  هملک  نیا  [ 496]
. تسا هدش  لقن  مه  ماشه  نبا  هریس  رد  بلطم  نیا  ًالامتحا  [ 497]
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. هیف اَّنُک  اَّمِم  اْنَیِلا  ُّبَحَا  ْمُُکلْدَع  َو  ْمُِکتَیالَِول  [ 498]
. دَحَا اَّنِم  َیَِقب  ام  [ 499]

. نیسَّلَقُم اوُجَرَخَف  [ 500]
ص 187. ج 1 ، يرذالب ،)  ) يرباج نب  ییحی  نب  دمحا  سابعلاوبا  نادلبلاحوتف ، [ 501]

.156 صص 159 -  ینالیگ ، یعاد  رخف  همجرت  نوبولواتسوگ ، برع ، مالسا و  ندمت  [ 502]
[. 503]

تایآ 3 و 4. مجن ، هروس  [ 504]
هیآ 67. هدئام ، هروس  [ 505]

ص 141. ج 13 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 506]
ص 142. يرفعج ، یقتدمحم  هفرع ،) ياعد  حرش   ) تافرع يارحص  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شیاین  ر.ك : [ 507]

صص 69 ج 6 ، يرفعج ، یقتدمحم  هغالبلاجهن ، ریسفت  همجرت و  صـص 70 و 71 -  ینیلوسوم ، زا  لقن  هب  لسار ، دنارترب  تردق ، [ 508]
و 70.

روـجف و قــسف و  هـب  دــیزی  باــکترا  و 196 . صــص 195  ج 1 ، يروـنید ، هبیتـق  نـبا  نودــشارلا ، ءاــفلخلا  ۀسایــسلاو  ماــمالا  [ 509]
. تسا هدش  تبث  ص 220  یبوقعی ج 2 ، خیرات  رد  نینچمه  روکذم و  ذخأم  رد  یمالسا و  ربتعم  عبانم  یمامت  رد  شیاهيرگیلاباال ،

ص 274. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 510]
. لوا پاچ  ص 19 -  قادرج ، جروج  ۀیناسنالا ، ۀلادعلا  توص  یلع -  مامالا  [ 511]

هیآ 3. رصع ، هروس  [ 512]
ص 27. باتک ، نیمه  ر.ك : [ 513]

هیآ 120. میهاربا ، هروس  [ 514]
. اکیرمآ پاچ  میات  هلجم  زا  لقن  هب  هرامش 12159 ، هام 1345  رذآ  هبنش 26  تاعالطا ، همانزور  [ 515]

تایآ 23 و 24. فهک ، هروس  [ 516]
هیآ 39. دعر ، هروس  [ 517]

هک دـنیوگیم  یکـشم  هب  قارع ، نابز  رد  دـننکیم . راب  نآ  يور  رب  ار  بآ  کشم  هک  تسا  يرتش  مان  زاجح ، لها  نابز  رد  هیوار  [ 518]
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  نیا  ات  دمهفیمن  ناباوخب ) ار  رتش  « ) هیوارلا خنا   » زا ار  ماما  روظنم  يو  تلع ، نیمه  هب  اذل ، دشاب . بآ  نآ  رد 

«. ناباوخب ار  رتش   » لمجلا خنا  دیوگیم : وا  هب 
هیآ 70. ءارسا ، هروس  [ 519]

هیآ 59. فهک ، هروس  [ 520]
ص 404. باتک ، نیمه  ر.ك : [ 521]

هیآ 33. ءارسا ، هروس  [ 522]
ص 425. ج 10 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 523]

ص 60. ج 13 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 524]
. هنامیپ هنفح =  [ 525]

ص 540. ج 14 ، ذخأم ، نامه  [ 526]
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. تسا نآرق  لک  ظفاح  كدوک  ییابطابط ، نیسحدمحم  دیس  داتسا ، روظنم  [ 527]
(. رتشا کلام  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  نامرف   ) هرامش 53 همان  هغالبلاجهن ، [ 528]

هیآ 194. هرقب ، هروس  [ 529]
هیآ 179. هروس ، نامه  [ 530]

ص 449. ج 12 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 531]
ج 9 ص 445. ذخأم ، نامه  [ 532]

ص 423. ج 5 ، يربط ، خیرات  صص 238 و 239 -  یمق ، مومهملاسفن ، ص 99 -  ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرالا ، [ 533]
هیآ 27. میهاربا ، هروس  [ 534]

هیآ 70. ءارسا ، هروس  [ 535]
.Dignity [ 536]

ص 94. يرفعج ، یقتدمحم  هفرع ،) ياعد  حرش   ) تافرع يارحص  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شیاین  ر.ك : [ 537]
هیآ 39. دعر ، هروس  [ 538]

هیآ 23. دیدح ، هروس  [ 539]
. تتکیپا [ 540]

ص 94. يرفعج ، یقتدمحم  هفرع ،) ياعد  حرش   ) تافرع يارحص  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شیاین  ر.ك : [ 541]
ص 98. ذخأم ، نامه  [ 542]
هیآ 60. نمؤم ، هروس  [ 543]
هیآ 186. هرقب ، هروس  [ 544]

ص 101. يرفعج ، یقتدمحم  هفرع ،) ياعد  حرش   ) تافرع يارحص  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شیاین  ر.ك : [ 545]
هیآ 5. هحتاف ، هروس  [ 546]

هبطخ 179. هغالبلاجهن ، [ 547]
ص 103. يرفعج ، یقتدمحم  هفرع ،) ياعد  حرش   ) تافرع يارحص  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شیاین  ر.ك : [ 548]

ص 325. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 549]
. هللا الا  هلا  ال  لیلهت =  [ 550]

ص 424. نیما ، نسحم  دیس  همالع  ناجشالا ،» جعاول   » باتک همجرت  البرک ، هسامح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  [ 551]
هیآ 3. رصع ، هروس  [ 552]

صص 392 و 393. ج 44 ، یسلجم ، راونالاراحب ، ص 227 -  یمق ، مومهملاسفن ، [ 553]
ص 285. ج 3 ، توریب ، پاچ 1387 ه.ق  ریثا ، نبا  لماکلا ، ص 227 -  مومهملا ، سفن  ص 418 -  ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 554]

. تسا هدش  هتفگ  تیاور  ود  ناتساد  نیا  هرابرد  [ 555]
ص 41. قودص ، خیش  دیحوت ، [ 556]

ص 285. ج 3 ، توریب ، ق  پاچ 1387 ه . ریثا ، نبا  لماکلا ، ص 227 -  مومهملا ، سفن  ص 418 -  ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 557]
. ذخأم نامه  [ 558]

ص 672. مهن ، پاچ  وگوه ، روتکیو  نایاونیب ، [ 559]
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ص 441. ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 275 -  یمق ، مومهملا ، سفن  صص 110 و 111 -  يرهف ، همجرت  سوواط ، نب  دیس  فوهل ، [ 560]
هبطخ 119. هغالبلاجهن ، [ 561]

هبطخ 5. ذخأم ، نامه  [ 562]
هیآ 156. هرقب ، هروس  [ 563]

ص 231. ج 2 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 564]
ص 139. باتک ، نیمه  ر.ك : [ 565]

ص 428. ج 4 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 566]
. یمتسناوت یمتسنات =  [ 567]

ص 428. ج 4 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 568]
ص 429. ذخأم ، نامه  [ 569]

هیآ 6. هعمج ، هروس  [ 570]
ص 147. يرفعج ، یقتدمحم  هفرع ،) ياعد  حرش   ) تافرع يارحص  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شیاین  ر.ك : [ 571]

ص 103. یناشاک ، ضیف  قیاقح ، ص 7 -  ج 3 ، یناشاک ، ضیف  یفاولا ، [ 572]
ص 121. يرفعج ، یقتدمحم  هفرع ،) ياعد  حرش   ) تافرع يارحص  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شیاین  ر.ك : [ 573]

صص 195 و 196. يرونید ج 1 ، هبیتقنبا  نودشارلا ،) ءافلخلا   ) ۀسایسلاو ۀمامالا  [ 574]
هیآ 183. ارعش ، هروس  هیآ 85 -  دوه ، هروس  هیآ 85 -  فارعا ، هروس  [ 575]

. مشیربا زق =  [ 576]
هیآ 5. هحتاف ، هروس  [ 577]
هیآ 6. هروس ، نامه  [ 578]

. قاتشم صیرح ، علوم =  [ 579]
ص 349. ج 5 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 580]

هیآ 7. صصق ، هروس  [ 581]
. ذخأم نامه  [ 582]

تایآ 27 و 28. رجف ، هروس  [ 583]
تایآ 155 و 156. هرقب ، هروس  [ 584]

هیآ 24. دعر ، هروس  [ 585]
. نوطالفا زا  رافسا  رد  نیهلأتملاردص  لقن  هب  انب  [ 586]

ص 445. ج 8 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 587]
. ریسفت رد  موس  رتفد  يورقنا ، حرش  ص 234 -  موس ، رتفد  مولعلارحب ، حرش  [ 588]

ص 115. یلیالعلا ، هللادبع  تاذلاّومس ، یف  ینعملاّومس  ص 26 -  فوهل ، ص 5 -  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 589]
ص 275. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 590]

ص 82. ذخأم ، نامه  [ 591]
ص 504. ذخأم ، نامه  [ 592]
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.189 صص 229 -  يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 593]
ص 325. ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و  ر.ك : [ 594]

. مالسلا هیلع  سابع  ترضح  ترایز  هر ،)  ) یمق سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم  [ 595]
. ذخأم نامه  [ 596]

هرامش 53. همان  هغالبلاجهن ، [ 597]
. مالسلا هیلع  سابع  ترضح  ياعد  نانجلا ، حیتافم  [ 598]

. ذخأم نامه  [ 599]
. ابیز ذفان ، شک =  [ 600]

هیآ 286. هرقب ، هروس  [ 601]
هیآ 115. ماعنا ، هروس  [ 602]
هیآ 29. لافنا ، هروس  [ 603]
هیآ 17. دعر ، هروس  [ 604]

ص 353. ماقمق ، ص 39 -  ج 2 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 25 -  فاحتالا ، [ 605]
. اکیرمآ پاچ  میات  هلجم  زا  لقن  هب  هرامش 12159 ، هام 1345  رذآ  هبنش 26  تاعالطا ، همانزور  [ 606]

هیآ 156. هرقب ، هروس  [ 607]
[. 608]

هیآ 29. ءاسن ، هروس  [ 609]
هیآ 93. هروس ، نامه  [ 610]
هیآ 70. ءارسا ، هروس  [ 611]

هیآ 8. نوقفانم ، هروس  [ 612]
هیآ 14. میهاربا ، هروس  [ 613]

. یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  لوا ، پاچ  صص 211 و 212 ، قرش ، فوسلیف  ر.ك : [ 614]

هنادواج ییافو  گرزب و  يدهع 

نینوخ ناتساد  مدآ ، دالوا  ناکاپ  تایح  دیما  يا  تقیقح و  قح و  هتفیش  ياهناج  قوشعم  يا  ناسنا ، نیرتفیرـش  دنزرف  يا  نیـسح ، يا 
زا یهورگ  اـم و  هک  دوب  نینچ  و  تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  مینک ، زاـب  اـیند  نیا  هب  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ  اـهنرق  اوـنین ، نازوـس  تشد  رد  وـت 

تریظنیب نارای  وت و  ینّابر  يابیز  لامج  رادـید  زا  نامز ، رابیوج  رد  یگدـنز  مّظنم  نایرج  مکح  هب  انعمرپ ، تاـیح  هاگرذـگ  ناـیناوراک 
زا هک  يرپ  لاب و  اب  دنتخورفارب و  هرهچ  لد ، رد  یناسنا  تلیـضف  تداعـس و  نیرتناشخرد  ییافوکـش  اب  هک  ییافواب  نارای  . میتشگ مورحم 

میدـقت زا  ام  هک  سوسفا  دـندمآرد . زاورپ  هب  كاپ  ملاـع  جوا  هب  كاـخ ، ملاـع  ياـنگنت  زا  هظحل  دـنچ  رد  دوب ، هدـییور  ناـشناج  قاـمعا 
مورحم درک -  هضرع  یهلا  هاگـشیپ  هب  ار  لـماک  ناـسنا  نت  ود  داـتفه و  ناـج  راـبنوخ ، زور  نآ  رد  هک  صـالخا -  قَـبَط  نآ  رد  ناـمناج 

هماـقا يارب  ار  وـت  دنتـسب و  اهدـهع  دنتـسشن و  هک  میدوـبن  درخباـن  ياـههورگ  نآ  زا  هک  ار  ییادـخ  نارکیب  ساپـس  لاـح ، نیا  اـب  . میدـنام
دـض نادرخبان  نآ  يداهن ، نانآ  نیمزرـسرب  ماگ  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـندومن و  توعد  قارع  دوخ ، نیمزرـس  هب  تلادـع ، قح و  تموکح 

اب هاـگ  نآ  دنتـساخرب و  دـندوب ، هتـشاذگ  نآ  ورگ  رد  ار  دوـخ  تیـصخش  هـک  ياهماـن  اهدـص  راـکنا  هـب  هتــسکش و  ار  اهدـهع  تیناـسنا 
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دیدپان نانیشننیمز  هاگدید  زا  نیدروجال  رهپس  ِدیـشروخ  هک  نآ  زا  شیپ  زور ، نآ  رد  دنتخات و  وت  نارای  وترب و  دوخ ، ناّرب  ياهریـشمش 
ياضف هاگدید  زا  وت  يامنّتیدبا  لامج  رگا  هک ، نآ  زا  لفاغ  دـندناشوپ . ایند  مدرم  ناگدـید  زا  ار  وت  دوجو  ِزورفاملاع  دیـشروخ  ددرگ ،

ِناگتخابلد ام  کنیا ، [. رتهدنـشخرد سب  یعولط  . ] تشاد دهاوخ  هنادواج  یعولط  مدآ ، نادنزرف  ناکاپ  ِلد  رد  دنک ، بورغ  تعیبط  ملاع 
رد ناج  ات  هک : میرادیم  میدقت  تسّدقم  هاگـشیپ  هب  هدومن ، اضما  لد  نوخ  اب  هتـشون و  نادجو  لقع و  ملق  اب  ياهماندهع  تنینزان ، ِدوجو 

. میزرون غیرد  یـشالت  چـیه  زا  تسا ، تیناسنا  يامظع  تلاسر  هک  وت  ِیهلا  نامرآ  زا  عافد  هار  رد  میراپـس و  وت  قشع  هب  لد  میراد ، ندـب 
حور ّتیبذاج  عاعش  رد  میروآرب و  كاخ  زا  رس  تقیقح ، قح و  هاگیّلجت  تاهرهچ  يا  وت ، رادید  قوش  هب  تیدبا ، حابّـصلایلع  هک  دشاب 

1373  / 3  / 21 يرفعج یقتدّمحم  . میرادرب دوخ  ییاهن  تشونرس  هب  ماگ  وت ، گرزب 

يدنوادخ هیلاع  تمکح 

اهناسنا دودحم  لوقع  رعاشم و  قوف  تسا  یتمکح  ناحبس  دنوادخ  يارب 

هب ار  نآ  دروآیمرد و  تکرح  هب  هفطن ، هرطق  دنچ  زا  رخآ ، لحارم  رد  ناجیب و  داوم  ریسم  زا  ار  یمدآ  سفن  هک  تسامظع  تمکح  نیا 
لاـبند هب  اـهنایرج  نیرتهدـنزاس  هک  تسا  یناـّبر  هغلاـب  تمکح  نیمه  ياـضتقم  هب  . دزاـسیم لـیان  لاـمک  لاـمج و  هـجرد  نیرتیلاـعتم 

هیلع رـشبلاوبا  مدآ  ترـضح  هب  تسا ، هدوب  شتآ  هک  دوخ ، لـصا  هب  رورغ  ربـک و  تلع  هب  ناطیـش  دـیآیم . دوجو  هب  اـههثداح  نیرتدـیلپ 
دنوادخ هاگـشیپ  زا  دنکیم و  طوقـس  اهيدیلپ  نیرتتسپ  هب  هجیتن  رد  دـنکیم . تفلاخم  دـنوادخ  روتـسد  اب  دـنکیمن و  هدجـس  مالـسلا 

هک دوشیم  بجوم  مالسلا  هیلع  مدآ  نادنزرف  نداد  بیرف  تیعقوم  رد  نتفرگ  رارق  لیلد  هب  دیلپ  دوجوم  نیا  لاح ، نیع  رد  دوشیم . هدنار 
نیمه ياضتقم  هب  . دنبای قیفوت  لامک  زا  یلاع  یتاجرد  هب  دندرگیم ، لّمحتم  وا  ياهاوغا  اب  تفلاخم  هجیتن  رد  هک  یتضایر  هلیسو  هب  نانآ 
تیانج نیرتهناحیقو  نیرتهنامحریب و  هجیتن  ار ، نآ  يالاو  ياهشزرا  تیناسنا و  مالـسا و  يایحا  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  هیلاع  تمکح 
تابثا يارب  درکن . هدجس  مالسلا  هیلع  مدآ  هب  رایتخا  لامک  اب  ناطیش  هک ، نیا  حیضوت  . دهدیم رارق  ناینیسح  نیـسح و  هب  نایدیزی  دیزی و 
نودب فیلکت  هک  مینادیم  ام  و  دوب ، هدومن  هدجـس  هب  فّلکم  ار  ناطیـش  ناحبـس  دـنوادخ  مکی -  لیلد  : دراد دوجو  لیلد  هس  رایتخا ، نیا 

هیلع مدآ  هب  هدجـس  زا  ارچ  : » هک ناطیـش  هب  لاعتم  دـنوادخ  دـیدش  شنزرـس  مود -  لیلد  . تسا لاـحم  دـنوادخ  فرط  زا  حـیبق و  راـیتخا ،
بیرف هک  یمدرم  ساسا ، نیا  رب  . تسا هدومرف  رّرقم  ناطیش  يارب  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  هک  يرفیک  موس -  لیلد  !« دیزرو عانتما  مالسلا 
ناطیـش ياهيراکبیرف  رگا  ًالّوا : اریز  دـنوشیم . ینامرفان  تیـصعم و  بکترم  دوخ  رایتخا  اب  زین  ناـنآ  دـنروخیم ، ار  یناطیـش  ياـهاوغا 

ناراکهنگ هب  تمایق  زور  رد  ناطیـش  هک  هنوگنامه  ًایناث : دومرفیمن . یفیلکت  چـیه  هب  فّلکم  ار  نانآ  دـنوادخ  دوب ، ناـنآ  راـبجا  بجوم 
، مدرکیمن روبجم  ار  امش  نم  اریز  ( ؛ دینک تمالم  ار  ناتدوخ  دینکن ، تمالم  ارم  امش  [ .» 1 ... ] ْمُکَسُْفنَأ اُومُولَو  ینُومُوَلت  الَف  : تفگ دهاوخ 
، نینچمه .(« دـیدوب رادروخرب  ناربمایپ  ییامنهار  زا  نادـجو و  دـیتشاد و  لـقع  امـش  مدادیم و  بیرف  مدومنیم و  اوغا  ار  امـش  اـهنت  هکلب 

نیا رودص  بجوم  يربج  لماع  چیه  و  دوب ، نانآ  رایتخا  هب  دنتـسم  دندش ، بکترم  نایدیزی  دیزی و  هک  خیرات  تیانج  نیرتحیقو  هب  مادقا 
بارخ رفن  دنچ  ای  کی  رـس  رب  ربج  يور  زا  هک  ار  يراوید  ایند ، مدرم  هک  تسا  هدـشن  هدـید  نونکات  اریز  تسا ، هتـشگن  روآمرـش  تیانج 

دیزی تیانج  زا  هک  فیرـش  هاگآ و  ناسنا  ره  هک  یتروص  رد  دنهدب ؛ رارق  نیرفن  مانـشد و  نعل و  دروم  دشاب ، هدرک  فلت  ار  نانآ  هدـش و 
یتـح یناور و  اـی  یعیبـط  هزیگنا  لـماع و  نیمادـک  یهگناو ، تسا . هداد  رارق  نعل  ازـسان و  ّبس و  نیرتدـب  دروم  ار  وا  درک ، ادـیپ  عـالطا 
رگید ییوجهطلـس و  یتسرپتوهـش و  یهاوـخدوخ و  رگا  و  تسا ؟! هتـشگ  يزیگناتشحو  تیاـنج  نـینچ  هـب  مادـقا  بجوـم  يدادرارق ،

ادیپ راکهنگ  مرجم و  کی  ناوتیم  خیرات  لوط  یمامت  رد  ایآ  دنک ، هیجوت  ار  دیزی  ياهراک  يربج ، لماع  ناونع  هب  سوه  يوه و  لماوع 
نآ اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  عیجف  نتـشک  ینی  تسا ، هدش  تیـصعم  نیرتتشز  بکترم  رایتخا  لامک  اب  هیواعم  نب  دیزی  نیاربانب ، !؟ درک
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: تسا هدیـسر  یمالـسا  عماوج  هب  هثداـح  نیا  زا  هک  یتـیمها  اـب  رایـسب  هجیتـن  درادـن . غارـس  ار  نآ  ریظن  زگره  خـیرات  هک  شارخلد  عـضو 
ناونعهب ایند ، زور  نیرخآ  ات  هک  تسا ، راوگرزب  نآ  تداهش  هب  دنتسم  یناسنا ، ياهشزرا  مالـسا و  يایحا  رد  تمظعاب  هدافتـسا  تسایس 

نب نیـسح  مان  هب  هک  ینابرق  نآ  تیاهنیب  ِتمظع  تهج  هب  ییاهنت  هب  زوسناج  هثداح  نیا  تشگ . دـهاوخ  یّقلت  یناسنا  تاـکرح  قشمرس 
خیرات ِنداد  تاجن  ییاـناوت  تسا ، هدرک  میدـقت  وا  ِیناـسنا  تمارک  فرـش و  ّتیثیح و  زا  عاـفد  يارب  ّتیرـشب  ملاـع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 

زا ناراگزور ، نایدیزی  هلیـسو  هب  مدرم  زغم  هک  نیا  هب  طورـشم  دراد ، دنـشابیم  جنر  رد  یـشکقح  يرگدادیب و  ملظ و  زا  هک  ار  اهناسنا 
. ددرگن ریدخت  دوشن و  وشوتسش  ییارگعقاو  ییوجقح و 

تیناسنا ورشیپ  گنهرف  دیهش  نیسح  ماما 

دیرفایب و رادینعم  یناهج  رد  رادینعم  یناسنا  دوخ ، ینّابر  تمکح  فطل و  مظعا و  ضیف  اب  هک  تسار  يدنوادخ  نارکیب  ساپس  دمح و 
ندـناسر رمث  هب  يارب  و  دروآرد ، وپاکت  هب  میدرگیم ». زاب  وا  يوسهب  مییادـخ و  ِنآ  زا  اـم  [ ، » 2  ] نوُعِجار ِْهَیِلا  اَّنِا  َو  ِهَِّلل  ّانِا  ریـسم  رد  ار  وا 

هدیمان بلق  لقع و  ترطف و  هک  ینورد  نایامنهار  - 1: دومرف رادروخرب  امنهار  عون  ود  زا  ار  وا  گرزب ، تکرح  نیا  رد  یمدآ  تیـصخش 
نیبـّیط و همئا  نیلـسرم و  اـیبنا و  همه  كاـپ  حاورا  هب  ناـیاپیب  مالـس  دورد و  . دنتـسه یهلا  ناـیاوشیپ  هـک  ینورب  ناـیامنهار  - 2. دنوشیم

ناوارف ياهدع  و  دندومن ، مایق  اهناسنا  داشرا  تیادـه و  يارب  دوخ ، ياهدادعتـسا  اهورین و  همه  اب  هک  داب  نانآ  نیتسار  ناوریپ  نیرهاط و 
فده هب  دنهد و  تاجن  تایدام  هدام و  ياهیگدولآ  زا  ار  نایمدآ  ياهناج  ات  دنتشذگ ، گرزب  داهج  نیا  رد  دوخ  ناج  زا  یتح  نانآ  زا 

هب رظن  اب  هک  مینیبیم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زاسناسنا ، نارگداـهج  نیا  لوا  فیدر  رد  . دـنوش نومنهر  لوقعم » تاـیح   » يـالعا
یتماـق اـب  تقیقح  قح و  هار  رد  يراکادـف  هّلق  نیرتعفترم  رد  تسا ، هتفرگ  تروـص  وا  تداهـش  نوـماریپ  هک  یثداوـح  اـیاضق و  عوـمجم 
یگدنز يارب  اهناسنا ! يا  :» دنزیم دایرف  هداد و  رارق  بطاخم  ار  رـشب  دارفا  همه  ادص ، نیرتاسر  اب  هداتـسیا و  هفایق  نیرتيّدج  اب  تسار و 

رد دورو  هک  دراد  دوجو  رتیلاع  یتقیقح  زین  گرم  يارب  و  تسا . لاـمک  تیبذاـج  عاعـش  رد  نتفرگ  رارق  هک  دراد  دوجو  رتـالاو  ییاـنعم 
ملع و فرـش و  تّزع و  يدازآ و  هک  تسا  لوقعم ) تایح  « ) هبّیط تایح   » نامه ینعم ، نیا  هب  یگدـنز  .« دـشابیم لاـمک  تیبذاـج  هزوح 

تیـصخش هک  تسا  هبّیط » تایح   » نامه ییافوکـش  ینعم ، نآ  هب  گرم  و  تسا . نآ  تاصتخم  زا  ییوجلامک ، افـص و  قدـص و  لدـع و 
اَّنِإ  » هب عورـش و  ِِهَّلل » اَّنِإ   » زا هک  یقیقح  یگدـنز  تسا  نیا  دـسریم . دوخ  ِینادواج  رمث  هب  لامک ، تیبذاج  هزوح  رد  نآ  هلیـسو  هب  یمدآ 

. ددرگیم لصاو  نوُعِجار » ِْهَیِلا 

باتک نیا  فیلأت  تلع 

كوس هب   ] ياـهزور رد  ًاـصوصخم  ییاهتبـسانم ، هب  اـهلاس ، لوط  رد  هک  تسا  هدوـب  [ 3  ] ییاهنیمزرـس رد  بناجنیا  یگدنز  دـّلوت و 
نینط مدرم  ياهناج  قامعا  زا  ینیسح  شخبتایح  ياهدایرف  اههلان و  اههمزمز و  مارحلامرحم ، رد  مالسلا  هیلع  نیسح  يازع ] رد  نتـسشن 

دیدـجت دوب -  نآ  نامرهق  عفادـم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یناسنا -  ياهشزرا  لوصا  تمظع  هب  ار  ناـگمه  يّدـج  هّجوت  تخادـنایم و 
ردـص خـیرات  نوماریپ  صالخا  اب  هاگآ و  ینارظنبحاـص  هلیـسو  هب  هک  ییاوتحم  رپ  ياهینارنخـس  ندینـش  مایناوج ، زاـغآ  رد  دومنیم .

