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 ( ریبک نشوج  ياعد  رد  نیون  یشهوژپ  ) یعوضوم یسانشاعد 

باتک تاصخشم 

اضریلع فلوم  ریبک /) نشوج  ياعد  رد  نیون  یشهوژپ   ) یعوضوم یسانشاعد  روآدیدپ :  مان  ناونع و  اضریلع  شنمیناهارف ، هسانـشرس : 
تسورف ج . يرهاظ :  تاصخشم  یمالسا � 1376 -  تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  مق : رشن :  تاصخشم  شنمیناهارف .

. همانباتک تشاددای :   x-178-470-964 لایر :  6500 کباش :  . 979 مق ؛ هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  : 
حرـش ریبک . نشوج  ياعد  عوضوم :  ریـسفت  دقن و  ریبک --  نشوج  ياعد  عوضوم :  ریبک  نشوج  ياعد  رد  نیون  یـشهوژپ  رگید :  ناونع 

BP268/402/ف4 هرگنک :  يدنب  هدر  یمالسا  تاراشتنارتفد  مق . هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هدوزفا :  هسانش  هفـسلف . اعد --  عوضوم : 
م26722-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/774 ییوید :  يدنب  هدر 

رتفد همّدقم 

ناوارف یتیبرت  رثا  زا  رگید ،  تادابع  نانوچ  تساناوت و  دـنوادخ  ربارب  رد  ناسنا  عوضخ  تدابع و  عون  کی  شیاین ))  اعد و   ، )) کش یب 
 . دوش یم  نومنهر  دـنوادخ  تفرعم  هب  ار  ناسنا  اعد ،  هک  میبای  یمرد  نآ ،  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  رد  تقد  اب  دـشاب .  یم  رادروخرب 
 . دنک عوضخ  لاعتم ،  راگدرورپ  ياتمه  یب  كاپ و  تاذ  ربارب  رد  هدرب و  یپ  شیوخ  ياهیدـنمزاین  هب  رـشب  ات  ددرگ  یم  ببـس  اعد ، )) ))

کمک هب  اعد ، ))  . )) دیامن یم  داجیا  شقلاخ  هدنب و  نایم  راوتـسا  قیمع و  يا  هطبار  هتخاس و  انـشآ  یهلا  ياهتمعن  اب  ار  ناسنا  اعد ، )) ))
هدنب زج  ار  نتـشیوخ  هک  دناسر  یم  یماقم  هب  ار  ناسنا  اعد ، ))  . )) دنک یم  ددـم  ار  يو  شیاه ،  هتـساوخ  هب  یبایتسد  رد  هتفاتـش و  ناسنا 

هب شمارآ  هدارا و  تیوقت  سفن ،  هب  دامتعا  یـسانشادخ ،  اـعد ، ))  : )) هصـالخ دـنک .  یمن  تعاـطا  وا ،  ناـمرف  زا  ریغ  دـنیب و  یمن  ادـخ 
 . دزاـس یم  راودـیما  دنمـشوه و  رگـشالت ،  تّمه ،  دـنلب  يدرف  ار  يو  هدرک و  رود  وا  زا  ار  يدـیمون  سءاـی و  حور  دـشخب و  یم  ناـسنا 
رپ دنناسر .  ماجنا  هب  شصوصخم  طیارـش  اب  هتخانـش و  ار  نآ  هک  دنبای  یم  تسد  اعد ))  )) يالاو الاب و  فده  هب  يدارفا  تسین ،  يدیدرت 

تسا و یتراشا  اهنت  هاتوک ،  رایـسب  هتـشون  نیا  دراد و  ناوارف  ياهثحب  صـصخت و  هب  زاین  اعد ،  نوگانوگ  داعبا  تخانـش  هک  تسا  حضاو 
نـشوج  )) رابرپ ياعد  زا  ییاه  هشوگ  یـسررب  رد  بلاـج  يا  هویـش  دراد ،  رارق  یمارگ  هدـنناوخ  امـش  تسد  رد  نونکا  هک  یباـتک  سب . 

اب رتهب  یعقاو  ناـنم  ؤم  هکنیا  اـت  دـنک  یم  هضرع  نآرق  هب  اـعد  و  اـعد )) هب  اـعد  ریـسفت   )) هویـش اـب  ار  نآ  مرتحم  فل  ؤم  هک  تسا  ریبک ))
نادنم هقالع  رایتخا  رد  پاچ و  ار  نآ  شیاریو ،  یسررب و  زا  سپ  رتفد ،  نیا  دنبای .  هار  میقتـسم  طارـص  هب  هدش  انـشآ  اعد  هیلاع  نیماضم 

ای داـقتنا  هنوگره  میراد  اـضاقت  مرتـحم  ناگدـنناوخ  زا  همتاـخ ،  رد  دریگ .  رارق  لاـعتم  دـنوادخ  لوبق  دروـم  میراودـیما  دـهد ،  یم  رارق 
رتفد میرازگـساپس  دـنراد .  لاسرا  یـسراف  شخب  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  یتـسپ 749 -  قودنـص  مق :  سردآ :  هب  دـنراد  هک  يداهنـشیپ 