، سپس دوزفایم . لوقعلاّریحم  هعقاو  نیا  هرابرد  نم  ّتیساسح  يواکجنک و  رب  دشیم ، داریا  اونین  تشد  ریظنیب  هثداح  ًاصوصخم  مالـسا ،
ار داضتم  تخـس  هورگ  ود  هک   ] ار البرک  ریظنیب  هعجاـف  هک  یبرع  یـسراف و  يرذآ ، یکرت  تاـیبدا  زا  تمـسق  نآ  اـب  یجیردـت  ییانـشآ 

نارود لوط  رد  میوگب  مناوتیم  . درک بلج  دوخ  هب  رتـشیب ، ماـمتها  اـب  ار  مرکفت  هجوـت و  دوـمنیم ، مّسجم  دوـب ] هداد  رارق  مه  يوراـیور 
هعقاو نیا  نوماریپ  یجیردت  یسررب  هعلاطم و  فرص  ار  دوخ  تاقوا  زا  یشخب  هراومه  فرـشا ، فجن  رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  متالیـصحت ،

کچوک و زا  رامـشیب ، ییاهناسنا  ینورد ، تاریثأت  تارکفت و  نیا  اب  نامزمه  مدومنیم . نآ  جیاتن  للع و  يرـشب و  خیرات  ِزیگناتفگش 
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نیرتسدـقم ـالبرک ، نینوـخ  هثداـح  يروآداـی  اـب  هک  مدـیدیم  ار  گرزب  ياهتیـصخش  نارکفتم و  اـت  هتفرگ  یماـع  مدرم  زا  گرزب و 
كاـندرد رایـسب  قارف  رد  یتـح  هک  ییاـهکشا  دـندومنیم ؛ ریزارـس  دوخ  راـسخر  رب  دیـشکیمرس ، ناـشناج  قاـمعا  زا  هک  ار  اـهکشا 

جوم نانآ  نیبقح  نامـشچ  رد  دـشکیم و  رـس  كاپ  ياهلد  زا  هراومه  هک  سدـقم  تارطق  نیا  دـندرکیمن . راـثن  ناـشبوبحم  نیرتزیزع 
ياهکشا نیا  نایرج  ناشوج  عبنم  دنک . يرایبآ  دبا  يارب  ار  تیناسنا  ناسنا و  ياهتمظع  اهشزرا و  لوصا  دناوتیم  ییاهنتهب  دـنزیم ،

ناینیـسح مالـسلا و  هیلع  نیـسح  شخبتایح  كاپ و  نوخ  نامه  دنکیم ] تیاکح  ناگدننکهیرگ  تایح  توارط  زا  هک   ] سدقم كاپ و 
دوخ ناروف  هب  كاـپ  ياـهناسنا  نورد  رد  یهلا  عبنم  نآ  اـت  هک  تسا  یعیبط  تسا . هدـش  هتخیر  نیمز  رب  اونین  نازوس  تشد  رد  هک  تسا 

نایلاس لوط  رد  هک  رمتسم  یحور  جاوما  تالاح و  نیا  . داد دهاوخ  همادا  دوخ  نایرج  هب  زین  ینیسح  ياهکشا  راسهمـشچ  دهدیم ، همادا 
يزور رگا  هک  دروآ  دوـجو  هب  نم  يارب  ار  گرزب  يوزرآ  نیا  دادیم ، صاـصتخا  دوـخ  هـب  نـم  نورد  رد  ار  یقیمع  ساـسحا  يداـمتم ،
ماجنا البرک  ریظنیب  هثداح  هرابرد  یلیلحت  ریـسفت و  كدـنا -  یتعاضب  اب  هچرگا  مناوتب -  هک  اج  نآ  ات  دـنک ، میراـی  يدـنوادخ  تاـیانع 
تسد هب  تسا ، هدیدن  ار  نآ  هباشم  نونکات  نیمز  هرک  هک  ار ، میظع  هعقاو  نیا  یبایزرا  جیاتن و  للع و  تسا ، رودقم  هک  اج  نآ  ات  مهدب و 

نارکفتم و رگا  هـک  تـسا  یعیبـط  . میاـمن میدــقت  نآ  يـالاو  ياـهشزرا  ناـینابرق  یناـسنا و  تیثـیح  تـمارک و  نارگتیاـمح  هـب  مروآ و 
هک ناتـساد  نیا  هب  میاهداد ، رارق  دوخ  يور  شیپ  لیلحت  ریـسفت و  نیا  رد  ام  هک  هاگدـید  نیا  زا  یناـسنا ، فراـعم  مولع و  نارظنبحاـص 

، دوشیم هدیمان  رشب »  » هک عون »  » نیا یقیقح  فیرعت  رد  هک  تسا  یعطق  دنرگنب ، تسا ، هداد  هئارا  یبوخ  هب  ار  یناسنا  تلاسر  یگنادواج 
تخانـش كرد و  نودـب  هک  هنوگنامه  هک  دومن  دـنهاوخ  حرطم  ار  تقیقح  نیا  اـهنآ  کـش  نودـب  دـنروآیم و  لـمع  هب  رظن  دـیدجت 

عّونتم و رایـسب  ياهدادعتـسا  اب  ییانـشآ  نودـب  ناـنچمه ، تسا ، ریذـپانناکما  وا  تخانـش  ناـسنا ، يزغم  یناور و  یعیبط و  ياهدادعتـسا 
دومن هک  یـسانشراتفر  زا  ناسنا ، تخانـش  هرابرد  ار  دوخ  هاگدید  هک  دشاب  دمآ . دهاوخن  تسد  هب  وا  یـشزرا  قیاقح  وا ، يونعم  هدرتسگ 
قیفوت تسا ، عونتم  ياهداهن  اهدادعتسا و  زا  ياهعومجم  هک  ناسنا  یعقاو  تخانـش  هب  دنهد و  رییغت  تسا ، دوجوم  نیا  زا  دودحم  یلولعم 

هب یتیصخش  العا  لامک  دح  رد  هک  دناسانشب  دسانـشب و  دیاب  ار  یناسنا  دنادیمن  هک  یفوسلیف  ای  یناسنا و  مولع  رد  ِرّکفتم  نآ  اریز  دنبای .
نیا . دیامن رظنراهظا  يرـشب  تاصتخم  ای  ّتیهام  هرابرد  دیابن  دوشیم ، دـیزی  مان  هب  يدرف  اهیتسپ  رعق  رد  دراد و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان 

هدـهاشم یناسنا و  مولع  رد  يرکف  ياهتیلاعف  شیازفا  اب  هکلب  دـشیمن ، فیعـض  نم  نورد  رد  اهنت  هن  نامز  تشذـگ  اـب  گرزب  يوزرآ 
دوجو یناسنا  یشزرا  قیاقح  نتخانش  تیمسر  هب  زج  اهنآ ، لصف  ّلح و  ریسفت و  يارب  یهار  چیه  هک   ] اهنآ لحنیال  تالکشم  لئاسم و 

دیـسریم و هدنیآ  زا  زیگناتریح ، یتعرـس  اب  فقوت و  ياهظحل  نودب  رمع  نایلاس  رگید ، فرط  زا  تشگیم . رتيّدج  رتدیدش و  درادـن ]
، دومنیم باجیا  نم  رب  ار  اهنآ  ماجنا  ترورض  فیلکت ، ساسحا  هک  مدوب  ییاهراک  مرگرـس  نانچمه  بناجنیا  دیزخیم و  هتـشذگ  هب 

ياج هب  هداتفا و  نینط  زا  تایح  شخبحور  ياههمغن  هک  يدالیم ) نرق 20  رخاوا  يرمق و  يرجه  نرق 15  لیاوا   ) رخاوا نیا  رد  هک  نیا  ات 
نالعا ار  یگناگیب » دوخ  زا   » يرامیب دـشکیم و  رـس  مدرم  قافتاهب  بیرق  تیرثکا  يان  زا  یگدـنز  یفدـهیب  یچوپ و  موش  گناب  اهنآ ،
يراـی هب  زیچاـن ، یتعاـضب  اـب  هچرگا  هک  تـسین  نـیا  زا  رتيرورـض  یفیلکت  چـیه  رتدّـکؤم و  ياهـفیظو  چـیه  مدرک  ساـسحا  دـیامنیم ،

نآ و يالعا  فده  و  تایح ، یهلا  تمظع  نالعا  رد  هک  دشاب  میباتشب . خیرات  زا  ههُرب  نیا  رد  هناگیب  دوخ  زا  تسم و  ِّتیرـشب  نارگرادیب 
زاغآ اـب  ناـمزمه  باـتک ، نیا  فیلأـت  عورـش  . میهدـب ماـجنا  یتمدـخ  تسا ، تیناـسنا  ياـهشزرا  گرم  ناـمه  هک  تسپ  گرم  تحاـقو 

هیلع نیـسح  ماما   » ار نآ  مان  دوب . یـسمش  يرجه  لاس 1373  هاـمدادرخ  مکی  تسیب و  اـب  قباـطم  يرمق ، يرجه  لاس 1415  مارحلامرحم 
ًاصوصخم گنهرف ،»  » حالطصا ندوب  اوتحمرپ  تبسانم  هب  باتک ، نیا  يارب  مان  نیا  باختنا  . مداهن ّتیناسنا » ِورشیپ  ِگنهرف  ِدیهـش  مالـسلا 

رب العا ، ِلامک  هبذاج  رد  لوقعم  تایح  هویش  :» زا تسا  ترابع  تیناسنا ) ورشیپ   ) روبزم دیق  اب  گنهرف  اریز  تسا ، تیناسنا » ِورـشیپ   » دیق اب 
میکحت غیلبت و  ریسفت و  رد  رشب ، عون  ناگتسراو  امکح و  ماظع و  يایلوا  یهلا و  ناربمایپ  همه  هک  یلماکت ، ياهشزرا  لوصا و  نآ  يانبم 

نینزان دنزرف  دیدرت  نودـب  هک  دـناهتخاب ، ار  دوخ  ناج  هار  نیا  رد  نانآ  زا  یهورگ  یتح  هدـیزرو ، تدـهاجم  وپاکت  نیرتيّدـج  اب  اهنآ 
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لوا فص  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  ینعی  تفارش ، تّزع و  اب  مأوت  ِتایح  هدننکریـسفت  ِنامرهق  نآ  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
دوجو يارب  العا  فدـه  هدـننک  تاـبثا  نیا  تاـیح و  هدننکریـسفت  نیا  ناـشخرد  نوخ  تسا . هتفرگ  رارق  تیرـشب  گرزب  نارگداـهج  نآ 

زور بش و  ره  نایاپ  زاغآ و  رد  يّرعم ، ءالعلاوبا  لوق  هب  هک  .« تساتیناسنا تلاسر  تیناسنا و  تیدبا  تمالع  نیمود  ایند ، نیا  رد  نایمدآ 
َءیجَِیل ِهِِصیمَق  یف  اتَبَِثناقَفَش  ِِۀتاَیلُوا  یف  َو  ِنارْجَف  ِْلیَّللاِرِخاوَأ  ِیف  امُهَِفنادِهاش  ِِهلَْجن  َو  ٍّیلَع  ِْنیَدیهَّشلا  ِءامِد  ْنِم  رْهَّدلایَلَع  َو  . ددرگیم نایامن 

دهاش ود  مالسلا ) هیلع  نیسح  شدنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع   ) دیهـش ود  ياهنوخ  زا  راگزور ، یناشیپ  رب  «و  ِنامْحَّرلا َیِلا  ًایِدْعَتْـسُم  َرْـشَْحلا 
قفش مود - ) دهاش  (.) مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  كرابم  رس  نوخ  زا   ) تسا دادماب  زاغآ  هک  تسا  بش  نایاپ  رد  لوا - ) دهاش  :) تسا

تباـث شقن  راـگزور  نهاریپ  رد  گرزب  دـهاش  ود  نیا  مالـسلا .) هیلع  نیـسح  شدـنزرف  نوخ  زا   ) تسا بش  زاـغآ  زور و  ناـیاپ  نینوـخ 
ار ياهمدقم  هد  باتک ، ثحابم  هب  دورو  زا  شیپ  .« دنوش رضاح  وا  هاگشیپ  رد  نامحر  دنوادخ  هب  تیاکش  يارب  تمایق  زور  رد  هک  دناهتسب 
زا تیرشب  تاجن  يارب  یساسا  هار  هس  مکی -  همدقم  : میوشیم رکذتم  دسریم ، رظنهب  يرورض  ياهثداح ، نینچ  ریـسفت  لیلحت و  يارب  هک 

خیرات گرزب  هثداح  ره  هرابرد  حیحـص  يرواد  تخانـش و  مود -  همدـقم  . اهناسنا تایح  ِیهلا  تمظع  نالعا  تابثا و  و  یچوپ ، ساسحا 
همدـقم . یخیرات ثداوح  هرابرد  شرگن  عون  ود  زا  ییاههنومن  موس -  همدـقم  . تسا طوبرم  مهم  لماع  هس  هب  اهشزرا ، یگزیگنا  يانبم  رب 

ملاع هدـیدپ  نیرتتسپ  ددرگن ، هیجوت  دوخ  تایح  يالعا  فدـه  هب  ناسنا  دوشن و  هتخانـش  حیحـص  روط  هب  یناسنا  تایح  رگا  مراـهچ - 
 - مشـش همدقم  . مالـسا رد  رـشب  یناهج  قوقح  هاگدید  زا  نآ ، یتاذ  فرـش  تمارک و  یناسنا و  تایح  مجنپ -  همدقم  . دوب دهاوخ  تعیبط 

همدـقم !؟ تسا هتـشگ  البرک  رابنوخ  هثداح  زورب  بجوم  تسا و  مالـسا  یـساسا  لوصا  زا  نآ  ّتیثیح  فرـش و  زا  عافد  هک  تسیچ  تایح 
ورشیپ گنهرف  هدنزاس  ياهتیصخش  یـساسا  نکر  ود  متـشه -  همدقم  . لطاب قح و  تردق و  هب  طوبرم  هناگجنپ  لوصارد  یثحب  متفه - 

هثداح نیا  زورب  لماع  نیرتیساسا  مهن -  همدقم  . تسا هتـشاد  دوجو  یلعا  دح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تیـصخش  رد  ودره  هک  تیناسنا ،
مالـسا تسا ، یناـسنا  بهذـم  نیرتنشور  یقطنم و  يرطف و  نید  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نیتـسار  ناـمیا  قـشع و  هک  زیگنا ، تریح 

يراظتنا مهد -  همدـقم  . تسا نآ  لوصا  نیرتتیمهااب  زا  نآ ، یهلا  تیثیح  فرـش و  یناسنا و  تایح  زا  عافد  هک  یمالـسا  تسا ؛ یقیقح 
يراکادف ناتساد  هب  دیدش  مامتها  يارب  یهلا ، بهاذم  ریاس  نارکفتم  زا  سپس  یمالـسا و  بهاذم  نارظنبحاص  زا  تسخن  هجرد  رد  هک 

ییانشآ يرادقم  زا  سپ  دنناوتیم  دنهاوخب ، رگا  دنمجرا  ناگدننکهعلاطم  . دراد دوجو  یناسنا  ياهشزرا  هار  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
باتک نیا  یفسلف  یملع و  قیقحت  ياههبنج  تهج  کی  زا  تامدقم ، نیا  اریز  دنزادرپب ؛ روبزم  تامدقم  یـسررب  هب  باتک ، نتم  بلاطم  اب 

. دنکیم وگزاب  ار 

( لوقعم تایح   ) تایح یهلا  تمظع  نالعا  تابثا و  یچوپ و  زا  تیرشب  تاجن  يارب  یساسا  هار  هس 

هراشا

نادجو خیرات و  هک  دراد  دوجو  مهم  هار  هس  نآ ،) يالعا  فده  تایح و  یهلا  تمظع  نالعا  تابثا و   ) یتایح تمدـخ  نینچ  ماجنا  يارب 
دزـشوگ ینورد ، فاص  دوهـش  یگدنز و  تقیقح  هدهاشم  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  هئارا  موزل  گرزب ، يادـخ  ود ، نیا  زا  رتالاب  يرـشب و  بان 

هدام و ياهیکیرات  زا  ناگتـسراو  نیتسار و  يامکح  مارک و  يایـصوا  ماظع و  يایبنا  ِیناـّبر  ِتاـمیلعت  ِیقطنم  هئارا  مکی -  هار  . دـیامنیم
صلخم نارظنبحاص  ینّابر و  ياملع  دناهتخاس . هاگآ  ار  تیرشب  نوگانوگ ، قرط  زا  نونکات  هک  الاو  لقع  َملاع  هب  ناگتـسویپ  تایّدام و 

 - مود هار  . دـنیوپیم ّتیّدـج  لامک  اب  ار  دوخ  ریـسم  زونه  دناهتـشاد و  لوذـبم  ار  وپاکت  تیاهن  تاـمیلعت ، نآ  غـالبا  رد  شیدـنافرژ ، و 
زا ناگتـسراو  همه  ماظع و  ياـیبنا  ریـسم  رد  هتفایدـشر  ياـهناسنا  یهلا و  ناـیدا  زا  يوریپ  هدـنزاس  تبثم و  جـیاتن  یـسررب  يروآعمج و 
اب نانآ  نتخاس  انشآ  اهناسنا و  سوفن  هیکزت  قالخا و  هیفـصت  رد  یهلا  نایدا  هک  تسا  یهیدب  یگماکدوخ . یهاوخدوخ و  ياهیگدولآ 
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هچرگا تسا ، تقیقح  کی  نیا  دناهتـشاد . هدهع  هب  ورـشیپ  گنهرف  دربشیپ  رد  ار  شقن  نیرتمهم  خیرات ، لوط  رد  یگدنز  يالعا  فدـه 
نایاپ هب  نیـشام »  » يربج هاگآان و  تاکرح  رد  ار  ناـسنا  یلماـکت  تکرح  هک   ] رـصاعم نارود  رد  یبرغ  ناسانـشهعماج  ناـخّروم و  بلغا 
عماوج ِيرادربهرهب  يارب  ار  نآ  دـننک و  فارتـعا  نآ  هب  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  ناـیدا  یتاـیح  شقن  نیا  دـنهاوخیمن  دـنناسریم ،]

، دنتـشاد ياهدـنزاس  شقن  وا  لماکت  ناسنا و  نتخاس  يارب  یهلا  نایدا  رگا  : » دوش هتفگ  تسا  نکمم  . دـنیامن هضرع  ام  نارود  هدزنیـشام 
هب رصحنم  ار  دوخ  هفیظو  ناخروم ، تیرثکا  هنافـسأتم  اریز  تسا ، نشور  ضارتعا  نیا  خساپ  دنرادب ». ناهنپ  ار  نآ  ناخروم  هک  دوب  لاحم 

، نینچمه اـهنآ . ریـسفت  لـیلحت و  هن  دـننادیم ، دـناهدز  دوخ  نامـشچ  هب  هک  یـصاخ  کـنیع  اـب  خـیرات ، ثداوح  ياـهدومن  يروآعمج 
اهراتفر و نآ  للع  يوجوتسج  هب  يراک  دـننکیم و  تعانق  مدرم  ياهراتفر  عاونا  هب  طوبرم  راثآ  اههدـیدپ و  تخانـشهب  ناسانـشهعماج 

میـسقت هدـمع  هورگ  ودهـب  اريرـشبمهم  رایــسبياهدادعتسا  للعناگدـنرادیفخممیناوتب و  تـسا  نـکمم  ! دـنرادن يرــشب  ياهدادعتــسا 
قیقحت و ددصرد  دننیبیمن ، دوخ  رد  ار  دادعتـسا  نیا  نوچ  دـننیبیمن و  دوخ  رد  ار  للع  نآ  مهف  دادعتـسا  هک  یناسک  مکی -  هورگ  : مینک
زا کنالپ  سکام  روهشم ، رایسب  دنمـشناد  هک  تسا  نامه  مود -  هورگ  . دننکیم راکنا  ار  اهنآ  یهاگ  دنیآیمنرب و  زین  للع  نآ  یـسررب 

هچرگا دناهتـشاد ، یفرژ  ِینید  سوفن  نانچ  راصعا  همه  گرزب  نارّکفتم  هک  تسین  یفداصت  نیا  :» دـیوگیم وا  دـهدیم و  ربخ  نآ  دوجو 
یتلع هچ  مینادـب  ات  دریگب ، رارق  قیقحت  دروم  رهاظت  مدـع  نیا  للع  ای  تلع  دـیاب  هتبلا  [ . 4 .« ] دناهدرکن دوخ  يرادنید  هب  يرهاظت  نادـنچ 

ياهناسنا ناوارف  هقالع  قشع و  زا : تسا  ترابع  تیمها ، اـب  رایـسب  هک  هار  نیا  موس -  هار  ؟! دناهتـشاد دوخ  يرادـنید  ندرک  یفخم  يارب 
روآرجز رابتقشم و  اهنآ ، ندروآ  تسد  هب  هک  دنچ  ره  یحور ، يالاو  ياهتمارک  اهتلیـضف و  زا  يرادروخرب  هب  دنمدرخ  لدكاپ و 

هار رد  اهتداهش  اهيراکادف و  عاونا  یبایادخ ،) ) یبوبر هبذاج  عاعشرد  نتفرگ  رارق  زا  سپ  اهتفارش  اهتلیـضف و  نیا  يالعا  ّدح  دشاب .
تعیبـط ياـیند  ياهینتـساوخ  اـیازم و  زا  رتـالاب  یفدـه  ناـیمدآ  تاـیح  رگا  تسا . یحور  يداـم و  رقف  زا  نارگید  دوـخ و  نداد  تاـجن 

ناـنچ ياراد  هک  یـصاخشا  هکلب  دوب ، ثبع  وغل و  هدوـهیب و  اهتداهـش  اهيراکادـف و  اـهتمارک و  لـیاضف و  همه  نآ  اـهنت  هن  تشادـن ،
دیاب دـناهداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یعیبط  تاـیح  یتح  هدـش و  اههجنکـش  لـمحتم  اـهنآ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  هدوب و  یلاـع  ياـهشزرا 

ذـیاذل و رثکادـح  زا  يرادربهرهب  ياجهب  اریز  [ . 5 ! ] دندمآیم رامـش  هب  تخبدـب  صاخـشا  تهج  کی  زا  و  فیعـض ، هراچیب و  ینامدرم 
ایازم همه  زا  نارگید ، دوخ و  تاجن  رد  هدـنّرد ، تاناویح  زا  رتتسپ  ياهیهاوخدوخ  عابـشا  يارب  ناناوتان  ندرب  نیب  زا  اهیگماکدوخ و 

زا تسا  نیریـش  ناج  هک  ار  زیچ  همه  زا  رتزیزع  یتح  هتـشگ و  تخـس  ياهتقـشم  اهرازآ و  لـمحتم  هدیـشوپ و  مشچ  یگدـنز  ذـیاذل  و 
هار دوخ  هب  اـه  [ 7 « ] هچین  » اـه و [ 6 « ] زباه ساموت   » یناسنا ِّدض  نانخـس  زا  یمیب  و  مینک ، تبحـص  هدرپیب  دـیاب  اجنیا  رد  ! دـناهداد تسد 

اهناسنا همه  رب  ار  روآگرم  هبرـض  نیرخآ  دنتـسناوتن  يزیرنوخ  راتـش و  همه  نآ  اب  اپورا  ياه  « نورن  » ایـسآ و ياه  « زیگنچ  » رگا میهدـن .
رب ار  هبرـض  نیرخآ  ناسنا و  زغم  رب  ار  صالخ  ریت  نیرخآ  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  دنهدیم ، رـس  هک  ییاهادن  اب  نارامیب ، نیا  دنروایب ، دورف 

گنهرف و يدوبان  لاوز و  ثعاب  نانخـس ، هنوگنیا  هک  تسا  نیا  دننکیم ، دوبان  ار  ناسنا  هک  نیا  لیلد  اما  دنروآیم . دراو  تیناسنا  بلق 
ناکما مدع  ای  ناکما  زا  ثحب  اداناک  رووکناو -  سنارفنک  رد  هک  تسا  هدش  بجوم  هتشگ و  یناسنا  نیرب  تاساسحا  فطاوع و  ندمت و 

: هک تسا  نیا  دـنروآیم ، دراو  تیناسنا  بلقرب  ار  هبرـض  نیرخآ  هک  نیا  لیلد  اـما  [ 8 . ] دنـشکب شیپ  ار  مکی  تسیب و  نرق  رد  رـشب  ياقب 
تایح هک  تسا  هدنامن  مدرم  رد  یبلق  رگید  هدناشک و  یچوپ  هب  ار  یگدنز  یتسرپتذل ، عویش  گنهرف و  ندمت و  طوقس  قالخا و  داسف 
بلغا هنافـسأتم  تشاد . میهاوخ  تداهـش  يانعم  هب  یهاگن  موس ، هار  حیـضوت  رد  ام  . دشچب ار  نآ  یقیقح  معط  دیامن و  ساسحا  ار  یعقاو 

دروم ار  نآ  دـنکیم ، اضتقا  یهلا  هدـیدپ  نیا  تیمها  هک  نانچ  نآ  نیمزبرغم ، رد  ًاصوصخم  رـصاعم ، نارود  رد  یناـسنا  مولع  نارکفتم 
تابثا يارب  تشادن ، دوجو  دیهـش  درف  کی  زج  يرـشب  خیرات  رد  رگا  هک  تسا  ياهجرد  رد  تداهـش  هدیدپ  تیمها  ! دـناهدادن رارق  هجوت 

اهدص هکلب  اههد و  خیرات ، لوط  رد  ام  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دوب ، یفاک  تسا  تایح  يالعا  فده  هدننکنایب  هک  یتسه  ملاع  ِیلاع  ِگنهآ 
مـشچ یعیبط  یگدـنز  زا  نآ ، ياهشزرا  تیناـسنا و  زا  عاـفد  رد  دوخ  تیـصخش  لـیمکت  ندیـشخب و  ـالتعا  اـب  هک  مینیبیم  دیهـش  رازه 
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تقیقح رد  حیضوت -  نیا  میزادرپیم . تداهش »  » هدیدپ هرابرد  رصتخم  حیضوت  هب  اج  نیا  رد  . دناهتـشگ لیان  یقیقح  تایح  هب  هدیـشوپ و 
. دشابیم امظع  ِتقیقح  نیا  لیصا  داعبا  زا  یخرب  هرابرد  رصتخم  یفیصوت  - 

؟ تسیچ تداهش 

هراشا

ییانـشآ يدازآ و  يرایـشه و  لامک  رد  تسا ] قلطم  ِبولطم  تعیبط ، نتم  رد  هک   ] تایح نایرج  هب  نداد  نایاپ  زا : تسا  ترابع  تداهش 
: مییامنیم حرطم  ًالیذ  هک  يریگفده  نیا  اب  نآ ، تاصتخم  تیهام و  اب 

تداهش داعبا  زا  یضعب 

هب يدام و  دـبلاک  نتفاکـش  مود -  دـُعب  . هعماج دارفا  یقیقح  تایح  اهشزرا و  زا  عافد  هار  رد  یعیبط  یگدـنز  هب  نداد  ناـیاپ  مکی -  دـُعب 
موس دُعب  . نارگید دوخ و  لوقعم » تایح   » تشادگرزب يارب  لامک ، تیبذاج  هب  لوصو  هار  رد  یهلا ، دوهـش  ماقم  هب  حور  ندروآرد  زاورپ 

شیارب تایح  یعقاو  شزرا  تقیقح و  هک  یـسک  تسا  یهیدب  هتبلا  . ایند نیا  رد  هیجوت  لباق  یگدـنز  يارب  نازیم  كالم و  هدـننکنییعت  - 
كرد لباق  وا  يارب  تداهـش  هن  دمهفیمن ، يرگید  زیچ  یناویح  ياههتـساوخ  عابـشا  ندـیباوخ و  ندروخ و  زج  تایح  زا  تسین و  حرطم 

-1: تسا یـساسا  طرـش  تقیقح  ود  ندیمهف  تداهـش ، تمظع  هب  هجوت  يارب  . تسا شزرا  نیرتیلاع  ياراد  هک  یقیقح  تایح  هن  تسا و 
ِنداد تسد  زا  يانعم  هک  تسا  تقیقح  ود  نیا  كرد  اـب  . دـباییم قّقحت  نآ  يارب  تداهـش  هک  یفدـه  تیمها  - 2. یگدنز قلطم  تیمها 
هدـش هتفگ  یناوارف  بلاطم  یگدـنز ، هداعلاقوف  تمظع  تیمها و  هرابرد  . دوشیم هدـیمهف  طاسبنا  یهاـگآ و  لاـمک  اـب  تاـیح  ِيراـیتخا 

لادـتعا لامک  اب  تسا و  رادروخرب  تایح  يامظع  تمعن  زا  هک  یـسک  هب  رگا  مینکیم : اـفتکا  بلطم  کـی  ناـیب  هب  اـج  نیا  رد  اـم  تسا .
اب تاـیح  همادا  - 1: دـینک باختنا  ار  یکی  هک  دـیراد  رایتخا  زیچ  ود  نایم  امـش  هک  دوش  داهنـشیپ  دـنکیم ، یگدـنز  یناحور  ینامـسج و 

تایح و يـالاو  رهوج  زا  يرادربهرهب  رد  لـالتخا  اـب  ناـهج  تیکلاـم  ؛2 - یلاـمک ياهدادعتـسا  رگید  نادـجو و  لـقع و  زا  يرادروخرب 
لادتعا لامک  اب  تایح  همادا  تسا ، رادروخرب  یلقع  یناور و  تمالـس  زا  هک  رایـشه  لقاع و  ناسنا  هک  تسا  یهیدب  . نآ يایازم  تمظع و 
ییاناوت رتشیب  هچ  ره  دـشاب و  رتهاگآ  تایح  ياهتمظع  ایازم و  زا  دیهـش  ناسنا  هزادـنا  ره  . درک دـهاوخ  باختنا  ار  یناحور  ینامـسج و 

. ددرگیم رادروخرب  يرتالاب  تمظع  زا  وا  تداهش  دشاب ، هتشاد  ار  اهنآ  زا  هدافتسا 

یمدآ تایح  ياهتمظع  زا  ياهنومن 

هب دزرویم -. قـشع  تبحم و  دـنکیم -. هدافتـسا  نادـجو  لـقع و  زا  دربیم -. تذـل  اـهییابیز  زا  هک -: تـسا  یگدـنز  لاـح  رد  ناـسنا 
معط دـیامنیم -. عافد  قح  تلادـع و  زا  دـنکیم -. كرد  ار  یتسه  ملاع  هوکـش  دـنکیم -. دوهـش  ار  قیاـقح  دـیآیم -. لـیان  فاـشتکا 
دوخ ناعونمه  هب  تمدـخ  تذـل  زا  دـیامنیم -. ییانـشور  بسک  ینیبناهج ، تفرعم و  ملع و  زا  دـشچیم -. ار  لوقعم  راـیتخا  يدازآ و 

زاورپهب اـهناسنا ، ياـیحا  قوـش  زا  دـباییمرد -. ار  ییارگنوناـق  مظن و  تذـل  دـنک -. داـبآ  ار  یناـهج  دـناوتیم  ددرگیم -. رادروـخرب 
یپ دوخ  ینورد  تاساسحا  تمظع  هب  هدنزاس ، يرنه  تاعادبا  اب  دنکیم -. كرد  ار  یببس  یبسن و  ياهطابترا  فطاوع  معط  دیآیمرد -.

هداـمآ ناـنآ  یلماـکت  تفرـشیپ  يارب  ار  هنیمز  دـهدیم و  تاـجن  طوقـس  زا  ار  دوـخ  ناـعونمه  ملاـس ، ینـالقع  ياـهتیلاعف  اـب  دربیم -.
دح زا  شیب  یگدنز  ياهتمظع  اهزایتما و  هک  تسا  مّلسم  . دباییمرد دوخ  نورد  ار  ناهج  یتسه ، ناهج  رب  نم »  » شرتسگ اب  دزاسیم -.

تـسد زا  ار  یناـهج  تقیقح -  رد  اـهتمظع -  تازاـیتما و  نیا  زا  کـیره  نداد  تسد  زا  اـب  هاـگآ  ِناـسنا  تسا . یلومعم  ياـهشرامش 
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یبوخ هب  ار  ینعم  نیا  میناوتیم  لاح ، دشاب . نآ  هدننکهیجوت  یگدنز و  يارب  یفدـه  دـناوتیم  ییاهنت  هب  اهنآ  زا  کیره  اریز  دـهدیم ،
تخانش اب  وا  اریز  تسا ، هدرک  زورب  رشب  خیرات  رد  هک  تسا  یتداهش  نیرتتمظعاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ارچ  هک  مینک  كرد 

. تسا هتسش  یگدنز  زا  تسد  اهنآ ، زا  يرادروخرب  رب  ییاناوت  یگدنز و  تازایتما  داعبا و  همه 

خیرات گرزب  ثداوح  هرابرد  حیحص  يرواد  تخانش و 

هراشا

مکی لماع  : تسا طوبرم  مهملماع  هس  هب  هدمآ  دوجوهب  اهشزرا  یگزیگناهب  هک  خیرات  گرزب  هثداحره  هرابرد  حیحص  يرواد  تخانش و 
و تباث ، یلک و  لوصا  زا  رتشیب  هچره  یهاگآ  مود -  لماع  . هثداح جیاتن  للع و  ّتیهام و  هرابرد  رودقم  ّدح  رد  یفاک  مزال و  تاعالطا  - 
هک یناسنا  يالاو  ياهشزرا  لوصا و  ِیعقاو  ِمعط  تفایرد  زا  يرادروخرب  موس -  لماع  . هثداح رد  یناسنا  تاـیح  ریغتم  یئزج و  ياـیاضق 

. دراد دوجو  هثداح  نآ  فلتخم  داعبا  حوطس و  رد 

هثداح جیاتن  للع و  تیهام و  نوماریپ  رودقم  دح  رد  یفاک  مزال و  تاعالطا 

رود و کیدزن و  للع  تخانـش  نودـب  یعامتجا ، يدرف و  ِیگدـنز  هصرع  رد  دادـیور  نیرتزیچان  یتح  ياهثداح ، چـیه  هک  تسا  یهیدـب 
گرزب عیاقو  زا  تمـسق  نآ  هب  دـسر  هچ  تسین ، مهف  لباق  دنـشاب ، هتـشاد  طابترا  هثداح  اـب  یعون  هب  تسا  نکمم  هک  ناـمزمه  تاـنایرج 

هیلع نیـسح  ناتـساد  هک  تقیقح  نیا  دـشابیم . قیمع  ریثأـت  ياراد  اـهناسنا  همه  يونعم  يداـم و  تشونرـس  رد  هک  [ 9  ] یناهج ِیخیراـت 
هدیـشوپ سک  چیه  رب  تسا ، درف  هب  رـصحنم  یناسنا ، ياهشزرا  نیرتیلاع  هار  رد  يراکادف  داعبا  یمامت  رب  ندوب  عماج  تهج  زا  مالـسلا 

دننام  ] نیسح ندش  هتشک  :» دینیبیم یناملآ  ققحم  کی  فیلأت  ناریا  نیسح و  ماما  باتک  رد  لماک  تحارص  اب  ار  ترابع  نیا  امش  تسین .
هوک کی  لکـش  هب  ار  هعجاف  نآ  فرطیب ، خروم  کی  نرق ، هدراهچ  زا  دعب  و  ییانثتـسا ، ياهعجاف  اما  دوب ، هعجاف  کی  ندـش ] هتـشک  ره 

هک تلع ) ای   ) لمتحم نیرتگرزب  دـسریمن . مشچ  هب  تسا و  ناهنپ  نآ  تشپ  رد  رگید  ياهگنج  هعجاـف  هک  دـنیبیم  عفترم  ینـالوط و 
اب تشادـن  هقالع  نیـسح  یتح  دوبن و  نآ  رد  مه  يّدام  روظنم  تفرگن و  تروص  ناج  ظفح  يارب  هک  دوب  نیا  درک ، گرزب  ار  هعجاف  نیا 

حرطم يّدـج  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  [ . 10 .« ] دنتـشاذگ یقاب  دـندرک و  ظفح  ار  وا  مان  نارگید  و  دراذـگب ، یقاب  ار  دوخ  ماـن  يراکادـف  نیا 
هک تسا  هدـش  ثعاب  یتلع  هچ  دراد ، دوخ  جـیاتن  للع و  رظن  زا  ًاصوصخم  ناتـساد ، نیا  هک  ياهداعلاقوف  تیمها  هب  هجوت  اب  هک : دوشیم 

ياـج هب  ار  نآ  تـمظع  تـیمها و  ِّقـح  یلو  دـناهداد ، رارق  قـیقحت  دروـم  ار  نآ  هـچرگا  یموـمع ، خـیرات  نارگلـیلحت  ناـققحم و  رثـکا 
هعقاو نیاهب  ماـمتها  مکی -  تلع  : دراد دوـجو  گرزب  هثداـح  نیا  هب  ندادـن  تیمها  يارب  مهم  تلع  راـهچ  دـسریم ، رظن  هـب  دـناهدرواین ؟

رد ناسنا  تیریدم  يانعمهب  تسایس -  قوقح ، قالخا ، نید ، تفرعم  دننام  عونتم ، رایسب  حوطس  داعبا و  تخانـش  هب  جایتحا  زیگناتفگش ،
هثداح نیا  ِیعقاو  تیمها  هک  تسا  هتسناوت  یسک  رتمک  اذل ، دراد . اهگنهرف -  ورـشیپ  لوصا  تایح و  فده  نیرتیلاع  يوس  هب  تکرح 

ياهدادیور جیاتن و  کیدزن و  رود و  لماوع  للع و  يریگیپ  دـنمزاین  لیلحت ، دروم  هثداح  مهف  تسا  نکمم  مود -  تلع  . دـیامن كرد  ار 
 - موس تلع  . دیآرب اهنآ  قیقد  مهف  يروآعمج و  هدهع  زا  دناوتن  رگلیلحت  صخـش  دنـشاب و  هتـشاد  هثداح  اب  ياهطبار  هک  دشاب  نامزمه 

نینچ هک  تسا  یعطق  درادرب ، تسد  دوخ  تادـقتعم  یخرب  زا  قّقحم  صخـش  ات  دوش  بجوم  هثداح  هبناـج  همه  ِتخانـش  هک  یتروص  رد 
، ناراگنخـیرات ناگدنـسیون و  بلغا  مینیبیم  هک  تسا  للع  نیا  هب  رظن  اب  . تشاد دـهاوخن  ياهقالع  هثداح  هبناج  همه  تخانـش  هب  یققحم 

ياقآ اب  ینخس  دروم  نیا  رد  ام  . دننکیمن ادیپ  ار  هدنزاس  زیگناتفگش و  هثداح  نیا  هنافاکـشوم  ینیع و  قیقحت  لیلحت و  یـسررب و  قیفوت 
تاـقیقحت و عـّبتت ، هک  نیا  اـب  قـقحم ، درم  نیا  میراد . ناریا » نیـسح و  ماـما   » باـتک قّـقحم  لـضاف و  هدنـسیون  یناـملآ  رلـشیرف  تروـک 
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اههشیر و زا  هتخیسگ  ار  تمظعاب  رایسب  ناتساد  نیا  تسا ، هتشاد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناتـساد  زا  يدیفم  بوخ و  رایـسب  ياهطابنتـسا 
، دشاب هتـشادن  يرجه  لاـس 61  لـبقام  تاـنایرج  زا  یعـالطا  یـسک  رگا  هک  يروط  هب  تسا ؛ هداد  رارق  عبتت  قیقحت و  دروـم  یلبق  لـماوع 

هتـشادن دوـجو  نآ  زا  شیپ  ياهثداـح  چـیه  هـک  تـسا  هداـتفا  قاـفتا  خـیرات  زا  یعطقم  رد  اوـنین  زیگناتفگــش  ناتــساد  دـنکیم  ناـمگ 
يور تسد  نم  اهلاس  :» دـیوگیم قدزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نابز  زا  هک  مینیبیم  باتک  نیا  زا  رگید  ییاـج  رد  نینچمه ، ! تسا

هک متفرگ  میمـصت  توکـس ، یتدم  زا  دعب  یلو  میامن ، مالعا  ار  قح  منک و  هزرابم  ملظ  ساسا  اب  هک  مدماینرب  ددـصرد  متـشاذگ و  تسد 
قارع رد  هعیش  تفر ، ایند  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یماگنه  :» تسا نیا  مینیبیم ، خیرات  رد  هچ  نآ  هک  یتروص  رد  [ . 11 .« ] منک مایق 

. درک دنهاوخ  تعیب  مالسلا ) هیلع  نیسح   ) وا اب  دناهتسکش و  ار  هیواعم  تعیب  هک  دنتـشون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  نانآ  درک و  یتکرح 
ضقن ار  دهعت  نآ  دناوتیمن  وا  تسا و  هدش  هتـسب  ینامیپ  دـهعت و  یتدـم  ات  هیواعم  وا و  نایم  هک  داد  رکذـت  دومرف و  عانتما  ترـضح  نآ 

، ملظ ربارب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوشیم  هظحالم  .« تفرگ دهاوخ  میمـصت  دوش ، كاله  هیواعم  رگا  درذگب و  تدم  نآ  ات  دنک 
هیلع نیـسح  ماما  دراد ، دوجو  هک  يوق  رایـسب  لیالد  هب  رظن  اب  دومرفن . توکـس  ملظ ، اب  هزرابم  ناـکما  اـب  تشاذـگن و  تسد  يور  تسد 
لوق لقن  اذل ، دوب .) هدش  لح  وا  يارب  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک   ) دوب هدـشن  نادرگيور  [ 12 « ] ْنِییَنْسُْحلا يَدِْحا   » لصا زا  زگره  مالـسلا 

، ادخ ربمایپ  رسپ  يا  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  دید و  هفوک  هار  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يدزا ، هرهوبا  :» دسریمن رظنهب  حیحـص  ریز ،
و مدومن ، ربص  دـندرک ، متناـها  مدرک . ربص  دـنتفرگ ، ار  ملاـم  هّیماینب  هرهاـبا ، اـی  دومرف : يدـمآ ؟ نوریب  تّدـج  مرح  ادـخ و  مرح  زا  ارچ 
یتسپ و ّتلذ و  رد  ار  نانآ  دنوادخ  دنـشکیم و  ارم  رگمتـس  یهورگ  ادخ  هب  دنگوس  و  مداد . تاجن  ار  دوخ  دـنزیرب ، ار  منوخ  دنتـساوخ 

ضرفرب [ . 13 ...« ] ابـس موق  زا  رتلیلذ  دـنک ، لیلذ  ار  نانآ  هک  دزاسیم  طلـسم  ار  یـسک  نانآ  رب  دزاسیم و  روهطوغ  ریگارف  ِناّرب  ریـشمش 
تـسد يور  تسد  هن  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ربص  دـننام  دوب ، یـصخش  ياهتبیـصم  ربارب  رد  ترـضح  نآ  ربص  ًـالّوا ؛ تّحص ،

اهيّدـعت و ربارب  رد  لمحت  دوب ، هتـسب  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يدـهعت  اب  ًاـیناث ؛ یمالـسا . عماوج  همه  رب  ملظ  لـباقم  رد  نتـشاذگ 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هک  دنامن  یفخم  . ] دوبن هیواعم  لباقم  رد  هناحلسم  مایق  زّوجم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یصخش  قوقح  هب  اهزواجت 

نیا دـشاب ، تلع  نیرتتیمها  اب  دـیاش  هک  تلع  نیا  مراهچ -  تلع  [. قدزرف هن  تسا  هدومرف  هرهوبا  هب  ار  قوف  هلمج  فوهل ، زا  لقن  هباـنب 
، قشع نامیا ، دننام  یقیاقح  اب  میدومن -  هراشا  هتشذگ  رد  هک  روطنامه  هثداح -  نیا  اب  ییورایور  رد  ققحم ، رکفتم و  صخش  هک  تسا 

هیلع نیـسح  ماما   ) هثداح نیفرط  زا  یکی  هک  تسا ، ورهبور  تیدـبا  ادـخ و  هب  یمزج  داقتعا  اهناسنا و  هرابرد  گرزب  تیلوؤسم  ساـسحا 
یگماکدوخ یهاوخدوخ و  زج  یقطنم  نایدیزی ) دیزی و   ) رگید فرط  هک  یتروص  رد  دنتشاد . یلعا  دح  رد  ار  اهنآ  وا ) نارای  مالـسلا و 

یفرطیب و ضحم ) ِلطاب  ضحم و  ِّقح   ) قطنم ود  نیا  لباقم  رد  دهاوخب  هک  مه  هزادنا  ره  ققحم ، صخـش  دندیمهفیمن . زواجت  ملظ و  و 
تکرح بجوم  خیرات ، لوط  رد  هک  تساونین  ناتساد  دیدش  ریثأت  نیمه  دسریم . رظن  هب  ریذپانناکما  دنک ، باختنا  ار  ّرثأتیب  ِيرگاشامت 

سوملمان سوملم و  ریثأت  ات  تسا  مزال  بوخ  تقد  کی  يرآ ، تسا . هدـش  یلماـکت  ياهفدـه  يوسهب  مدرم  یعاـمتجا  يدرف و  يدـج 
ود ققحم ، درم  تیناسنا ، ّدـض  اب  تیناسنا  لباقت  هثداح  نیا  رد  مینک . تفایرد  كرد و  یناـسنا  ياـهشزرا  هصرع  رد  ار  ینیـسح  تکرح 

توکس ییاناوت  هک  دید  دهاوخ  نایامن  لاکشَا  طوطخ و  اب  راکشآ و  نانچ  ار  طوقس  یتسپ و  تیاهنیب  لامک و  تمظع و  تیاهنیب  دُعب 
ییانـشآ تیناسنا  ناسنا و  اب  ًاـعقاو  هک  دـنمدرخ  رکفتم  ققحم و  کـی  تسا  لاـحم  اریز  داد ، دـهاوخ  تسد  زا  ار  فرطیب  ِيرگاـشامت  و 

نینچ تیبذاـج  رد  نتفرگ  رارق  هک  مینادیم  همه  دریگن . رارق  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  یعیبـط  قوـف  تیبذاـج  عاعـش  رد  دراد ، کـیدزن 
دنکدنا هچ  نامه . اهیهاوخدوخ  یهاوخترهش و  يرگهطلس ، یتسرپماقم ، اهیشنم ، ناویح  زا  بانتجا  و  نامه ، گرزب  ِیهلا  تیـصخش 

تـسا نینچ  يرآ ، . دـنیامن بانتجا  روبزم  روما  زا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  یعیبط  قوف  تیبذاـج  عاعـش  رد  نتفرگرارق  يارب  هک  يدارفا 
شکچوک ياهتسد  اب  اهراوید  اهكاخ و  ریز  رد  هک  تسا  شوم  نآ  لَثَم  نانیا ، لَثَم  شزرا . دـض  ياهتلاذر  هب  ناـسنا  طوقـس  نوناـق 
ییانـشور زا  تسرپتملظ  ناویح  نآ  دـهدب ، ناشن  ار  ینـشور  ياضف  اـهخاروس  نآ  زا  یکی  رگا  تسا . ندرک  خاروس  ندـنک و  لوغـشم 
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! دریگیم اهیکیرات  رد  شواک  رد  ار  دوخ  راک  لابند  دنکیم و  رارف 

؟ تسیچ تایح 

هراشا

هتـشگ اونین  تشدـلوقعلاّریحم  هثداـح  زورب  بجوـم  هدوـب و  مالـسا  یـساسا  لوـصا  زا  نآ ، تیثـیح  فرـش و  زا  عاـفد  هک  تسیچ  تاـیح 
، نآ تمارک  فرـش و  زا  عافد  يارب  هک  تسیچ  تایح  فده  تیهام و  درک : حرطم  نینچ  ناوتیم  رتیلک  تروص  رد  ار  لاؤس  نیا  ؟ تسا

تخانـش يارب  ؟ تسا هدروآ  دوجو  هب  ار  البرک  ریظنیب  هثداح  همه ، زا  رتالاب  هدوب و  اهيزیرنوخ  راـکیپ و  گـنج و  زا  رپ  يرـشب  خـیرات 
دروم تسا ، مزال  روکذم  لاؤس  هب  خـساپ  هیهت  يارب  هک  يّدـح  ات  ار  نآ  ِتمظعاب  ِتاصتخم  تایح و  تیهام  دـیاب  تسخن  تایح ، فدـه 

هناـهاگآ و يوپاـکت  هلیــسو  هـب  یبوـبر  لاـمک  هبذاـج  رد  نـتفرگ  رارق  :» زا تـسا  تراـبع  تاـیح ، يـالعا  فدـه  . میهدــب رارق  یــسررب 
تمکح و هاگهولج  هک  یناهج  اب  نکمم  ّرثأت  ریثأـت و  تیاـهن  رب  دوجوم  کـی  ییاـناوت  :» زا تسا  تراـبع  لاـمک  تسیچ ؟ لاـمک  .« هنادازآ
ار یلئاسم  تایح ، ِتمظعاب  ِتاصتخم  تیهام و  هب  هجوت  نودب  یگدنز ، فده  هفسلف و  نییبت  رد  ًابلاغ  هنافسأتم ، .« تسا يدنوادخ  تیشم 

نیب هلـصاف  رد  اهورین  اهراتفر و  اههدیدپ و  زا  هّدع  کی  ياراد  هک  ار  یمهبم  عوضوم  نانآ  هک  تسا  نیا  هدنهدناشن  هک  دـننکیم  حرطم 
نینچ هک  تسا  یهیدب  ! دـننکیم بیقعت  ار  نآ  فدـه  هفـسلف و  تیهام و  تخانـش  دـناهتفرگ و  رظن  رد  تایح  مانهب  تسا ، گرم  دـلوت و 

نیا رد  اـم  هتبلا  ددرگیم . نآ  فدـه  تاـصتخم و  تیهاـم و  ییاسانـش  لاـبند  هب  رـشب  هک  تسا  نآ  تیعقاو  زا  ریغ  یگدـنز ، زا  يروـصت 
. مینکیم یـسررب  نآ ، فدـه  تایح و  اب  ییانـشآ  يارب  یگدامآ  روظنمهب  طقف  رـصتخم و  روط  هب  ار  روما  نیا  هب  طوبرم  لئاسم  همدـقم ،

ورملق يارب  تایح  تیهام  نونکات  هچرگا  تاـیح : تیهاـم  . میرواـیب تسدهب  ار  اونین  ِزاـسناسنا  هثداـح  یبایـشزرا  قیفوت  میناوتب  هک  دـشاب 
ورملق ود  رد  تیرـشب  تفرـشیپ  رد  یناوارف  رایـسب  کمک  نآ ، تاـصتخم  تخانـش  یلو  تسا ، هدـشن  فشک  ًـالماک  اههفـسلف  اـهشناد و 

زا ییاههنومن  نآ ، فدـه  تاـیح و  تمظع  مهف  يارب  تسا . هدومن  دـیاش » دـیاب و  هک  ناـنچ  نآ  ناـسنا   » و تسه » هک  ناـنچ  نآ  ناـسنا  »
ثحبم نیا  رد  ام  درک . هدافتـسا  ناوتیم  یناوارف  تایعقاو  زا  تاـیح ، دوخ  تمظع  تاـبثا  يارب  - 1. میوشیم رکذـتم  ار  تایح  تاصتخم 

هک تسا  لاؤس  نویلیم  تفه  هب  خـساپ  دـنمزاین  تایح ، رهوج  یعقاو  تخانـش  مینکیم : هراشا  عوضوم  کـی  هب  ًاراـصتخا  تاـعارم ، يارب 
تـشادرب نینچ  هار  زا  طقف  :» تسا رارق  نیا  زا  نیراـُپا  تاراـبع  تسا . هدرک  حرطم  نآ  لـماکت  أـشنم  تعیبط و  تاـیح : باـتک  رد  نیراـُپا 

نینچمه هکلب  دـهدیم ، خر  هچ  يارب  دـهدیم و  خر  هچ  هدـنز  تادوجوم  ندـب  رد  هک  میمهفب  طقف  هن  میباییم  ناکما  هک  تسا  یلماکت 
رظن هب  [ . 26 .« ] دـنریگیم رارق  اـم  ربارب  رد  تاـیح  رهوج  یعقاو  تخانـش  يارب  هک  میهدـب  خـساپ  لاؤس  نویلیم  تفه  هب  تسناوت  میهاوخ 
زونه هنافـسأتم  :» دید میهاوخ  تسا ، هدش  هتـشون  هحفـص 299  باتک ، نامه  رد  هک  نیراـُپا  يدـعب  تاراـبع  رد  هک  روط  ناـمه  دـسریم ،
ِیفیک ِینوگرگد  مینک و  صخشم  کیتامتسیس  روط  هب  ار  نآ  ریسم  میناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتزیچان  رایسب  لماکت  نیا  هرابرد  ام  تامولعم 
عقوم رد  بناج  نیا  [ . 27 .« ] میهد رارق  هجوت  دروم  هداد ، خر  هدـنز  يایند  لماکت  زا  یـصاخ  لحارم  رد  هک  ار  داوم  هنالاعف  ِلاقتنا  ِنامزاس 

ار لاؤس  نیا  رگا  : » هک مدرک  هفاضا  ار  هلمج  نیا  مدـناوخ ، هحفـص 183  رد  ار  نیراپا  تارابع  هک  یماگنه  باتک ، نیا  ثحابم  رد  قیقحت 
دوشیم هتفرگ ، رارق  ام  يور  شیپ  هک  یتالاؤس  مینک ، هفاضا  لاؤس  نویلیم  تفه  هب  تسا ، هداتفا  ناـیرج  هب  لـماکت  نیا  هنوگچ  ارچ و  هک 

هحفص 299، بلطم  ارچ  هک  مدرک  بجعت  مدید ، باتک  نامه  زا  هحفص 299  رد  ار  نیراپا  ترابع  هک  یتقو  لاؤس .» کی  نویلیم و  تفه 
تافاشتکا هلیسو  هب  اهشناد  زا  هتشر  نارازه  شوارت  روصت و  قوف  یملع  تالامک  - 2! تسا هتخاسن  هجوتم  دوخ  هب  ار  نیراپا  ياقآ  نهذ 

اب ار  یمدآ  ناج  یگتـسباو  دـناوتیم  میقتـسم  روط  هب  هک  یلعا  ياهینیبناهج  تـالامک  زورب  - 3. يرـشب یناور  يزغم و  ياهتیقالخ  و 
رب فارـشا  نودب  یلک  رظنراهظا  چیه  درادن و  ییانعم  یتسه  ملاع  هرابرد  یلک  رظنراهظا  نودـب  ینیبناهج ، چـیه  اریز  دـنک ، تابثا  ادـخ 
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شیوخ ِّلـک  زا  یمدرم  لـقع  هن  رگ  نینچ  یتـشگ  اـشداپ  یک  ایـسآ  رب  اـم  لـقع  . تسین ریذـپناکما  نآ ، لوصا  نیناوق و  یتـسه و  ناـهج 
دنکیم ساسحا  دوخ  رد  یتمواقم  تردـق و  نانچ  دراد ، هک  يروصت  قوف  تفاطل  نآ  اـب  یمدآ  ناـج  - 4« ینایدابق ورسخرصان  » یتسازجا
مشِکیم یَملاع  لاقم  لاق و  ناگتشرف  سفن  زا  یمتشگ  لولم  هک  نم  . دشاب هتـشاد  تمواقم  یتسه  ناهج  لباقم  رد  ییاهنت  هب  دناوتیم  هک 

زا وج  تسوپ  ندیـشک  هرابرد  دیدش  رایـسب  تیـساسح  هک  لاح  نیع  رد  هک  مینیبیم  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  « ظفاح » وت يارب  زا 
ْمُُهتیَِقل َْول  ِهَّللاَو  یِّنِإ  : دـیامرفیم دوخ  نارود  ِناراـکهبت  هب  دوشیم ، كاـنمیب  تخـس  دـنکیم و  ساـسحا  دوخ  رد  متـس  ياهچروم ، ناـهد 

هک یلاح  رد  منک  تاقالم  نانآ  همه  اب  ییاهنت  هب  رگا  نم  ادخ ، هب  دنگوس  [ .» 28  ] ُتْشَحْوَتْسا َالَو  ُْتَیلَاب  اَم  اَهِّلُک  ِضْرَْألا  ُعاَلِط  ْمُهَو  ًادِحاَو 
زا ار  نیمز  يور  رگا  » ُْتیَّلَو اَمل  ِضْرَْألا  َعالِط  ِینوُُمْتئِج  َْول  .« مهدیم هار  دوخ  هب  یتشحو  هن  مراد و  یکاب  هن  دـننک ، رپ  ار  نیمز  حطـس  همه 

ياهغوبن - 5 .« درک مهاوخ  هلباقم  امش  اب  دنادرگ و  مهاوخنرب  يور  امـش  زا  دیتسیاب ،) نم  يورایور  تموصخ  يارب  و   ) دینک رپ  دوخ  دارفا 
زا ياهدومن  اهدادعتـسا و  هب  رظن  اب  اهغوبن  نیا  عاونا  تفگ  ناوتیم  تسا . هتـشاذگ  شیاـمن  هب  خـیرات  رد  يزیگناتریح  راـثآ  هک  يرنه 

تفارظ قیقد و  رایـسب  ياـهتیلاعف  یتعنـص و  ياـهغوبن  - 6. تسا شرامـش  دـح  زا  شیب  دوـشیم ، هدـهاشم  خـیرات  هصرع  رد  هک  اـهنآ 
زا عنام  يرـشب  خـیرات  رد  اهنآ  یجیردـت  لوصح  هک  اهيژولونکت )  ) اهيروآنف زا  رامـشیب  یعاونا  ورملق  رد  زیگناتفگـش  ياهيراک 

تردق زا  یکاح  هک  ناوارف  ياهگنهرف  اهندمت و  هرادا  رد  هتـسیاش  لوقعم و  ياهتیریدم  عاونا  - 7. تسا هتشگ  اهنآ  تیمها  تفایرد 
تایئزج و رب  تایلک  نآ  قیبطت  تردـق  قیداصم و  دراوم و  فشک  زین  و  ناهج ، ناسنا و  ورملق  ود  رد  تایلک ، فشک  رد  رـشب  هداـعلاقوف 
، خـیرات زا  ههُرب  ره  رد  هک  ینید  ینافرع و  یقالخا و  تالامک  - 8. دشابیم یلاع  رایسب  ياهدادعتـسا  اهغوبن و  دنمزاین  هک  تسا  قیداصم 

نیا هک  دنچره  تسا . هدرک  ادیپ  تیعقاو  نیتسار  نارگوپاکت  دوجو  رد  هتشگ ، لیان  یناسنا  ياهشزرا  هب  يدودح  ات  هک  ياهعماج  ره  رد 
دننامه نانیا  اما  دـناهدوب ، تیلقا  رد  عماوج  رد  هراومه  لامک ، ریخ و  ِناگدنریگتقبـس  نیا  و  لوقعم » تایح   » ِنادـیم ِگرزب  نارگوپاکت 

دنناوتیم دنـشابیم و  دوخ  عماوج  تیثیح  فرـش و  وربآ و  هیاـم  هک  دنتـسه  ناـسنا  گرزب  ِيداـم  ِندـب  ِدـبلاک  رد  بلق  اـی  زغم  اـی  مشچ ،
دوجو هک  تهج  نیا  زا  . دنیامن کیکفت  یبوخ  هب  یناسنا » لوقعم  تایح   » زا ار ، یناویح  یعیبط  تایح  رد  اهناسنا  تیرثکا  ِندش  روهطوغ 
دنناـم ار  دوخ  ینورد  ياـهلماکت  دـنناوتیمن  ناـگتفای  لاـمک  اذـل ، تسا ، یحور  شخب 8 )  ) شخب نـیا  رد  تاـیح  تـالامک  تـمظع و 

هب کیره  هک  دننکیم  یگدنز  یناسک  نانآ  نایم  رد  دننادیمن  یلومعم  مدرم  اذـل ، دـنهدب . هئارا  دوخ  هعماج  مدرم  هب  یکیزیف  ياهدومن 
ماـجنا یکیزیف  ياـهتفاسم  رد  یلماـکت  تکرح  يرآ ؛ دـناهدناسر . تیلعف  هـب  دوـخ  نورد  رد  ار  ندـش  گرزب  ناـهج  دادعتـسا  ییاـهنت 

رکـش ات  یکلِک  جارعم  نوچ  هکلب  رمق  ات  ینیمز  جارعم  وچ  هن  . تسا يرگید  جارعم  نیا  دـشاب . ناـگمه  يارب  هدـهاشم  لـباق  اـت  دریگیمن 
هک رهدناهدیشوپ  هتسناد و  اهزار  دناهدیـشون  قح  ماج  هک  نافراعاهزاوآ  زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب  [ . 29]
هک دـنکیم  زورب  نامز  زا  یعطاقم  رد  یحور ، ياهشزرا  اـهتمظع و  نیا  [ . 30  ] دنتخود شناهد  دندرک و  رهُم  دنتخومآ  قح  رارـسا  ار 

ياهداهن بلغا  هک ، نیا  حیـضوت  . دزاس رهاظ  ار  اهنآ  ینورد  تالامک  اهتلـصخ و  هک  دنریگ  رارق  یثداوح  اب  طابترا  رد  ناگتفای  لامک 
فیلکت ساسحا  هتفای ، لامک  ِناسنا  دـنک و  زورب  هعماج  رد  یثداوح  هک  نیا  رگم  دـننکیمن ، زورب  تایح  هصرع  رد  یمدآ  حور  ِتمظعاب 

، تسا نکمم  تروص  نیا  رد  دـنک . صخـشم  تاهج  زا  یـضعب  زا  ای  تاهج  همه  زا  ار  دوخ  تیعقوم  هثداـح ، نآ  ربارب  رد  دـیاب  هک  دـنک 
تـالالتخا زورب  زا  شیپ  هک  میریگیم  رظنرد  ار  يراـفغ  رذوبا  هنوـمن ؛ ناوـنع  هب  دـیامن . زورب  عاـمتجا  هنحـص  رد  وا  تـالامک  اـی  لاـمک 

حرطم یلومعم ] بوخ  ناملـسم  کی  ناونع  هب  تیرثکا  يارب  دـیاش   ] نامیا اب  دـهاز و  درم  کی  یمالـسا ، عماوج  رد  یگنهرف  يداصتقا و 
ییارگداژن اب  .« تسامش نیرتیوقت  اب  دنوادخ ، دزن  امش  نیرت  تمارک  اب  [ .» 31  ] مُکاْقتَا ِهَّللاَْدنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  : ِنوناق ِگنر  هک  هاگ  نآ  ات  دوب .

نورد هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  دوب .] البرک  هثداح  زورب  تامدقم  زا  دوخ  لماع  نیا  هک   ] تشگ مهبم  تام و  اهیگماکدوخ  یتسرپماقم و  و 
نورد رد  هک  دیمهفیم  یـسک  هچ  نافوت ، شّرغ و  نآ  زا  شیپ  دومن . یفرعم  هعماج  مدرم  هب  يدودح  ات  ار  وا  دـش و  ینافوت  يرافغ  رذوبا 

درم نیا  رادـفده  رمع  غارچ  هک  دوب  نینچ  دومنیب ، لامک  نیا  نایرج  درذـگیم ؟ هچ  ناشراک  شزرا  نایمدآ و  ياـهناج  هراـبرد  رذوبا 
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قفا هب  شرگن  لاح  رد  رذوبا  نامشچ  نیب  تیدبا ، غورف  تفریم و  یـشوماخ  هب  ور  دوب ] هدش  دیعبت  اج  نآ  هب  هک   ] هَذبَر نابایب  رد  گرزب 
طخ هب  هک  ناهج ، نیا  هب  رگید  راب  ار  وا  شزیزع ، رسمه  يّدج  بارطـضا  ناهگان  دشیم . کیدزن  یـشوماخ  هب  مکمک  اهشزرا ، نارکیب 

. درک لاؤس  شبارطـضا  تلع  زا  تخاـس . هجوتم  ناـبایب  هنهپ  رد  شرـسمه )  ) راوـخمغ سنوـم و  نآ  هب  و  دوـب ، هدـش  کـیدزن  نآ  ییاـهن 
یهاوخ راپـسهر  تیدـبا  هب  ياهتفرگ و  جوا  زاورپزیت  ِتشونرـس  ياهلاب  کیرحت  اب  نونکا  مه  هک  اهنت ، يا  : » داد خـساپ  نینچ  شرـسمه 

، ینیبیم هک  یهایـس  نآ  نک . هاگن  هداـج  هب  وس  نآ  زا  دومرف : رذوبا  »!؟ منک هچ  زیگناساره  يداو  نیا  رد  وت  زا  سپ  ییاـهنت  هب  نم  دـش ،
یکیدزن نیا  رد  وگب : نانآ  هب  ورب و  هداج  نآ  رانک  متسب ، ایند  نیا  زا  مشچ  نم  هک  ماگنه  نآ  رد  دوریم . هنیدم  هب  ور  هک  تسا  یناوراک 

زا جورخ  مسارم  يادا  زا  سپ  ارم  دـنیآیم و  نانآ  تسا . هتفر  ایند  زا  هلآو ] هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  زا  یکی  ای  یناملـسم  اـی   ] يدرم
سونایقا زا  هک  دوب  اجنیا  رد  . دنناسریم تنامدود  هب  دـنربیم و  هنیدـم  هب  زین  ار  وت  دنراپـسیم و  كاخ  هب  تیدـبا  يارـس  هب  دورو  ایند و 

ار نآ  ناگتفای  لامک  طقف  دـنکیم و  ادـیپ  مّسجت  وا  راک  رد  هک  ار  یمدآ  ناج  شزرا  زا  ياهرطق  دیـشکرس و  یجوم  يرافغ  رذوبا  نورد 
، مزیزع رـسمه  تفگ : نینچ  تسیرگن و  رـسمه  هب  شنامـشچ  غورف  نیرخآ  اـب  رذوـبا  ماـگنه ، نیا  رد  درک . هئارا  رذوـبا  يارب  دـنمهفیم ،

تیدبا هگلزنم  نیلوا  هب  دورو  يارب  ارم  دننک و  مادـقا  دوخ  یناسنا  ینید -  هفیظو  هب  دنتـساوخ  دندیـسر و  نم  هزانج  ِرـس  نانآ  هک  یعقوم 
ار دنفـسوگ  کی  نآ  تسخن  نم ، نفد  نفک و  لسغ و  ِراک  هب  مادـقا  زا  شیپ  هک  تسا  هدرک  تیـصو  روط  نیا  رذوبا  وگب  دـنیامن ، زیهجت 

دزمتسد نودب  نم ، يارب  دیزادرپب و  دوخ  فیلکت  ماجنا  هب  سپس  دینک ، هدافتسا  نآ  تشوگ  زا  حبذ و  تسایند ، زا  نم  ِيزور  نیرخآ  هک 
راک و [ .» 32  ] ْمُهَئایْشَأ َساَّنلا  اوُسَْخبَت  الَو  : هفیرش هیآ  زا  هک  دوب  یمدآ  ِناج  ِشزرا  ِتخانش  نیمه  هک  مینادیم  ار  نیا  . دینکن راک  یناّجم ) )
ا  » دننام اهزغم  نیرتردتقم  راصعا ، نورق و  هاگرذگ  رد  سپـس  تفای و  هار  رذوبا  يوجلامک  نورد  رد  .« دیزادنین شزرا  زا  ار  مدرم  يالاک 

يارب ار  راک  یعقاو  شزرا  دـشیم و  ادـیپ  رگید  رذوبا  کی  شاک  يا  دومن . لوغـشم  دوخ  هب  ار  نارگید  اه و  « ودراکیر  » اه و « نودـلخ نب 
رد ییاهنت  دـندمآرد و  زاورپ  هب  نینچ  هک  دـندید  هنوگچ  ار  نآ  فدـه  تاـیح و  ناـگتفایلامک ، نیا  ادـنوادخ ، درکیم . حرطم  تیرـشب 

ندید يارب  گرزب ، يادخ  يا  دنتفر ؟! دنداد و  حـیجرت  هدرک  مگ  حور  ِمدرم  اب  یگدـنز  رب  ار  ارحـص  نآ  رد  ندرپس  ناج  هذـبر و  نابایب 
ات سب  میهاوخیم و  هدـید  اـم  نیا  زا  دـعبیاهدیزگب  [ 33  ] یـشک يزیت  هدـید  ياهدـید  زا  ریغ  میهاوخیمن  ام  : نآ فدـه  تایح و  تقیقح 

اْنمَّرَک ْدََقل  َو  ِمعط  شناگدنیوگ  هک  یبتکم  ياهيزاسحالطـصا  هنوگره  زا  مشچ  دـییایب ، « يولوم [ .» 34  ] سخ كاشاخ و  ار  رحب  دـشوپن 
وا ِینادواج  قطنم  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  زا  ّتیعبت  اب  و  میـشوپب ، دناهدیـشچن ، ار  میاهدومن ) میرکت  ار  مدآ  نادنزرف  ام  [ ) 35  ] مَدآ یَنب 

روکذم لصا  زا  هک  یمادام  مییامن . ریهطت  يراوخ  یتسپ و  تلذ و  ياهيدـیلپ  زا  ار  تیناسنا  ناسنا و  ناماد  ۀـّلّذلا ، اّنم  تاهیه  دومرف : هک 
ساسحا طقف  ناسنا  کـی  ندرم  اـب  داد و  دـهاوخن  لوقعم » تاـیح   » يارب یلاـجم  اـم  هب  ّتلذ  راـب  مینکن ، يوریپ  مدآ ) ینب  اـنّمرک  دـقل  (و 

همادا لاح ، درک . میهاوخ  ُرپ  رامآ  اب  طقف  ار  اهذغاک  تاحفص  اقب ، يارب  عزانت  نادیم  رد  ناسنا  اهنویلیم  ندش  هتـشک  اب  و  هدرک ، يدژارت 
دننام نآ  ياهشزرا  اهناسنا و  حاورا  اهناج و  زا  عافد  رد  لوقعلاّریُحم  ياهيراکادف  اهیگتسراو و  - 9: نآ تمظع  ِمهف  تایح و  ثحب 

نیا دـنکیم . تیاـفک  تاـیح  ییافوکـش  تمظع  نداد  ناـشن  يارب  ییاـهنت  هب  لوـقعم ، يدازآ  یتاذ و  فرـش  تمارک و  هتـسیاش ، تاـیح 
هدـننکهریخ قیاقح  تفایرد  - 10. دسانـشیم ّتیمـسر  هب  تیناسنا  گرزب  ياهشزرا  يالتعا  يارب  ار  تداهـش  هدیدپ  هک  تسا  هصیـصخ 

رد نونکات  ایآ  . دشاب ایند  هدـید  نّدـمت  ماوقا  ینید و  ورـشیپ  گنهرف  ِیـساسا  روحم  تسا  هدـش  بجوم  هک  یمدآ  ناج  رد  لالج  لامج و 
هدـمآ بلاطم  نیرتیلاع  نآ ، ياهشزرا  تاصتخم و  ناج و  تیهام  هرابرد  دروم   6300 رعش ، ناوید  کی  رد  هک  دیاهدیشیدنا  ینعم  نیا 
شیوخ ِهنُک  يوسماهدـید  بیاغ  شیوخ  زا  ار  هلمج  ماهدـید  بیاجع  سب  یهاگراک  : دـیوگیم راّـطع  هک  بلطم  نآ  دـننام  [ . 36 [ ؟ تسا
تـسا یـسورع  هچناج  ِناج  يا  ناهن  ردنا  ناهن  يا  ناهن  ناج  رد  وت  مسج و  رد  ناهن  ناجتـسین  هاگآ  ياهرذ  زا  ياهرذ  تسین  هار  ار  سک 

هلبق : دـیوگیم ناج  هرابرد  يولوم  هک  ار  هتکن  نیا  « يولوم » اداب راگنُرپ  َرت و  ناسورعون  ِتسد  ود  وچ  شیور  سکعز  ناـهج  هک  ناـج  رد 
هک اجک  ره  هب  [ ) 37  ] ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَنیَأَف  ِمعط  نتخاس  كرد  لباق  ياربدـناهدروآ  یبناج  ور  یـسک  ره  دـناهدرک  ناهنپ  وچ  ار  ناج 
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ملع و هار  زا  ار  تایح  فدـه  دوش  انب  رگا  هک  میراپـسب  رطاـخهب  مه  ار  تقیقح  نیا  دـشابیم . تسادـخ ،) يوس  هب  امـش  يور  دـینک ، ور 
بلغا هک  دوب  دهاوخ  يدودحم  يایاضق  میهافم و  اب  طقف  ام  راکورـس  تروص ، نیا  رد  یلو  درب ، میهاوخ  يدوس  هچرگا  میمهفب ، هفـسلف 

هک یناـفرع  ینید و  یقـالخا و  تـالامک   ) متـشه هرامـش  هنومن  زا  هک  مینک  ادـیپ  یهار  دـیاب  نیارباـنب ، . یّلِع هن  دراد ، یلولعم  هبنج  اـهنآ 
زا عاـفد  رد  لوقعلاّریحم  ياهيراکادـف  اهیگتـسراو و   ) مهن هرامـش  هنومن  و  تسا ) هتـشگ  لوـقعم » تاـیح   » نادـیم نارگوپاـکت  بیـصن 
هک دنتـسه  نانیا  اریز  مینک ، هدافتـسا  نآ  يالعا  فدـه  تمظع و  تایح و  تخانـش  يارب  نآ ) ياهشزرا  تیناسنا و  ناـسنا و  ياـهناج 

ادـخ هتفت  هار  نیو  مدـق  نیموـم  درِخ  . سب دـناهدش و  یقیقح  تاـیح  دراو  هتفاـی و  لوـحت  تسیز ، يداـم  ياههدـیدپ  زا  هدرک و  تـکرح 
هتفر هک  سک  نآ  دنادیم و 

لطاب قح و  تردق و  هب  طوبرم  هناگ  جنپ  لوصا  رد  یثحب 

هراشا

يانعم ریسفت  فیرعت و  دزومایب ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هدنزاس  تکرح  زا  دناوتیم  تیرـشب  هک  ییاهسرد  نیرتتیمها  اب  زا  یکی 
یفاک مزال و  هک  نانچ  نآ  عماوج -  ِینید  یقـالخا و  یـسایس و  یگنهرف و  ياهتیریدـم  نازاتـشیپ و  هنافـسأتم  هک  تسا  تردـق  ِیقیقح 

هن دـندوب ، هدـش  رادروـخرب  ًاـعقاو  سرد  نـیا  زا  يرــشب  عـماوج  رگا  هـک  تـسا  یهیدـب  دــناهتخادرپن . مدرم  يارب  نآ  مـیلعت  هـب  دــشاب - 
ياه « یلوایکام  » هلیسوهب ار  دوخ  یلـصا  يانعم  زغم و  لوقعم ،» تایح   » هب عماوج  مدرم  هدننکهیجوت  ِیـسایس  ِلوصا  لیـصا و  ياهگنهرف 

. دنداتفایم ییآراک  زا  ردق  نیا  دنراد ، هدهعهب  ار  اهناسنا  لماکت  یّقرت و  هک  یقالخا  ینید و  قیاقح  هن  دـندادیم و  تسد  زا  ناراگزور 
حورشم و ياهلالدتسا  فیصوت و  هب  زاین  نآ ، نتخاس  راکـشآ  تابثا و  يارب  هک  تسین  یفخم  اهرظن  زا  نانچ  حالطـصاهب ]  ] یتخبدب نیا 

: میزادرپیم لطاب  قح و  تردق و  هرابرد  مهم  هناگجنپ  لوصا  یسررب  حرط و  هب  اذل ، میشاب . هتشاد  ینالوط 

تساهندیدرگ لماع  نآ  لاکشا  همه  رد  تردق 

زا یکی  ینعم ، نیا  هب  تردـق  تسا . یتسه  تاـیعقاو  ياـقب  ندـمآ و  دوجوهب  تارییغت و  تاـکرح و  لـماع  نآ ، لاکـشَا  همه  رد  تردـق 
. یتاذ شزرا  ياراد  تسا  یتقیقح  تردق  نیاربانب ، تسا . تادوجوم  ماود  شدرگ و  نیوکت و  لماوع  نیرتتیمها  اب  نیرتلیصا و 

هاگآان تسا  یتقیقح  ینعم  کی  هب  تردق 

هنوگنامه دوشیم ، ناسنا  هدارا  هب  طوبرم  نآ  نداتفا  تیلاعف  هب  هک  تهج  نیا  زا  دریگیم ، رارق  ناسنا  کـی  راـیتخا  رد  هک  یتقو  تردـق 
تردق ندوب  هاگآان  . دوشیم هداد  حیضوت  يدعب  ياهرطس  رد  بلطم  نیا  دشابیم . مه  هاگآان  دوخ ، تشونرس  زا  ددرگیم ، رایتخایب  هک 

کی زا  هک  اهيژرنا  ماسقا  نینچمه  دـنراد و  دوجو  تعیبط  رد  هک  ییاهورین  عاونا  دـننام  تسا ، نشور  ًالماک  ینیع  ِیکیزیف  تاـیعقاو  رد 
یگدنزاس و تهج  رد  هچ  ار  دوخ  راک  دنتسه ، نایرج  رد  تعیبط  ملاع  رد  هک  اهيژرنا  اهورین و  نیا  دنشابیم . اهورین  قیداصم  زا  تهج 
رد تردـق  ندوب  رایتخایب  ای  ندوب  هاگآان  اما  دـنهدیمن . ماـجنا  دوخ  تاذ  زا  يدازآ  یلبق و  ریبدـت  یهاـگآ و  اـب  بیرخت ، تهج  رد  هچ 

هرهب نآ  زا  دـنکیم و  هرادا  ار  نآ  هک  تسا  یناـسنا  تیریدـم  عباـت  هک  تسا  تـهج  نآ  زا  یناـسنا ، ياـهتیلاعف  هدارا و  مـلع و  لاکـشَا 
. دشابیم اراد  ار  نآ  هک  دراد  یگتسب  يدنمتردق  تیلاعف  يریگفده و  هب  تردق ، یلعف  شزرا  هک  تسا  تلع  نیمههب  دیوجیم .

تسا قح  زا  ياهولج  ًاتاذ  تردق 
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هن قح ،»؟ ای  تسا  زوریپ  تردق  : » دنـسرپیم دـنهدیم و  رارق  قح  ربارب  رد  هراومه  ار  تردـق  هک  یناسک  هک  تسا  لصا  ود  نیا  هب  رظن  اب 
ناسنا نیا  تسا و  قح  ِتیمها  اب  ياههولج  زا  یکی  میدش ، رکذتم  هک  ینعم  نآ  هب  تردق  ار . قح  موهفم  هن  دنمهفیم و  ار  تردـق  يانعم 

، نیاربانب دـنک . يرادربهرهب  اههبرـض  نیرتبّرخم  رد  نآ  زا  اـی  دـشاب و  هتـشاد  تردـق  زا  ار  هدـنزاس  هدافتـسا  نیرتهب  دـناوتیم  هک  تسا 
، تسا تقیقح  زا  یقادـصم  اـی  هاـگهولج  هک  نآ  تهج  هب  تردـق  هـک  هنوگناـمه  . دـنکیمن ییارآفـص  قـح  لـباقم  رد  زگره  تردـق 
، درادن قح  اب  ار  نت  هب  نت  گنج  حالطـصا ، هب  ییورایور و  ِییاناوت  زگره  زین  لطاب  نانچمه ، دهدب ، رارق  قح  ربارب  رد  ار  دوخ  دناوتیمن 

مدرم تسین ! مزال  راک  يارب  دزمتـسد  تسا ! دـب  رکفت  دـنیوگب : هک  دـنوش  عمج  ایند  لطاب  لـماوع  اهتردـق و  همه  مینک  ضرف  رگا  اریز 
مامت اـیآ  دـنرگیدکی ! اـب  يواـسم  لـهج  ملع و  تسا ! یکی  تملظ  رون و  دـنیآرب ! هعماـج  تیریدـم  هدـهع  زا  دـنناوتیم  قمحا  لـهاج و 

. تسا لاحم  دنهدب ؟ تسکش  ار  قحرب  تایعقاو  نیا  دنناوتیم  ایند  لطاب  لماوع  اهتردق و 

لطاب نایماح  قح و  نایماح 

، دراد تیعقاو  هک  هچنآ  لطاب  قح و  تردق و  دوخ  هن  دنریگیم ، رارق  مه  يورایور  هزرابم  يارب  هک  دنتـسه  لطاب  نایماح  قح و  نایماح 
تیاـمح لـطاب  زا  یهورگ  تسپ ، ِناـهاوخدوخ  هماـکدوخ و  ِناتـسرپاوه  زیخوتسج  تهج  هب  خـیرات ، لوـط  رد  هراوـمه  هک  تـسا  نـیا 

هک دـنراد  دوجو  رگید  یعمج  هورگ ، نیا  لـباقم  رد  دـننادیم . دوخ  ياـهیگماکدوخ  عفاـنم و  تاوهـش و  ار  زیچ  ره  روـحم  دـننکیم و 
يارب ماهدمآ ؟ اجک  زا  متسیک ؟ نم   ) یلصا هناگشش  تالاؤس  خساپ  هب  ملع ، تفرعم و  هلضاف و  قالخا  هاگآ و  تیصخش  نتشاد  تهجهب 

اههجنکـش اهتقـشم و  لمحت  اب  هچرگا  دننکیم ، تیامح  تقیقح  قح و  زا  موریم )؟ اجکهب  متـسیک ؟ اب  متـسه ؟ اجک  رد  ماهدـمآ ؟ هچ 
رـسهب یفخم  ای  راکـشآ  هزرابم  لاح  رد  عماوج  همه  رد  خیرات و  هاگرذـگ  رد  هراومه  لطاب ) نایماح  قح و  نایماح   ) هورگ ود  نیا  . دـشاب

فرط ود  نآ  ینعی  دناشکیم . تسکـش  هب  ار  رگید  هورگ  دشاب ، هدروآ  تسد  هب  ار  یعیبط  تردـق  هک  هورگ  ود  نیا  زا  کیره  دـنربیم .
دـنکیم و تیامح  قح  زا  ود  نآ  زا  یکی  هک  دنتـسه ، اهناسنا  زا  هورگ  ود  دـنریگیم ، رارق  راتـشک  مداصت و  لاح  رد  مه ، لباقم  رد  هک 

تسکش لطاب  نایماح  رگا  دنزیخرب . راکیپ  هب  میقتسم  روط  هب  رگیدکی  يورایور  تردق ، لطاب و  قح و  دوخ  هک  نیا  هن  لطاب ، زا  يرگید 
تسکش کی  نیا  دننکـشب ، قح  نایماح  رگا  دنک و  مَلَع  دق  رگید  راب  يزوریپ ] نودب   ] لطاب نانآ ، تسکـش  زا  دعب  تسا  نکمم  دنروخب ،

نیرتگرزب راـب  نارازه  خـیرات ، لوط  رد  هک  مینکضرف  رگا  نیارباـنب ، دراد . رارق  يوراـیور  ياـهگنج  قوـف  قـح ، اریز  تسا ، يرهاـظ 
نوخ كاخ و  هب  دنک و  تدهاجم  دراذگب و  هزرابم  نادیم  هب  مدـق  مالـسلا ) مهیلع  نیـسح  ماما  ای  بلاطیبا  نب  یلع   ) تیناسنا هار  دـیهش 

زوریپ تباث و  دبا  يارب  قح  اریز  دبا ، يارب  تسا  زوریپ  وا  هکلب  ددرگیمن ، بولغم  زگره  تسا ، قح  وا  نامرآ  نوچ  دوش ، دیهـش  دتلغب و 
ِْنب ِدَّمَُحم  َیِلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنیَـسُحلا  َنِمِمیحَّرلاِنمْحَّرلاِهَّللاِمِْسب  : میناوخیم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قح ، هار  دیهـش  گرزب  نانخـس  رد  تسا .

دنوادـخ مان  هب  [ .» 38  ] َحـْتَْفلا ُُغْلبَی ) ) ِكِرْدـُی َْمل  یِّنَع  َفَّلََخت  ْنَم  َو  َدَهْـشَتْسا  ِمُْکنِم  ِیب  َقَِـحل  ْنَمَف  دـَْعب  اـّما  ٍمِشاـه ، یَنب  ْنِم  ُهَلَِبق  ْنَم  َو  ٍِّیلَع 
دیهـش دوش ، قحلم  نم  هب  سکره  دعب ، اما  مشاه . نادـنزرف  رگید  یلع و  نب  دـمحم  هب  تسا  یلع  نب  نیـسح  زا  همان  نیا  میحر . نمحر و 

يزوریپ هب  زگره  دیهـش  نآ  نالتاق  ای  لتاق  ِلطاب  هتـساوخ  هک  نانچ  .« دیـسر دهاوخن  يزوریپ  هب  دنک  فّلخت  نم  زا  سکره  دش و  دهاوخ 
رییغت ار  اونین  نینوخ  تشد  يادهـش  ياضعا  همه  ریـشمش ، هبرـض  » ِرَیِْغلا َنِم  ٍنمَأ  یف  َمِراکَْملا  َّالِإ  ٍۀَحِراج  َّلُک  ْمُْهنِم  ُنْعَّطلاَرَّیَغ  ْدَق  . دسریمن

هک میـسریم  هجیتن  نیا  هب  ثحبم ، نیا  زا  « يرزالا .« » درکن ادـیپ  نانآ  یحور  ياهتمارک  اهتمظع و  هب  یهار  یلو  درک ، یـشالتم  داد و 
. دنرادن رگیدکی  اب  میقتسم  ِییورایور  نتهبنت و  گنج  ًاتاذ  تردق ، لطاب و  قح و 

اهتردق نیرت  شزرا  اب  نیرت و  تمظع  اب 

يریگولج اهیهاوخدوخ  عابـشا  يارب  اهتردق  زا  هدافتـسا  زا  ات  تسا ، سفنرب  تیکلام  تردق  اهتردق ، نیرتشزرا  اب  نیرتتمظع و  اب 
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مهف يارب  هقـالع  قـشع و  لاـمک  اـب  میراپـسب و  رطاـخ  هب  هلمج  کـی  رد  مینکیم ، حرطم  هک  ار  ياهلأـسم  تـیمها  تـسخن  . دروآ لـمعهب 
نوچ رـشب  :» تسا نیا  هلمج  نآ  مییآرب . دوخ  ِیعامتجا  یگدـنز  رد  نآ  ياهاود  اـهدرد و  كرد  ددـصرد  سپـس  میـشیدنیب ، نآ  تقیقح 

.« تسا هدومن  یقلت  لداع  ار  دنمتردق  تلادع و  ار  تردق  دنک ، یقلت  دـنمتردق  ار  لداع  تردـق و  ار  تلادـع  هک  تشادـن  ار  نیا  ییاناوت 
هک درک  هفاـضا  دـشابیم ، يرـشب  زیگنافـسا  هدـیدپ  کـی  زا  نآ  هدـنیوگ  یهاـگآ  لـیلد  هک  ینعمرپ  هلمج  نیا  هب  دـیاب  « لاکـساپ [ » 39]
اب هلمج  نیا  دیآرب . نآ  عفر  ددصرد  هک  دشاب  دنک ! فارتعا  یناوتان  نیا  هب  دـهاوخیمن  رـشب  زونه  هک : تسا  نیا  یناوتان  نیا  زا  رتراوگان 
هک ار  دیدش  میلست  نیا  تسا . هدش  میلست  تردق  هب  تلادع ، زا  رتشیب  رشب  دوش : نایب  زین  بیترت  نیا  هب  دناوتیم  دراد ، هک  یتّیباذج  لامک 
هب رشب  هراومه  اریز  دومن ، دنتسم  تاذ  تنایـص  ای  تاذ  ّبُح  ترورـض  ساسحا  هب  ناوتیم  دهدیم ، ناشن  دوخ  زا  تردق  لباقم  رد  رـشب 

، تسا هدوب  وا  ياقب  لماع  هک  تردق  نداد  تسد  زا  تهج  هب  ای  تسا ، هدمآرد  ياپ  زا  دراد -  هک  ینوگانوگ  لاکـشَا  اب  تردق -  هلیـسو 
رـشب دراد و  یـشزرا  ِراب  تلادع  يانعم  اریز  دنک ، یقلت  لداع  ار  دنمتردق  تلادع و  ار  تردق  هک  نیا  هن  تسا . هتـسبرب  تخر  یگدنز  زا 

یتاظحل رد  نادنمتردق  زا  یـضعب  یهاگ  یتح  تسا . هدش  روهطوغ  نادنمتردق  يّدعت  ملظ و  تردق و  ياهيرگناریو  رد  خیرات  لوط  رد 
هدوـب یهیدـب  وا  يارب  تردـق  زا  هدافتـساءوس  حـُبق  نیارباـنب ، دـناهدرک . تمادـن  راـهظا  تردـق  زا  هدافتـساءوس  زا  دـناهدمآ ، دوـخ  هب  هک 

هدمآ تسد  هب  نونکات  هک  یتادهاشم  تایبرجت و  هب  رظن  اب  زورما و  یـسانشناور  زورید و  قیقد  سفّنلاملع  هاگدـید  زا  تقیقح  نیا  . تسا
طابترا يزیچ  اب  سفنرب ، تیکلام  نودب  هک  یناسنا  ره  هک  دریگب ، رارق  يّدج  هجوت  دروم  دیاب  دوش ] حرطم  یناسنا  مولع  رد  دـناوتیم  [و 
دناوتیم ئـش  نآ  نیا ، زا  رتالاب  هکلب  دوش ، صخـش  نآ  کلام  دـناوتیم  زیچ  نآ  اهنت  هن  درک ، ادـیپ  نآ  هب  تبحم  هقالع و  دومن و  رارقرب 

دوخ یقبام  ياهشیدنا  نامه  وت  ردارب  يا  : تسا لصا  کی  نیا  دریگب . دوخ  رایتخا  رد  ار  نآ  فدـه  صخـش و  نآ  ِیتسه  تیریدـم  نامرف 
لگ درذگ  لگ  وت  ِلد  رد  رگ  : دیوگیم يرگید  [ . 40  ] ینخلگ همیه  وت  يراخ  دَُوب  رو  ینشلگ  لُگ ، تاهشیدنا  دَُوب  رگیاهشیر  ناوختسا و 

اب ّتینیع   » ِساسحا هشیریـشاب  لـک  ینک  هشیپ  لـک  هشیدـنا  دـنچ  يزور  رگا  تسا  لـک  قح  یئزج و  وتیـشاب  لـبلب  رارقیب  ِلـبلب  رو  یـشاب 
ای رّوصت  دشاب ، رتقیمع  هبذج  نیا  هزادـنا  ره  هک  تسا  بوبحم  فرط  هب  یمدآ  ندـش  بذـج  دریگیم ،» رارق  تبحم  دروم  هک  یعوضوم 
رد ار  نآ  دوخ ، سفن  رب  تیکلام  اب  دـنتخابیمن و  ار  دوخ  تردـق ، لباقم  رد  اهناسنا  رگا  دـنکیم . ادـیپ  تدـش  تینیع  میـسجت  ای  لّیخت 

زورب هنافـسأتم  هک  یعیبط  خـیرات  تکرح  هن  دوب ، اهناسنا  ِیعقاو  ِیلماـکت  تکرح  خـیرات ، تکرح  هک  تسا  یهیدـب  دـنتفرگیم ، راـیتخا 
تلع میناوتیم  لاح ، [ . 41 ! ] تسا هدیناشوپ  ندمت  زا  یگتخاس  یموهفم  اب  ار  نآ  يور  روآهطلس ، شخبدوس و  بلاج و  رایـسب  ِيروآنف 
تسا ترابع  تلع  نیا  مینک . كرد  یهجوت  لباق  دودح  ات  ار  نآ  اب  یمیسجت  تینیع  تردق و  لباقم  رد  نتخابدوخ  ِدیدش  رایسب  بیرخت 
یعیبط تردـق  هک  لمع  يارب  ناشوج ، هاگآان و  تقیقح  کی  تسد  رد  تسا ، ناسنا  تیـصخش  هک  هاگآ  تقیقح  کی  لماک  تراسا  زا :

هک نادنمتردق  زا  هورگ  نآ  تسد  رد  ًاصوصخم  تسا ، تیلاعف  لمع و  يارب  ششوج  لدبت و  ضرعم  رد  هراومه  تردق ، دوشیم . هدیمان 
هک هزادـنا  ره  اذـل ، تسا . زیگناهسوسو  ناـنآ  يارب  ناـناوتان ، فعـض  یلک  روط  هب  دادمتـسا و  هلاـن و  یتـح  دـناهتخاب ، تردـق  هب  ار  دوخ 

: ار دیزی  تایانج  دیروایب  دای  هب  دوشیم . رتشیب  تردق  يرگناریو  بیرخت و  قمع  دزابب ، رتشیب  تردق ، نتـشاد  تهج  هب  ار  دوخ  دـنمتردق 
تایبا و  [ 42  ] نآ ندـنازوس  قینجنم و  هب  نآ  نتـسب  و  مارحلاهَّللاتیب )  ) هکم هب  دـیدش  تناها  هبقع و  نب  ملـسم  هلیـسوهب  هنیدـم  ماـع  لـتق 

ْنِم ِجَرْزَْخلاَعَزَج  اوُدِهَـش  ٍرْدََـبب  یخایْـشأ  َْتَیل  : تسا هدـناوخ  وا  سلجم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رـس  ندروآ  عـقوم  هک  ار  يرعبزلانبا 
عرصم نومضم  . ] دندیدیم ارم  هدنـشک  هبرـض  دندوب و  رـضاح  اجنیا  رد  دندش ، هتـشک  ردب  رد  هک  نم  موق  ناگرزب  شاک  يا  » ِلَسَْألاْعقَو

نم هب  شابشوخ  دـندمآیمرد و  ناجیه  هب  يداش  زا  دـندیدیم ، ار  هرظنم  نیا  رگا  » ِلَشَت ُدـیزَی ال  ای  اُولاق  َُّمث  ًاحَرَف  اُّوَلَهَتْـساَو  اوُّلَهَأـِل  [« مود
اب ار  نآ  میتشک و  ار  نانآ  نارورس  نیرتگرزب  ام  » ْلَدَتْعاَف ٍرْدَِبب  ُهاْنلَدَعَو  ْمِِهتاداسْنِم  َمْوَْقلا  اَْنلَتَق  ْدَق  !« دابم لش  تتـسد  دیزی ، يا  دنتفگیم :
زا يربخ  هن  دندرک ، يزاب  ماقم  کُلم و  اب  مشاه  لآ  » ْلََزن ٌیْحَو  الَو  َءاج  ٌرَبَخ  الَف  ِْکلُْملِاب  ُمِشاه  ْتَبَِعل  .« میدومن لداعم  قیبطت و  ردب  هثداح 
زا رگا  متسین ، فدنخ  هلیبق  زا  نم  » ْلَعَف َناکام  َدَمْحَأِیَنب  ْنِم  ْمِقَْتنَأَْمل  ْنِأ  َفِْدنِخ  ْنِم  ُتَْسل  .« تسا هدش  لزان  يایحو  هن  تسا و  هدمآ  ادخ 
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. تفرگ یگدنب  يارب  هنیدم  لها  زا  وا  هک  یتعیب  نینچمه ، .« مریگن ماقتنا  تسا  هدرک  هچنآ  هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  دمحا (  نادـنزرف 
؟! تسین یفاک  تردق  هب  ندش  میلست  ندوب و  كولمم  تحاقو  تابثا  يارب  تثابخ ، رفک و  يدیلپ و  همه  نیا  ایآ  [ 43]

هثداح رد  یناسنا  تایح  ریغتم  ییزج و  يایاضق  تباث و  یلک و  لوصا  زا  رتشیب  هچ  ره  یهاگآ 

یئزج و تانایرج  اهدومن و  مکی - دعب  : میشاب هتـشاد  رظنرد  ار  خیرات  ياهدادیور  ِیـساسا  دُعب  ود  یتسیاب  لماع ، نیا  تیمها  كرد  يارب 
، دُعب نیا  زا  خیرات  اهنآ . نامزمه  ثداوح  یکیزیف و  تالولعم  للع و  اب  اهدادـیور  نآ  یلوط  لسلـست  زا : تسا  ترابع  هک  ثداوح  ریغتم 

شیب مک و  یتدـم  اـت  رـضاح  ناـمز  ریغتم  یئزج و  تاـسوسحم  دـننام  ار  اـهنآ  اـم  هک  تسا  ریغتم  یئزج  یکیزیف و  ياـهدومن  زا  بّکرم 
تـساهنآ ِیمئاد  ِینوگرگد  ندوب و  یئزج  نیمه  تهج  هب  مییامنیم . يرادربهرهب  اهنآ  زا  رازبا ، لّقعت و  هلیـسو  هب  مینکیم و  هدـهاشم 

ِعیاقو ِتباث  یلک و  نیناوق  لوصا و  مود -  دعب  . تسا هدـش  يراددوخ  خـیرات ، ِیکیزیف  ِثداوح  ِیـسانشدومن  هب  ملع  قالطا  زا  نونکات  هک 
نیناوق لوصا و  نیا  . دومن يرادربهرهب  اهنآ  زا  ناوتیمن  عیاقو ، هیجوت  ریسفت و  قیبطت و  يارب  اهنآ ، هب  قیقد  هجوت  نودب  هک  تسا  خیرات 
كرحم لماع  دـننام  اهنآ ، يریگارف  هریاد و  تعـسو  رظن  زا  لوا  هجرد  نیناوق  لوصا و  لوا -  هتـسد  : دـنوشیم میـسقت  مهم  هتـسد  ود  هب 

لماع  » هکنیا لاثم ، ناونع  هب  . قالخا تسایس و  داصتقا ، قوقح ، تباث  یلک و  دعاوق  دننام  یناسنا ، مولع  دعاوق  ِیلصا  ياهانبریز  خیرات و 
یلک لصا  کی  دوخ ،» یگدنز  هرابرد  ناسنا  تیریدم  - 2 اهناسنا ، يارب  یعقاو  دنمدوس  تقیقح  ره  - 1 زا : تسا  بّکرم  خیرات  كّرحم 

یلصا يانبم  لاثم ؛ ناونع  هب  نینچمه ، دهدب . حیضوت  ار  یخیرات  ياهتکرح  ثداوح و  يانبریز  هب  طوبرم  داعبا  دناوتیم  هک  تسا  تباث 
همه رگا  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  دودـحمان  ياههتـساوخ  تالیامت و  ياراد  یناسنا ، ره  نوچ  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  خـیرات  رد  قوقح 

نتخاس ریذپناکما  يارب  اذل  دوب ، دهاوخ  ریذـپانناکما  یعمجهتـسد  یگدـنز  دـنیآرب ، دوخ  ِدودـحمان  ِتالیامت  عابـشا  ددـصرد  اهناسنا 
دنرادرب تسد  ددرگیم ، یهتنم  راتـشک  محازت و  هب  هک  دودحمان  تالیامت  زا  دنروبجم  نآ ، هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  یعامتجا و  یگدنز 

قیاقح میـسقت  لصا  مود ، هجرد  نیناوق  لوصا و  مود -  هتـسد  . دنریذپب دزاسیم ، ریذپناکما  ار  روبزم  یگدنز  هک  ار  دودـحم  تالیامت  و 
یـسایس یقالخا ، دعاوق  يزرواشک ، دعاوق  دننام  یلک ، قیاقح  نآ  زا  کیره  لیلحت  زا  یـشان  لوصا  يونعم و  يدام و  قیاقح  هب  دنمدوس 

. یقوقح و 

دراد دوجو  هثداح  نآ  فلتخم  داعبا  حوطس و  رد  هک  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  لوصا و  یعقاو  معط  تفایرد  زا  يرادروخرب 

هتسویپ ياهلسلس  هدرک و  زورب  وا  زا  هک  یعیبط  راثآ  اب  هدیچیپ  ناویح  کی  زج  يزیچ  شخیرات  ناسنا و  زا  هک  نارگنحطس  نآ  هاگدید  زا 
دیابن ًالـصا  لماع ، نیا  هک  دـنرادنپیم  هکلب  درادـن ، یتیمها  اهنت  هن  لماع  نیا  دـننکیمن ، كرد  تسا ، هدروآ  دوجوهب  ار  خـیرات »  » مان هب 

لقن نـینچ  یناـملآ  قـقحم  تراوکراـم ، ياـقآ  زا  ناریا » نیــسح و  ماـما   » باــتک رد  رلــشیرف  تروـک  ياــقآ  دوـش . حرطم  خّروـم  يارب 
نیا .« تسا نمؤم  هکلب  تسین ، خّروم  رگید  دوش ، دنمهقالع  دنربیم  مان  نانآ  زا  خیرات  رد  هک  يدارفا  زا  یکی  هب  هک  یتقو  خّروم  :» دنکیم

رد هثداح ، رد  درف  کی  هب  ار  دوخ  نامیا  خروم ، صخش  هک  تسا  نیا  تراوکرام  ياقآ  دوصقم  رگا  هک  دوش  لیلحت  هنوگنیا  دیاب  هیرظن 
دومن اریز  تسا ، طلغ  تسا ، هتفگ  روبزم  ققحم  هک  روطنامه  راک ، نیا  دـهدب ، تلاخد  هثداـح  نآ  لـماوع  تروص و  لکـش و  تأـیه و 

هن تسا ، هتفرگ  لکـش  خـیرات  رد  نّیعم  یللع  لاـبند  هب  هک  تسا  هثداـح  ناـمه  دوـخ  تسا ، هدـش  رادوـمن  یتـسه  هـصرع  رد  هـک  هثداـح 
يرواد یبایشزرا و  یخیرات ، عیاقو  یـسررب  رد  دیابن  زگره  هک  تسا  نیا  تراوکرام  ياقآ  روظنم  رگا  خروم . صخـش  دیاقع  تالیامت و 

دومن هک  مینک  رـصحنم  راـک  نیا  رد  رـشب  تشذگرـس  رد  ار  نارکفتم  فیلکت  اـم  رگا  اریز  تسین ؛ لوـبق  دروـم  رظن  نیا  دریگب ، تروـص 
نآ ینعی ، ، ) دنناوخب ار  ثداوح  نآ  مه  ناگدنیآ  دنیامن و  هئارا  ار  اهنآ  ناگدنیآ  نارصاعم و  يارب  دننک و  نایب  مهرس  تشپ  ار  ثداوح 

نیرتیـساسا دیاب  تروص  نیا  رد  دنهدن ،) ماجنا  اهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  يانبمرب  یبایـشزرا  يرواد و  چیه  دننک و  اشامت  ار  ثداوح 
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، خیرات هفـسلف  مینک و  فذح  یناسنا  مولع  هاگدـید  زا  ار  نآ  ياهشزرا  ّدـض  اهشزرا و  اهناسنا و  لوقعم » تایح   » نیناوق لوصا و  عبنم 
هتفرگ تروص  هتـشذگ  رد  یفداصت  عیاقو  تشم  کی  دننام  هک  ناجیب  هثداح  يرادقم  ياشامت  رد  ار  خیرات  زا  جاتنتـسا  خـیرات و  لیلحت 

رارق ریثأت  تحت  ار  رشب  دناوتیم  هک  عیاقو  زا  عون  نآ  رد  ًاصوصخم  خیرات ، ثداوح  رد  ضحم  ِیفرطیب  هب  هیصوت  مییامن ! هصالخ  تسا ،
دیعب هتبلا  ! دشابیم ناروناج  ِیکیزیف  ياهتخانـش  تروص  هب  اهنآ  ندروآرد  یناسنا و  مولع  زا  ینابم  لوصا و  فذـح  اب  يواسم  دـهدب ،
یتـح خروـم و  هتخاـسشیپ  لوـصا  ناـمیا و  هقـالع و  هک  روطناـمه  دـشاب . هیـصوت  نیا  تراوکراـم  ياـقآ  روـظنم  هـک  دـسریم  رظنهـب 
دیابن نانچمه ، دشاب ، هتـشاد  اهنآ  یعقاو  لکـش  ثداوح و  يروآعمج  رد  یـشقن  نیرتکچوک  دیابن  زین  خیرات  فوسلیف  هدننکلیلحت و 

، یهگناو دشاب . نایمدآ  يزغم  يژرنا  تقو و  هدوهیب  فرص  اب  اهدادیور ، هژر  ياشامت  هب  مدرم  ندومن  راداو  ناخروم ، شـشوک  زا  فده 
نآ دوخ  مدرم ، ریگمـشچ  تیرثکا  دـنهدب ، هئارا  اـهناسنا  يارب  ار  ثداوح  طـقف  هک  دـشاب  نیا  هب  رـصحنم  خـیرات  رد  نارکفتم  راـک  رگا 

هچرگا تسا -  هدـش  عقاو  هک  هچنآ  زا  هجیتن ، رد  هدرک و  یقلت  يرـشب  ياهدادعتـسا  اهداهن و  تاصتخم و  همه  هدننکریـسفت  ار  ثداوح 
نامگ نینچ  ینعی  دروآ ! دنهاوخ  تسد  هب  ار  تسا » نینچ  ناسنا  تیهام  تاذ و   » و دیاب ،» نینچ  ناسنا   - » دـشاب اطخ  رب  اوران و  هناملاظ و 
روظنم زین  وا  »ي  اهدیاش اهدیاب و  ، » تخانش نیا  ياضتقم  هب  دیاب  سپ  تسا » نینچ  ناسنا  تاصتخم  تیهام و  تاذ و   » نوچ درک : دنهاوخ 
رادومن خـیرات  رد  وا  ياهداهن  اهدادعتـسا و  ناسنا و  زا  هک  هچ  نآ  تخانـش  يارب  دـناوتیمن  یعلطم  هاگآ و  درف  چـیه  هناتخبـشوخ  ! ددرگ

مهرـصاع نم  ربربلاو و  مجعلاو  برعلامایا  یف  ربخلاو  ادتبملا ، ناوید  ربعلا و  باتک   » مان هب  نودلخ  نبا  خیرات  دـلجم  شـش  هب  تسا ، هدـش 
نوچ و هعلاطم  قیقحت و  زا  ار  دوخ  دزرو و  تعانق  دشابیم ، هحفـص  رب 6747  غلاب  اهنآ  تاحفص  عومجم  هک  ربکالا » ناطلـسلايوذ  نم 
رد نودلخ  نبا  همدقم  دنیبب . زاینیب  تسا ، هدـش  حرطم  نودـلخ » نبا  همدـقم   » مان هب  خـیرات  نآ  همدـقم  رد  هک  دادـیور  همه  نآ  ياهارچ 
زا دـیاش  هک  باـتک  نیا  هیقب  تساهدادـیور . ثداوـح و  لـقن  هب  طوـبرم  مه  اـهنآ  زا  یمهم  رادـقم  ًاـعطق  هک  تسا  هحفـص  دودح 588 

عبتت و رظن  زا  قـقحم ، ِرکفتم  کـی  هک  مینک  روـصت  لاـح ، تسا . هحفـص  نآ 6747  هدننکریـسفت  ینعم و  دـنکن ، زواجت  هحفـص  تسیود 
تاعالطا و رثکادـح  دراد ، رارق  نآ  جـیاتن  للع و  تیهام و  رد  یناسنا  ياهشزرا  لوصا و  هک  یخیرات  هثداح  کی  نوماریپ  رد  تاعالطا 

تاـنایرج تامدـقم و  لـلع و  هثداـح و  يازجا  همه  رظنبحاـص ، رکفتم  کـی  هک  مینک  ضرف  نینچ  هکلب  تسا . هدروآ  تسد  هب  ار  عـبتت 
ار نآ  روبزم  رکفتم  هک  نیا  رگم  هدـنامن ، هثداح  نآ  نوماریپ  رد  ياهتکن  چـیه  هدومن و  هدـهاشم  دوخ  نامـشچ  اب  ار  نآ  جـیاتن  نامزمه و 

هتشادن یناسنا  يالاو  ياهشزرا  لوصا و  هب  نامیا  هقالع و  یهاگآ ، ققحم و  علطم و  رکفتم  نینچ  رگا  لاح ، نیا  اب  تسا . هدرک  هدهاشم 
دوس هب  ار  اهنآ  رگا  هتبلا ،  ] درک دـهاوخن  زواجت  هثداح  ِیکیزیف  ياهدومن  هدـهاشم  زا  تاقیقحت  تاـعالطا و  نآ  همه  رد  وا  راـک  دـشاب ،

نکمم هک  رامآ  ندروآ  تسد  هب  سوسحم و  ياههدـیدپ  ندـید  زج  يراک  هک  یناسانـشهعماج  نآ  دـننامه  دـنکن ]! لیوأت  دوخ  ياهرواب 
ار هتکن  نیا  دـیاب  . دـنهدیمن ماجنا  دنـشاب ، هدرک  زورب  هعماج  هنحـص  رد  طـباور  طیارـش و  لـماوع و  زا  هرداـص  تـالولعم  ناونع  هب  تسا 
مهرِد و ِقاّشع  ماقم و  هاج و  هتخابدوخ  يایقشا  هماکدوخ و  ِناتسرپایند  نآ  زا  کی  چیه  هک  دوبن  نانچ  تیعقاو  هک : میـشاب  هتـشاد  رظنرد 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  قح  هار  دیهـش  لباقم  رد  البرک  نینوخ  رازراک  لیکـشت  رد  ینابز  ای  یلمع و  ای  يرکف  راکردـناتسد  هک  راـنید 
ماش و رد  يدایز  هورگ  اریز  دندوب ، عالطایب  لطاب  اب  قح  راکیپ  نآ  لماوع  طیارـش و  للع و  زا  دندیدیم و  ار  هثداح  دومن  طقف  دناهدوب ،
، لاح نیا  اب  دنتـشاد و  عالطا  دوب ، هتـسویپ  اونین  هثداح  هب  هدـش و  عورـش  مالـسا  ردـص  زا  هک  یمهم  تانایرج  زا  هک  دنتـشاد  دوجو  هفوک 
ار تقیقح  نیا  دـندومن . اضما  ار  نآ  هکلب  هتفرگ ، هدـیدان  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیـضق  دوخ ، توکـس  اب  ای  هراـشا و  اـب  اـی  ًاـتحارص 

عماوج مدرم  زا  یناوارف  هدـع  نیب  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  هک  ییاـهتضهن  اهتمادـن و  اـهفسأت و  ناوارف  جاوـما  زا  ناوـتیم 
هب ! تسین مولعم  ام  يارب  هثداح  نیا  هزیگنا  للع و  دیوگب : دـناوتیمن  ققحم  ِخروم  اذـل ، دومن . داهـشتسا  دـمآ ، دوجو  هب  زور  نآ  یمالـسا 
زا یهاگآ  عالطا و  دّرجم  خـیرات ، ِزاسراک  گرزب و  ثداوح  هرابرد  لوبق  لباق  حیحـص و  ریـسفت  لـیلحت و  قیقحت و  کـی  يارب  لاـحره ،

صیخـشت دـب  زا  ار  بوخ  یهاگآ ، عالطا و  رب  هوالع  خروم ، دـیاب  هکلب  تسین ، یفاـک  ثداوح  نآ  هب  طوبرم  لـئاسم  تاـعوضوم و  همه 
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کیکفت هَّللا  قالخا  هب  ّقلخت  بّذـهت و  زا  ار  اهیگماکدوخ  تاوهـش و  رد  ندـش  روهطوغ  دراذـگب ، توافت  ملظ  تلادـع و  نایم  دـهدب ،
، یبوخ قشاع  دقتعم و  رگیدکی ، اب  روما  نیا  داضت  لباقت و  تخانـش  اب  دیامن و  ادج  اهشزرا  دادضا  زا  ار  اهشزرا  یلک  روط  هب  و  دـنک ،

ياهدومن سمل  زا  شیب  خروم ، ِلیلحت  ققحم و  راک  میدرک -  هراشا  هک  هنوگ  نامه  ّالا -  و  دشاب . هَّللا  قالخا  هب  ّقلخت  بّذهت و  تلادـع ،
. دوب دهاوخن  يرگید  زیچ  شوگ ، ای  مشچ  هلیسو  هب  هثداح 

یخیرات ثداوح  هرابرد  شرگن  عون  ود  زا  ییاههنومن 

هراشا

گرم ربخ  ندیسر  زا  سپ  - 1. میهدیم رارق  رکذت  دروم  ار  شرگن  ودره  اههنومن ، نیا  رد  میریگب . رظنرد  هنومن  ناونعهب  ار  ریز  ياهلاثم 
یشمرن ربارب  رد  دنک ، تعیب  هیواعم  رسپ  دیزی  اب  دیاب  هک  نیا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  هبتع  نب  دیلو  فرط  زا  ربخ  نیا  نالعا  هیواعم و 

: دیوگیم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ینوعرف  مّکحت  کی  اب  ناورم  دادیم ، ناشن  دوخ  زا  ترـضح ، نآ  زا  نتفرگ  تعیب  راک  رد  دیلو  هک 
هیلع نیـسح  ماما  دهدیم ! روتـسد  یـسک  هچ  هب  یـسک  هچ  دـینک  تقد  اج  نیا  رد  ینک »! تعیب  دـیزی  اب  وت  دـیاب  هک  مهدیم  روتـسد  نم  »
زاـب وا  يوس  هب  مییادـخ و  ِنآ  زا  اـم  [ .» 14  ] دـیِزَی ِْلثِم  ٍعاِرب  ُۀَّمُأـْلا  ِتَِیُلب  اذِإ  ُمـالَّسلا  ِمألـسِْالایَلَع  َو  َنوُعِجار  ِْهَیِلا  اَّنِإَو  ِِهَّلل  اَّنِإ  : دومرف مالـسلا 
دیزی دننام  یناپوچ  هب  یمالسا  تما  اریز  ظفاحادخ ] دبا  يارب  تیناسنا ، يا  ینعی  ، ] دش رود  نآ  زا  تفگ و  عادو  دیاب  مالسا  اب  میدرگیم .

رد ار  نآ  ياهشزرا  مالسا و  قشاع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  خساپ  و  هّیما ، لآ  هتخابلد  ناورم  نخس  دهاوخب  یـسک  رگا  .« تسا هدش  التبم 
رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـش  دـهاوخ  شبیـصن  رادـقم  نیمه  دـنک ، هصالخ  دـش  حرطم  رفن  ود  نآ  نیب  هک  یتالمج  نامه  رهاـظ 

! دومرف زاربا  تعیب  يارب  ار  دیزی  تیلباق  مدع  دـناوخ و  ار  عاجرتسا  هیآ  بجعت ، تدـش  زا  تفریذـپن و  ار  وا  داهنـشیپ  ناورم ، اب  ییورایور 
دیزی هک  نآ  زا  رتالاب  یتبیـصم  هچ  دوش و  يورایور  مهم  یتبیـصم  اب  ناسنا  هک  دوشیم ، هدـناوخ  يدروم  رد  ِِهَّلل » اَّنِإ  » هکراـبم هیآ  ًـالومعم 

رد هک  نم  موق  ناگرزب  شاک  يا  [ .» 15  ] لَسَْالا ِْعقَو  َعَم  ِجَرْزَْخلا  َعَزَجاوُدِهَش  ٍرْدَِبب  یِخایْشَأ  َْتَیل  : تایبا هدنناوخ  ناسنا و  مالسا و  زا  ربخیب 
ار وا  متفرگ و  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسا و  ربمایپ  دـنزرف  زا  ار  نانآ  ماـقتنا  هنوگچ  نم  هک  دـندیدیم  دـندوب و  رـضاح  دـندش ، هتـشک  ردـب 

هیواعم نب  دیزی  ندمآ  راک  رـس  رب  دیامن ! لاغـشا  یمالـسا  عماوج  تیریدم  يارب  ار  مالـسلا  مهیلعیلع  ربمایپ و  ماقم  دـهاوخیم  ...« متـشک
ُمالْسِألا ِهَّللا  َْدنِع  َنیّدلا  َّنِإ  معط  روکذم ، تالمج  رد  ققحم  رظان و  ناسنا  کی  رگا  نامه . نیملسم  نایم  زا  مالسا  نتـسبرب  تخر  نامه و 

کی ره  دندش و  هتخاس  مالسا  هلیسو  هب  هک  ار  ییاهناسنا  تمظع  یسک  رگا  دشاب ، هدیشچن  ار  تسا » مالسا  ادخ  دزن  رد  نید  ًاعطق  [ » 16]
، رـسای نب  رامع  ناهیتلا ، نبا  رتشا ، کلام  يرافغ ، رذوبا  یـسراف ، ناملـس  هلمج : زا  دنتـشادربرد ، ار  یلماکت  خـیرات  کی  شزرا  اـهنآ  زا 

یـسک رگا  و  دشاب ، هتخانـشن  ار  تلادـع  قح و  هار  رد  راکادـف  یلمع و  یتفرعم و  تیـصخش  رازه  نارازه  سیق و  نب  دیعـس  ینرق ، سیوا 
ار نآ  ماع  يانعم  هب  گنهرف  تسایـس و  داصتقا و  قالخا و  قوقح و  نوگانوگ و  مولع  ینیبناـهج و  هفـسلف و  رد  مالـسا  ینادواـج  قطنم 

ًاعقاو مالسا ) زا  ار  اهناسنا  تیمورحم   ) ُمالَّسلا ِمالْـسِألایَلَع  َو  ِیقیقح  يانعم  دیزی و  ِنکناینب  ررـض  دناوتیمن  دریذپن ، ار  نآ  ای  و  دمهفن ،
َداعَْملا َنُوفاَخت  ُْمْتنُک ال  َو  ٌنیِد  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ   » هلمج نیا  خـیرات ، رگلیلحت  کی  یتح  راگنخـیرات و  کـی  تسا  نکمم  - 2. دنک كرد 

یلو دـنک ، كرد  لاـمجا  روط  هب  مه  ار  نآ  ياـنعم  دـنیبب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نینوخ  ناتـساد  رد  ار  [ 17 « ] ْمُکاـْینُد یف  ًارارْحَأ  اُونوُکَف 
نآ هک  دـشاب  هدرک  كرد  ار  ینعم  نیا  ققحم  صخـش  هک  تسا  رّـسیم  یعقوم  هلمج ، نیا  تقیقح  مهف  اریز  دـهفب ، دـناوتن  ار  نآ  تقیقح 
رگا تسادـخ و  هب  نآ  ياـهشزرا  تاـیح و  نتـسباو  قیبـطت و  : » تسا یناـسنا  یلاـع  تاـیقالخا  زا  نـید و  زا  يوریپ  يـالعا  فدـه  هـچ 

ار وا  يوریپ  موزل  ناسنا و  یتاذ  فرـش  تمارک و  لقادح ، دـنتخاس ، مورحم  نید  زا  ار  دوخ  الاو ، ماقم  نیا  زا  طوقـس  تلع  هب  ییاهناسنا 
شزرا اذل ، دننکن ». شومارف  تسا ، هتفرگ  رارق  گنج  راکیپ و  زا  رود  ياهناسنا  هب  مارتحا  نآ ، سأر  رد  هک  یعمجهتسد  تایح  لوصا  زا 
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ماما ناخروم -  رظنقافتا  هب  ار -  تـالمج  نیا  - 3. تسا مهبم  دـنلفاغ ، نآ  شزرا  یعمج و  تایح  نادـجو  زا  هک  یناسک  يارب  مالک  نیا 
ِۀَّلِّسلا ِْنیَتَْنثا  َْنَیب  ینَزَکَر  ْدَق  َیِعَّدلا  َْنبّیِعَّدلا  َّنِأ  َو  الَأ  : دومرف دیزی  هورگ  ِناراکهبت  لذارا و  هب  باطخ  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح 
راکانز رسپ  راکانز  نآ  دیشاب ! هاگآ  [ .» 18 ... ] ْتَرُهَط َو  َْتباط  ٌروُجُح  َو  َنُونِمْؤُْملاَو  ُُهلوُسَر  َو  اَنل  َِکلذ  ُهَّللا  َیبْأَی  َۀَّلِّذلا  اَّنِم  َتاْهیَه  َو  ِۀَّلِّذـلاَو 

ادخ و لوسر  ادـخ و  يراوخ . ّتلذ و  هب  میلـست  ام  يارب  تسا ) لاحم  ، ) تاهیه یلو  تسا ، هداد  رارق  يراوخ  یتسپ و  ریـشمش و  نایم  ارم 
:ال تسا هدومرف  رگید  ینانخـس  رد  رد  ترـضح  .« دنزرویم عانتما  ام  يارب  نآ  شریذـپ  زا  هزیکاپ ، كاپ و  ياهنماد  نامیا و  اب  ياهناسنا 

ٍرِّبَکَتُم ِّلُک  ْنِم  ْمُکِّبَر  َو  ّیبَِرب  ُذوُعَا  ِنوُمِجَْرت  ْنَا  ْمُکِّبَر  َو  ّیبَِرب  ُتْذُع  ّینِا  هّللا  َدابِع  ای  ِدیبَْعلا  َراِرف  ُِّرفَا  الَو  ِلیلَّذلاَءاطْعإ  يدَِیب  ْمُکیطُْعا  ِهَّللاَو ال 
رارف داهج ]  ] زا ناگدنب )  ) ناگدرب دننام  زگره  داد و  مهاوخن  امـش  هب  ّتلذ  ِتسد  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن ، [ .» 19  ] باسِْحلا ِمْوَِیب  ُنِمُْؤی  ال 

ره زا  و  دینک ، نارابگنس  ارم  هکنیا  زا  امـش ، مدوخ و  ِراگدرورپ  هب  نم  ادخ ! ناگدنب  يا  دومن .) مهاوخن  رارقا  امـش  تدایـس  هب   ) منکیمن
تمارک تفارش و  رظن  زا  ار  یناسنا  ماقم  نیرتیلاع  مهف  ناکما  تالمج ، نیا  .« مربیم هانپ  ادخ  هب  درادن ، نامیا  تمایق  زور  هب  هک  يّربکتم 

اب دوریم ، ناسنا  زا  نخـس  هک  یتقو  دنمهفب  هک  دراذگیم  یقیقح  ياهنّدـمت  نایناب  نازاسگنهرف و  نارادبتکم و  رایتخا  رد  ّتیثیح  و 
هب ادخ  هک  تسا  یـشزرا  فرـش  تمارک و  زا  رود  گرم  اب  يواسم  يراوخ  ّتلذ و  اب  یگدنز  هک  دنمهفب  دنراد ، راکورـس  يدوجوم  هچ 

راذگاو اهناسنا  دوخ  هب  یـشزرا  فرـش  تمارک و  هاگدید  زا  ار  یگدـنز  تیفیک  ِرایتخا  گرزب ، دـنوادخ  تسا . هدومرف  تیانع  اهناسنا 
مهاوخب رگا  مهدیم و  همادا  نآ  هب  مهاوخب  رگا  مراد ، ار  دوخ  یگدنز  رایتخا  نم  : » دیوگب دناوتیمن  يدحا  چیه  هک  نانچ  تسا . هدرکن 

حالطـصا هب  قح  هلوقم  زا  تسا و  یهلا  مکح  کی  تمارک ، تّزع و  اب  نآ  همادا  تایح و  لـصا  میاـمنیم »! عطق  ار  نآ  منکیم و  راـحتنا 
هرابرد ار  نآ  رـشب ، یناهج  قوقح  هک  تسا  یـساسا  هتکن  نامه  نیا  دـشاب . هلدابم  لاقتنا و  لقن و  طاقـسا و  لـباق  هک  تسین  نآ  یلومعم 

نایرکشل تاقالم  ناتساد  دناوتیم  ياهدنسیون  خروم و  ره  يرآ ، - 4. تسا هدرکن  تاعارم  تایح » لصا   » رگید حالطصا  هب  ای  تایح  قح 
، دوب هداتسرف  وجگنج  رفن  رازه  اب  هفوک  هب  وا  ندرب  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نتفرگ  يارب  ار  وا  دعـس  نب  رمع  هک  ار  یحایر  دیزی  نب  رُح 

نینچ تاقالم  نیا  ِنایرج  هصالخ  . دنک كرد  ناتساد  نیا  رد  ار  یناسنا  شزرا  نیرتمهم  دناوتن  تسا  نکمم  یلو  دسیونب ، دنک و  هظحالم 
نآ تفگ . ریبکت  ترـضح  نآ  نارای  زا  یکی  تشذگ ، فارـش  لزنم  زا  هفوک ، هب  ور  ریـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  :» دوب

تخرد ناـکم  نیا  رد  دـنتفگ : یعمج  و  منیبیم . اـمرخ  ناـتخرد  لـباقم ، رد  تفگ : خـساپ  یتفگ ؟ ریبکت  ارچ  ربـکا ، هَّللا  دومرف : راوگرزب 
تروشم زا  سپ  . منیبیم نینچ  مه  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تسا . هزین  اـهبسا و  مینیبیم  هک  هچنآ  تشادـن ، دوـجو  اـمرخ 

ام دندش . راکشآ  اهبسا  هک  دوب  هتشذگ  ینامز  كدنا  دنوشن . يورایور  ّرح  نایرکشل  اب  ًامیقتـسم  هک  دندرک  تکرح  مُسُح  يذ  فرطهب 
نیسح ماما  میدیسر . مُسُح  يذ  لزنم  هب  اهنآ  زا  رتدوز  ام  دنتشگرب . زین  نانآ  میتشگرب ، هار  زا  ام  دندید  اهنآ  هک  نیمه  میتشگرب ، هار  زا 

نآ ربارب  رد  زور  يامرگ  رد  دندیـسر و  دـندوب ، رفن  رازه  دودـح  رد  هک  ّرح  نایرکـشل  میدرک . بصن  ار  اـهرداچ  دومرف  رما  مالـسلا  هیلع 
هب ترضح  نآ  دندوب . هتسب  رمک  هب  ار  اهریشمش  همامع ، هب  سبلم  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لاح ، نیا  رد  دنتفرگ . رارق  ترـضح 
نآ نارای  دنشاپب . بآ  زین  نانآ  نابسا  هب  دننک و  ناشباریس  دنهدب و  بآ  دندوب ، هدیسر  هار  زا  هک  ار  ّرح  نایرکشل  داد  روتـسد  دوخ  نارای 

هعرج جنپ  ای  راهچ و  ای  هعرج  هس  اهبسا  هک  نیمه  دـنتفرگیم و  اهبسا  ناهد  کیدزن  دـندرکیم و  رپ  ار  اهتشط  اههساک و  ترـضح 
ناّعط نب  یلع  .« دندومن باریـس  ار  اهنآ  همه  بیترت  نیا  هب  و  دـندربیم ، رگید  بسا  ناهد  يولج  دنتـشادیمرب و  ار  فرظ  دـندروخیم ،

کشم دید ، ار  مبسا  نم و  ِیگنشت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یتقو  مدیسر . همه  زا  رخآ  مدوب و  ّرح  نایرکـشل  اب  نم  :» دیوگیم یبراحم 
تخیریم و کشم  ناهد  زا  بآ  مماشایب ، بآ  متـساوخیم  هچ  ره  نم  نک . جک  ار  کشم  رـس  ردارب ، دومرف : دومن و  هئارا  نم  هب  ار  بآ 

نم درک و  مخ  ار  کشم  رـس  دـمآ و  تساخرب و  دوب ، نم  تاکرح  رظان  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عقوم ، نیا  رد  منکهچ ! متـسنادیمن 
ِّقح هک  تسا  مهف  لباق  یـسک  يارب  اهنت  گرزب ، تلیـضف  نیا  تیمها  شزرا و  [ . 20 .« ] منک باریس  مه  ار  مبسا  مماشایب و  بآ  متـسناوت 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ًاتدعاق  دـشاب . هتـشاد  نامیا  نآ  هب  دـنک و  كرد  اهینمـشد  اهیتسود و  قوف  رد  ار  نآ  تمارک  يرـشب و  تایح 
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ناگدنسیون و تایح ، قح  ِیـساسا  هشیر  تخانـش  يارب  درک . دنهاوخ  هعطق  هعطق  ار  وا  هدنیآ  زور  دنچ  رد  رفن  رازه  نیمه  هک  تسنادیم 
زا کی  چیه  یلو  دناهدورس ، كّرحم  ياههسامح  دناهداد و  ناشن  تاساسحا  دناهتفگ و  اهنخس  برغ ، رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  نارکفتم ،

طابترا كرد  اب  اهنت  گرزب  زار  نیا  دـناهتفگ . ناوارف  دـیفم ، بلاطم  هچرگا  دناهتـشادنرب ، اـمظع  تقیقح  نیا  یتوکلم  زار  زا  هدرپ  ناـنآ 
ییانـشآ يارب  ! ینهذ هتخاسشیپ  ِلوصا  اب  هارمه  دودحم  تادـهاشم  یحطـس و  تامولعم  اب  هن  ددرگیم ، راکـشآ  ادـخ  اب  تایح  میقتـسم 

ياههلعـش اـب  میدرگیمرب . بقع  هب  اونین  راـبنوخ  ياـهزور  زا  لاـس  دـنچ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  هاگدـید  زا  یهلا  قـح  نیا  اـب  رتـشیب 
قح درمگرزب  ربارب  رد  ار  نآ  شتآ  راگزور ، نآ  ياـه  [ 21 « ] یلوایکام  » تایرظن ناراذگناینب  هک  میوشیم  يورایور  نیفـص  ياهگنج 

، راب نیتسخن  يارب  هک  دوب  رازراک  نآ  رد  دندوب . هدرک  نشور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیمه  ردپ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تقیقح ، و 
نینچ نایرج  . دید ار  یتسرپ ) ناج  هن   ) ییارگ ناج  گرزب  هفسلف  يزیریپ  تشگ و  تایح »  » یهلا قح  ِزیگناتفگش  تاعارم  دهاش  خیرات 

رد ار  ناسنا  رازه  اههد  دنناوتب  ات  تسب  وا  نایرکـشل  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  يور  هب  ار  تارف  روانهپ  ّطش  نایفـسیبا  نب  ۀـیواعم  هک : دوب 
تساـیر و نم  نوچ   » ِقطنم يارجا  يارب  هک  دوـبن  نیا  زج  هنادرخباـن  ِيراـکبان  نیا  ياـنعم  دـنروآرد ! ياـپ  زا  یگنـشت  اـب  یناـمز  كدـنا 

دنچ دناوتب  ات  دزاس  دوبان  تساهنآ ، تایح  قح  هک  ار  ناسنا  رازه  اههد  یهلا  قح  نیرترادهشیر  مّقح » رب  نم  سپ  مهاوخیم ، يرگهطلس 
نم  » و مهاوخب »! مناوتیم  طرـش  دـیق و  نودـب  ار  زیچ  همه  نم  : » دـیوگب دـنزب و  هیکت  هلیـسو » نارگید  فدـه و  نم   » ِشلاب رب  رگید  لاس 

عالطا راوگرزب  نآ  هب  ار  نایرج  دنداتفا و  تّقشم  هب  بآ  ندوبن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نایرکشل  هک  تسا  یعیبط  تسا »! قح  مهاوخب  هچره 
دنچ ای  کی  هک  بآ  لکشم  دش و  ارجا  تعرس  هب  ترضح  نآ  روتسد  دندومرف . رداص  ار  تارف  هار  ندرک  زاب  روتسد  ترضح  نآ  دنداد .
لثم هب  هلباقم  دنتساوخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایرکشل  ماگنه  نیا  رد  دش . لح  دندوب ، هدروآ  دوجو  هب  ناناملسم  يارب  مالـسا ! یعّدم 
داهج  ) یهلا قطنم  نآ  اب  تایح ،» قح   » يانـشآ نیرتگرزب  نآ  دندنبب ! هیواعم  نایرکـشل  يور  رب  ار  تارف  دنیآرد و  ماقتنا  ِرد  زا  دـننک و 
يور هب  تارف  طش  نتسب  زا  عنام  دوب ، هتخادنا  شناج  قامعا  رد  هشیر  هک  نانآ ) ندرک  دوبان  يارب  هن  تسا ، تیناسنا  ناسنا و  يایحا  يارب 

هب یگتـسب  نآ ، طوقـس  هدـمآ و  دوجو  هب  ادـخ  زا  قح  نیا  تسین . ام  تسد  هب  نانآ  تاـیح  ِّقح  راـیتخا  :» دومرف دـش و  هیواـعم  نایرکـشل 
يرـشب خیرات  هک   ] زاسناسنا هثداح  ود  ِیکیزیف  ياهدومن  يروآعمج  هب  اهنت  هک  یخّروم  نآ  .« دنروخب بآ  دـیراذگب  دراد . یهلا  ّتیـشم 
یبایزرا لیلحت و  رد  هملک  کی  یتح  دـنک و  تعانق  تسا ] هدرپس  دوخ  نادـجو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدـنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا 

؟ ینیچیم مه  رانک  ار  ثداوح  نیا  هنوگچ  خروم  وت  : » هک تسا  هدومن  هیهت  شنادـجو  لقع و  لاؤس  نیا  يارب  یخـساپ  ایآ  دـنکن ، راهظا 
رـشب يارب  نم  هک  يرادیم  شوخ  نیا  هب  لد  ياهدیچ و  مه  رانک  ار  کشخ  بوچ  گرب و  ددـع  دـنچ  هتورـسیب  لگنج  کی  رد  ییوگ 
لامک اـب  هدومن و  يروآعمج  ار  روآبارطـضا  اـی  زیگناربنیـسحت  هدـنهدناکت و  هدـیدپ  همه  نیا  یلد  زغم و  هچ  اـب  وت  ماهتـشون ! خـیرات 

نیا یکی  دنهدیم : ماجنا  راک  ود  یسیون  خیرات  هنوگ  نیا  اب  هک  دننادب  دیاب  ناخّروم ، زا  هتسد  نیا  »؟! يرذگیم اهنآ  رانک  زا  ییانتعایب 
هدــننک هاـبت  ِیلاـیخیب  تواـسق و  اـب  اهیگدیدمتــس ، اهيرگمتــس و  نیرتهدــنهدناکت  نیرترثؤـم و  لـباقم  رد  ار  دوـخ  زغم  لد و  هـک 

دراو اونیب  ِنامولظم  رب  اههشیپمتـس  زا  هک  ییاههجنکـش  اهتبیـصم و  هب  ییاـنتعایب  یلاـیخیب و  هب  ار  مدرم  هک : نیا  رگید  دنناکـشخیم .
ِجیاتن ِیملع  طابنتـسا  اب  هک  دـهدب  ماجنا  تیرـشب  هب  یتمدـخ  یناسنا ، تلاسر  يادا  اب  دـناوتیم  یعقوم  خروم ، ! دـنهدیم تداع  دوشیم ،

زا رگا  [ . 22 . ] دـهدب ماـجنا  یعاـمتجا  يدرف و  تاـیح  رد  اـهشزرا  دـض  اـهشزرا و  مـیلعت  رد  ار  دوـخ  یناـسنا  هـفیظو  ثداوـح ، ِیلک 
اهیگدیدمتـس و اهيرگمتـس و  اهراومه و  اهخالگنـس و  اهبیـشن و  زارف و  همه  نآ  اب  يرـشب  تشذگرـس  ندرک  وگزاـب  يروآعمج و 

نآ رب  دـیاب  دوشن ، يرادربهرهب  یناسنا  یگدـنز  هدـنیآ  رـضاح و  عضو  دوبهب  حالـصا و  يارب  ینّدـمت ، یگنهرف و  ياهطوقـس  اهلماکت و 
دروخ و اهفسأت  رمع ، شزرارپ  تاقوا  فرـص  يزغم و  ياهبنارگ  ياهيژرنا  نآ  رب  خـیرات و  ياهباتک  ماـنهب  هدـش  لـطاب  ياهذـغاک 
هب شرگن  رد  هاگآ  خروم  ره  هک  تسا  نیا  بلطم  دسریم . رظنهب  يرورـض  تیمها  اب  یبلطم  رکذت  ثحب ، نیا  لیمکت  يارب  . درک اههیرگ 

: دوش يورایور  اهشزرا  دض  اهشزرا و  عون  ود  اب  تسا  نکمم  یخیرات ، يدادیور  ثداوح و 
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شزرا دض  شزرا و  یلک  لوصا 

، فرط کی  زا  اریز  درادن ، راگنخیرات  شنم  اب  یتافانم  چیه  عون ، نیا  اب  یخیرات  ياهدادیور  ثداوح و  ریـسفت  قیقحت و  هک  تسا  یهیدب 
دروم هک  یلک  ياهشزرا  دـض  اهشزرا و  يانبمرب  تایعقاو  نآ  لیلحت  ریـسفت و  هلیـسو  هب  رگید  فرط  زا  هدـش و  وگزاب  ًالماک  تاـیعقاو 

نایب رد  هک  نیا  دننام  تسا . هدـش  هتـشادرب  ینیع  تایعقاو  قیاقح و  هب  دنتـسم  تیبرت  میلعت و  ریـسم  رد  یمدـق  تسا ، تیرـشب  مومع  لوبق 
تیبرت میلعت و  یقوقح و  ِيرگداد  ملاس و  داصتقا  گنهرف و  هک  ار  نآ  طیارـش  للع و  نّدمت ، کی  يالتعا  زورب و  هب  طوبرم  ياهدادـیور 

تایح  » هب تمدـخ  نیرتگرزب  ریـسفت ، لیلحت و  اب  هارمه  يراگنخـیرات  هنوگنیا  دـیوگب  یـسک  رگا  میوش . رکذـتم  تسا ، هدوب  هتـسیاش 
دید دیهاوخ  دینک ، تقد  نیملسم -  ینامـسآ  باتک  دیجم -  نآرق  رد  رگا  امـش  تسا . هدرکن  ياهغلابم  هنوگ  چیه  تسا ، يرـشب  لوقعم »

. دشابیم اهشزرا  دض  اهشزرا و  هئارا  هلیسو  هب  رشب  تیبرت  میلعت و  يارب  تسا ، هدمآ  یهلا  باتک  نیا  رد  هک  اهناتساد  نآ  همه 

یصخش ياهدادیور  صاخ و  یگنهرف  یمیلقا  يداژن  یصوصخ  ياهشزرا  دض  اهشزرا و 

زا هدافتـسا  لامتحا  تروص  رد  هچرگا  درادن ، یمازلا  هفیظو  ییاهشزرا  دـض  اهشزرا و  نینچ  نایب  يارب  خروم  هک  تسین  يدـیدرت  هتبلا 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ناتـساد  هک  یخیراوت  بلغا  - 5. دوشیمن هدـید  اهنآ  نوماریپ  ریـسفت  قیقحت و  زا  یعناـم  زین  اـهنآ 

رتدـیدش اروشاع  زور  ساسح  تاعاس  رد  ترـضح  نآ  يارب  راک  هزادـنا  ره  هک : دـناهدومن  لـقن  ار  زیگناتفگـش  ناـیرج  نیا  دناهتـشون ،
. دومنیم ترـضح  نآ  ِیحور  ِییافوکـش  طاسبنا و  زا  تیاکح  دوخ  هک  دـشیم  رتهتخورفارب  اقب  راد  رفاسم  نآ  كرابم  هرهچ  تشگیم ،

رگیدـکیهب ترـضح  نآ  هب  هراـشا  لاـح  رد  هتخورفارب ، هرهچ  نآ  ییاـبیز  هدـهاشم  اـب  تیناـسنا ، هار  دیهـش  نآ  ناراـی  ِصاوخ  زا  یـضعب 
يرشب تشذگرـس  حرط  يّدصتم  هک  یـسک  ایآ  [ . 23 !« ] دسرتیمن گرم  زا  هجو  چیه  هب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دـیرگنب  :» دـنتفگیم

هک یمدآ  حور  تمظعاب  يورین  تسا  نیا  :» دیوگب رـشب  هب  دید ، خیرات  حیحـص  عبانم  رد  ار  لوقعلاّریحم  هدیدپ  نیا  هک  یتقو  دـیابن  تسا ،
ساسحا درم ، نیرتدنمزوریپ  دننامه  لامک ، يارب  هقباسم  نادـیم  رد  وپاکت  تهج  هب  هدننکـش ، ياههجنکـش  رجز و  نیرتتخـس  دروم  رد 

نیسح ماما  نینوخ  هصق  عیاقو  هک  ییاهباتک  هب  رگا  ای  دیسیونیم ، امش  دوخ  زیزع ، ناخروم  نایاقآ  - 6 .« دشاب هتشاد  ییافوکش  تّرسم و 
، اعوسات بش  لیاوا  هک  دـید  دـیهاوخ  ار  تیناسنا  یگرزب  هب  یلو  امنکچوک  دادـیور  نیا  دـینک ، هجوت  دـناهدومن  حرطم  ار  مالـسلا  هیلع 
، دـیزی هتخابدوخ  ِرودزم  دایز  نب  هَّللادـیبع  فرط  زا  یناسنا ، عون  دارفا  نیرتیقـش  نیرتثیبخ و  زا  رفن  دـنچ  زا  یکی  نشوجلايذ  نب  رمش 

کیدزن دروآ و  دنتــشاد ، يدـنواشیوخ  راـکتیانج  دــیلپ  نآ  اـب  رداـم  فرط  زا  هـک  وا  ناردارب  لـضفلاوبا و  ترــضح  يارب  ياهماـنناما 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  زیزع  ناروای  نآ  دوخ ، فیثک  معز  هب  دیامن و  غالبا  ار  همانناما  نآ  هک  دمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياههمیخ 

ِناما هب  هتشذگ و  ناج  زا  ِناروای  نآ  ام »؟ رهاوخ  نادنزرف  دنتـسه  اجک  : » دز هرعن  اههمیخ  یکیدزن  رد  هک  یتقو  دهدب ! تاجن  گرم  زا  ار 
هاگدید زا  خساپ ، نیا  تسا .»] ثیبخ  دیلپ و  هچرگا   ] دیهدب خساپ  ار  شنخـس  : » دومرف نادیهـش  رورـس  دنتفگن . ار  وا  خساپ  هتـسویپ ، ادخ 

. دیآیمرب یلا  هشیر  کی  زا  داد ، نانآ  نابسا  هب  یتح  وا و  نایرکشل  ّرح و  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یبآ  نآ  اب  یناسنا ، ياهشزرا 

دوب دهاوخ  تعیبط  ملاع  هدیدپ  نیرتتسپ  ددرگن  هیجوت  دوخ  يالعا  فده  هب  دوشن و  هتخانش  حیحص  روط  هب  یناسنا  تایح  رگا 

ار يزیچ  ات  دننک  اهر  ار  مدرم  دنزرون و  مامتها  شایلاع  فدـه  هب  نآ  هیجوت  تایح و  ییاسانـش  هلأسم  هب  هعماج  کی  ناگدـننادرگ  رگا 
نینچ يارب  ناوتیم  ایآ  دـنریذپن ، دـنمهفن و  دروآیم ، شیپ  نانآ  يارب  یتسرپتّذـل  یهاوخدوخ و  ياـههزیگنا  طـیحم و  هک  هچ  نآ  زج 

اب مدرم  تیرثکا  هک  هنوگنامه  شاکيا  !؟ دـشاب هتـشاد  حـیجرت  يدوبان  گرم و  رب  هک  تفرگ  رظنرد  ار  یلـصا  هیجوت و  ریـسفت و  یتایح 
يارب دننزیم ، اهبالقنا  اهمایق و  هب  تسد  يویند ، تارابتعا  يدام و  ِشاعم  قرط  ندروآ  تسد  هب  يارب  دوخ  یسایس  نازاتـشیپ  کیرحت 
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حطـس هک  میدـیمهفیم  عقوم  نآ  رد  ام  دـندزیم . تالّوحت  داجیا  مایق و  هب  تسد  زین  دوخ  ِلوقعم » تایح   » یحور و ياـهشزرا  زا  عاـفد 
گرزب ناسانـشناسنا  زا  یکی  هـک  تـسا  خـیرات  هدـنزاس  يوزرآ  نـیمه  كـالم  هـب  رظن  اـب  دوریم . ـالاب  دـح  هـچ  اـت  اـهناسنا  تـمظع 
هنـسرگ حاورا  هرابرد  تسا ، هدـش  هتخیر  هنهرب  ياهندـب  هنـسرگ و  ياهمکـش  يارب  هک  ییاهکشا  نآ  زا  یمک  رادـقم  رگا  :» دـیوگیم

نیمز يور  رب  هنهرب  هنـسرگ و  یحور  هن  دـشیم ، ریزارـس  رـشب  راسخر  رب  تمارک ، تفارـش و  سابل  زا  هنهرب  یناـسنا و  لـیاضف  تفرعم و 
، اهیگتسیاش هب  هن  دهدیم و  تیمها  اهیگتسیاب  هب  هن  هک  نوناق  قح و  ِرایعم  نودب  یگدنز  .« هنهرب یندب  هنـسرگ و  یمکـش  هن  دنامیم و 

ٌناذآ ْمَُهل  َو  اِهب  َنوُرِْصُبی  ٌُنیْعَأ ال  ْمَُهل  َو  اِهب  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل  تسا ...: هدومرف  یفرعم  یتسه  ملاع  ياتکی  قلاخ  ار  نآ  هک  تسا  نامه 
اهنآ هلیـسو  هـب  هـک  تـسا  ییاـهلد  ناراـکهبت  نآ  يارب  [ .» 24  ] نُوِلفاْغلا ُمُه  َکـِئلُوا  ُّلَـضَا  ْمُه  ْلـَب  ِماـْعنَْألاَک  َکـِئلُوأ  اـِهب  َنوُعَمْـسَی  ـال 

. دنونـشیمن اهنآ  هلیـسوهب  هک  تسا  ییاهشوگ  نانآ  يارب  و  دـننیبیمن ، اهنآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  ییاهمشچ  نانآ  يارب  و  دـنمهفیمن ،
رکف عوضوم  نیا  هب  نونکات  اـیآ  .« دـنروهطوغ تلفغ  رد  هک  دنتـسه  ناـنآ  اریز ]  ] دنتـسه ناـنآ  زا  رتهارمگ  هکلب  ناـیاپراهچ ، دـننام  ناـنآ 

طوقـس لّزنت و  زا  ياهجرد  هب  هنوگچ  لوقعم ،» تایح   » رد تفرـشیپ  لـماکت و  لـیاسو  ییاـبیز و  همه  نآ  نتـشاد  اـب  یمدآ  هک  دـیاهدرک 
لوـق هب  ًـالوا ؛ : اریز دـشابن ، دـنمزاین  داـیز  رکفت  هب  ینعم  نیا  مهف  دـیاش  ددرگیم !؟ رتهارمگ  رتتـسپ و  زین  روناـج  زا  یتـح  هـک  دـسریم 

، دیهدب رارق  هجوت  دروم  ار  لاؤس  نیمه  نتم  رگا  امـشار  وت  رم  وس  نآ  زا  دـمآ  لاؤس  نیاک  یـضترم  يا  باوج  وج  وس  نآ  زا  مه  : يولوم
رد یقرت  لماکت و  لیاسو  ییابیز و  همه  نآ  نتـشاد  اب  یمدآ  دوشیم  هنوگچ  هک  دینکیم  لاؤس  امـش  اریز  دیباییم ، ًامتح  ار  دوخ  خـساپ 

نیا روبزم ، لاؤس  خـساپ  هک  تسا  یهیدـب  ؟ دوشیم رتهارمگ  رترابتبکن و  مه  ناروناج  زا  یتح  اـهیتسپهب ، طوقـس  رد  لوقعم ،» تاـیح  »
یتسپ ًایناث ؛ . دنامورحم لیاسو  نآ  زا  تاناویح  هک  یتروص  رد  دنکیم ، طوقـس  لماکت  التعا و  لیاسو  همه  نآ  نتـشاد  اب  یمدآ  هک  تسا 

ياهناسنا تواقـش  تلالـض و  اب  هجوچیه  هب  هک  تسا  زیچان  دودـحم و  يردـق  هب  دـشاب ، هدـنرد  مه  هک  ردـقره  ناویح  کی  ِیهارمگ  و 
یگدـنز نیمز  يور  رب  نونکاـت  هک  ار  یتاـناویح  هـمه  ياـهزواجت  اهيّدـعت و  امـش  رگا  تـسین . هسیاـقم  لـباق  هشیپتناـیخ  راـکتیانج و 

رگا دینک . هسیاقم  رگیدکی  اب  دیراذگب و  زیگنچ  دننام  یقش  يامنناسنا  کی  تواقـش  ربارب  ار  اهنآ  دیناوتیمن  دیریگب ، رظنرد  دناهدرک ،
کی مدرم  همه  شاک  يا  : » تفگیم هک  نوِرن  يوزرآ  ّتین و  نیا  ربارب  رد  ار  نیمز  هرک  تاناویح  ياهراتـشک  اـهزواجت و  همه  دـیهاوخب 

هظحالم دـییامن ، هسیاقم  رگیدـکی  اب  دـیراذگب و  مدرکیم »! ادـج  ناشندـب  زا  ریـشمش  هبرـض  کـی  اـب  ار  نآ  نم  و  دنتـشاد ، ندرگ  رس و 
هدـشن هدـهاشم  دروم  چـیه  رد  نونکات  ًاثلاث ؛ . تسا رتهناهارمگ  رتدـیلپ و  اهنآ  همه  زا  راکمتـس ، نورن  يوزرآ  تین و  کـی  هک  دـینکیم 

ار وا  دزگب و  ار  ناسنا  کی  هک  نآ  زا  سپ  يراـم  هک  تسا  هدـماین  تسد  هب  یملع  قیقحت  چـیه  زا  هدـشن و  هدینـش  سک  چـیه  زا  تسا و 
ای مظن  هلیسو  هب  دنک و  اپرب  رورس  نشج و  سلجم  شنانیشنمه  اب  ای  دوخ  يارب  یلاحـشوخ  طاسبنا و  تلاح  اب  دورب و  دوخ  هنال  هب  دشکب ،

اقَّنلاَمْوَی انُْدیَز  الَع  : هک منامه  نم  مدروآرد ؟ ياپ  زا  هنوگچ  ار  وت  هک  يدـید  دـیوگب : دوخ  هدـش  هتـشک  هب  باطخ  تاهابم  لامک  اب  رثن و 
زیت هبل  ياراد  قاّرب و  ینامی  ریشمش  اب  ار  امش  دیز  ِرس  راکیپ  زور  رد  هک  دوب  ام  دیز  نیا  يرآ ، » ِنامَی ِْنیَتَْرفَّشلا  ِضام  َضَْیبَِاب  ْمُکِْدیَز  َُسأَر 
عافد دنکیم ، باجیا  اهنآ  یتایح  ترورض  هک  ياهزادنا  هب  دوخ ، لافطا  نکـسم و  ییاذغ و  داوم  زا  تاناویح  ًاعبار ؛ !!« درب الاب  نارذگ  و 
عون رد  هک  یـساسایب  تارابتعا  اهلایخ و  يانبمرب  تاناویح  گنج  نونکات  یلو  دـنزادرپیم . راتـشک  هب  رطاخ  نیا  هب  اسب  هچ  دـننکیم و 

تشیعم ّداوم  راکتحا  هنافسأتمناشگنن ، ناشمان و  یلایخ  رب  ناشگنج  ناشحلـص و  یلایخ  رب  : يرآ تسا . هدشن  هدهاشم  دوشیم ، هدید  رـشب 
اب هک  رـشب  عون  دارفا  رد  رتشیب ، راـبتعا  دوس و  ندروآ  تسد  هب  يارب  مدرم ، ِتاـیح  لـیاسو  رگید  وراد و  دـننام  یگدـنز  ِيرورـض  داوم  و 

رظن رد  لاح ، . تاناویح رد  هن  دوشیم  هدـید  یناوارف  هب  دـننکیم ، یفرعم  یتسه  ملاع  تادوجوم  نیرتهتفای  لماکت  ار  دوخ  تحاقو  لامک 
تیریدم دوخ ، لاثما  زا  ياهّلگ  اب  دهاوخیم  تسا ، تاناویح  زا  رتهارمگ  رتتسپ و  دـنوادخ ، هدومرف  هب  انب  هک  ییامنناسنا  نینچ  دـیریگب 

هیلع هللا  یلـص  هَّللادـبع  نب  دـمحم  ار  یناسنا  ندـمت  نیرتیلاع  لماوع  هنیمز و  هک  دریگب ، تسد  هب  ریـشمش  روزهب  ار  یمالـسا  هعماج  نآ 
، اه « راّمت مثیم  ، » اه « يرافغ رذوبا  ، » اه « یسراف ناملـس   » دننام مالـسلا  هیلع  مدآ  دالوا  نیرتندمتم  هنومن  هدروآ و  دوجو  هب  اج  نآ  رد  هلآو 
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هب ار  نانآ  لاثما  اه و  « يرجه دیشر   » اه و « یعازخ قمح  نب  ورمع  ، » اه « يدع نب  رجُح  ، » اه « رسای رامع  ، » اه « ینرق سیوا  ، » اه « رتشا کلام  »
تیهام هدش  هتخاس  اههنومن ، نیا  هک  تسا  هدرک  تابثا  زین  دوخ  بتکم  ینالقع  یقطنم و  ینابم  اب  و  تسا ، هدومرف  میدقت  تیرـشب  خیرات 

ِییافوکـش نامه  هک  ار  تفارـش  اب  گرم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تشاد  ناکما  ایآ  . نانآ یعیبط  صاخ  تیـصخش  هن  دـنابتکم ،
نیـسح ماما  رگا  یتسارهب  دـهدن ؟! حـیجرت  نآ  ياهشزرا  تیناسنا و  ناسنا و  نانمـشد  نآ  اب  یگدـنز  هب  دوب ، وا  هبّیط » لوقعم و  تاـیح  »

دروم دیزی ، اب  تفلاخم  مدع  لیلد  هب  دوش و  دنمهرهب  تشیعم  داوم  زا  یحابـص  دنچ  ات  دادیم  نت  ایند  هزور  دنچ  یگدـنز  هب  مالـسلا  هیلع 
لباقم رد  ایآ  ددرگ ، رادروخرب  زین  تلزنم  ماقم و  ِیّلیخت  ذیاذل  زا  یتح  دریگ و  رارق  دیزی  نیگنر  ياههرفس  ناسیلهساک  زا  ياهدع  تبحم 

ادخ هاگـشیپ  رد  اهنیا ، همه  زا  رتالاب  ایآ  دشیمن !؟ هدنمرـش  لوؤسم و  خیرات ، ساسح  نادـجو  دوخ و  كاپ  نادـجو  یهلا و  تیـصخش 
ای یحولهداس  لامک  اـب  ناـنآ  دنتـسه . ناوتاـن  لـفاغ و  تداعـس  ياـنعم  كرد  زا  مدرم ، هاـگآان  تیرثکا  هک  اـغیرد  !؟ دـشیمن هدـنکفارس 
زا ار  دوخ  فرحنم ، لیخت  نیا  اب  دـننکیم و  یقلت  تداعـس  ار  ترهـش  ماقم و  تاوهـش و  مشخ و  باوخ و  روخ و  قیاقح ، هب  ییاـنتعایب 
رد ار  يدبا  تایح  سونایقا  هب  دورو  یگدنز و  لحاس  هب  ندیسر  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ینّابر  قطنم  دنزاسیم . مورحم  یعقاو  تداعس 
اب یتسیزمه  هام و  دیـشروخ و  ناگراتـس و  ياشامت  همادا  زا  دیامنیم و  یقلت  قلطم  تداعـس  ناراکتیانج ، ناراکمتـس و  اب  یگدـنز  ربارب 

. دهدیم ادیپ  فارصنا  امنناسنا  ياهناسنا  دض 

مالسا رد  رشب  یناهج  قوقح  هاگدید  زا  نآ  یتاذ  تفارش  تمارک و  یناسنا و  تایح 

هب فّلکم  دارفا  اهتیعمج و  اـهتلود و  همه  تسا . هدـش  نیمـضت  اـهناسنا  همه  يارب  نآ  قح  تسا و  يدـنوادخ  ياـطع  تاـیح ، فلا .
یعیبط و ياهالب  اهيرامیب و  دـننام  نآ ، یعیبط  ياقب  رب  لـالخا  ِندـش  دراو  يّدـعت و  هنوگره  لـباقم  رد  تاـیح  قح  زا  عاـفد  تیاـمح و 

ِراسهمشچ ِيدوبان  يارب  ياهلیسو  ره  زا  هدافتـسا  .ب . تسین زیاج  یعرـش  یـضتقم  نودب  ندب ، زا  یحور  چیه  ندرک  ادج  دنتـسه . یناسنا 
هاوخ تسا ، بجاو  تسا ، هداد  هزاجا  ادـخ  هک  اج  نآ  ات  يرـشب  تاـیح  همادا  ظـفح  .ج . تسا مارح  یئزج ، یّلک و  زا  ّمعا  يرـشب  ِتاـیح 

نارگید تایح  هرابرد  وا  تظفاـحم  اـی  راـحتنا ) دـننام   ) نتـشیوخرب يدـعت  اـی  نارگید  يدـعت  لـباقم  رد  دوخ  تاـیح  رب  درف  ره  تظاـفح 
دیدهت دروم  نادنمتردق  فرط  زا  ای  یعیبط  لماوع  هیحان  زا  وا  تمارک  تایح و  هتفرگ و  رارق  فاعـضتسا  دروم  هک  یـسک  ره  رب  .د . دـشاب

ار نآ  ییاناوت  هک  یعورشم  وحن  ره  هب  نتـشیوخ  تمارک  تایح و  زا  رطخ  عفد  فاعـضتسا و  عفد  هب  دنک  مایق  هک  تسا  بجاو  هدش ، عقاو 
. تسا هدرک  کمک  دوخ ، تمارک  تایح و  دیدهت  نتخاس و  فعضتسم  رد  ملاظ  هب  دنکن ، مایق  فیلکت  نیا  ماجنا  هب  هک  سک  ره  و  دراد ؛

هداد فاعضتسا  ییاونیب و  هب  نت  هک  دنباییم  یعضو  رد  گرم  لاح  رد  ار  نانآ  ناگتشرف  هک  یماگنه  هک  تسا  یناسک  زا  یصخش  نینچ 
ِضْرَْالا ِیف  َنیفَعْضَتْسُم  اّنُک  اُولاق  ُْمْتنُک  َمِیف  اُولاق  ْمِهِسُْفنَا  یِملاظ  ُۀَِکئَالَْملا  ُمُهیّفََوت  َنیذَّلا  َّنِا  : دنسرپیم نانآ  زا  دناهدومن ، نتشیوخرب  ملظ  و 

، دناهدوب راکمتس  نتـشیوخ  رب  هک  یناسک  [ .» 25  ] اریـصَم ْتَءاس  َو  ُمَنَّهَج  ْمُهاوْأَم  َکئلوُأَف  اهیف  اوُرِجاُهتَف  ًۀَعِـساو  ِهَّللا  َضْرَأ  ْنُکَت  َْملَا  اُولاـق 
نیمز يور  رد  ام  دنهدیم : خساپ  نانآ  دیدوب ؟ یلاح  هچ  رد  يویند  یگدنز  رد  امـش  دـنیوگیم : دـنریگیم ، ار  ناشناج  ناگتـشرف  یتقو 

یناسک نانآ  دـینک ؟ ترجه  نآ  رد  ات  دوبن  رواـنهپ  ادـخ  نیمز  اـیآ  دـنیوگیم : ناـنآ ] هب  ناگتـشرف  . ] میدوب هراـچیب ) اونیب و   ) فعـضتسم
هاگدید زا  رـشب  یناهج  قوقح  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .« تسا يدـب  تشونرـس  خزود  تسا و  خزود  نانآ  ییاهن  هگلزنم  هک  دنتـسه 

عفد قح  نینچمه  و  هدومنن ، حرطم  ار  دوخ  تایح  زا  ناسنا  ره  تظفاحم  بوجو  مجنپ ، هدام  موس و  هداـم  دـننام  هطوبرم ، داوم  رد  برغ ،
. تسا هدرکن  رّرقم  اهناسنا  يارب  ار  فاعضتسا 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 
دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 

ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
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 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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