مق هیملع  هزوح  نیسّردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا 

فل ؤم  همدقم 

زا یکی  اعد ))  . )) دراد ینوگاـنوگ  ياـهتروص  ناـسنا ،  لاـعتم و  راـگدرورپ  ناـیم  طاـبترا  ( 1  . . . ( . ) ْمـَُـکل ْبِجَتـْـسءا  ِینوـُـعُْدا  ) . . . 
رد دوخ  لاعتم ،  راگدرورپ  هک  مینک  یم  هظحالم  تهج ،  نیمه  هب  دور .  یم  رامـش  هب  هنیمز  نیا  رد  اهطابترا  نیرت  یفطاع  نیرتصلاـخ و 

يِدابِع َکَلَئَس  اذ  إَو   : ) تسا هداد  قوس  نآ  يوس  هب  ار  رشب  ترابع ،  نیرتاویـش  اب  هدومرف و  رما  طابترا ،  عون  نیا  يرارقرب  هب  میرک  نآرق 
نیرتکاـپ یهلا ،  گرزب  ياـیلوا  هـک  مـینک  یم  هظحـالم  رگید  يوـس  زا  و  ( 2  . . . ( . ) ِناـعد اذِإ  ِعاّدــلاَةَوْعَد  ُبـیِجُءا  ٌبـیِرَق  ّینِإَـف  یّنَع 
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رادقم هب  رون ،  يایرد  نیا  رد  روغ  اب  هک  تسام  رب  نیاربانب ،  دـنا .  هدومن  هضرع  اعد ))  )) بلاق رد  ار  دوخ  فراعم  نیرتالاو  تاساسحا و 
هحفـصربراتشون نیارد  هچنآ  میوش .  دنم  هرهب  نآ ،  درف  هب  رـصحنم  دـیاوف  زا  هدومن و  جارختـسا  ار  نآ  ياهرهگ  دوخ ،  دادعتـسا  ناوت و 

فیرـش ياعد   )) ینعی تسا ؛  هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  يا  هیعدا  نیرتفیرـش  زا  یکی  رد  رـصتخم  رایـسب  تسا  یـشواک  تسا ،  هدـمآذغاک 
ربمایپ نآ ،  هدـنریگ  نیما و  لیئربج  نآ ،  هدـنروآ  لاعتم ،  راگدرورپ  نآ ،  هدنتـسرف  هک  سب  نیمه  اـعد  نیا  تفارـش  رد  ریبک . )) نشوج 

زا دنچره  تسین ،  میرک  نآرق  هب  تهابـش  یب  نءاشلا  میظع  ياعد  نیا  تهج ،  نیا  زا  نیاربانب ،  دشاب .  یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا
هتفرگرب حیرصریغ ،  ای  حیرص  روط  هب  دشاب  یم  لاعتم  راگدرورپ  زا  تفص  مسارازه و  کی  لماش  هک  اعد  نیا  ياوتحم  زین ،  اوتحم  ظاحل 

هک يا  هویـش  دوش .  یم  بوسحم  زین  میرک  نآرق  اب  یلامجا  ییانـشآ  عون  کی  اعد ،  نیا  اب  ییانـشآ  نیاربانب ،  دـشاب .  یم  میرک  نآرق  زا 
يدنب عوضوم  ریبک ،  نشوج  ياعد  ادتبا  هک  انعم  نیا  هب  اعد ،  هب  اعد  شور  زا  تسا  ترابع  هدش  هدافتسا  نآ  زا  اعد  نیا  اب  ییانـشآ  يارب 

هدافتـسا ثحب ،  نیا  نییبت  يارب  هیعدا  رگید  زا  هاگنآ  تسا ،  هدش  هدـناجنگ  ثحب  کی  رد  رگیدـکی ،  اب  طبترم  تافـص  امـسا و  هدـش و 
نیرتـجیار و رـضاح ،  لاـح  رد  باـتک  نیا  اریز  دنـشاب ؛ یم  ناـنجلا  حـیتافم  فیرـش  باـتک  زا  هتفرگرب  یگمه  هـیعدا  نـیا  تـسا .  هدـش 

کی راتـشون ،  نیا  رد  نیاربانب ،  تسا .  ناسآ  هداس و  ناـگمه  يارب  زین  نآ  هب  یـسرتسد  هک  دـشاب  یم  هیعدا  هنیمز  رد  باـتک  نیرتانـشآ 
میرک نآرق  اب  هیعدا  طابترا  قباطت و  هطوبرم ،  ینآرق  تایآ  رکذ  اب  نینچمه  دوش .  یم  لصاح  زین  نانجلا  حیتافم  لک  اب  یلامجا  ییانـشآ 

 ، هیعدا نوگانوگ  داعبا  رد  شواک  يرادقم  هک  تسا  نیا  تسا  يرورض  اجنیا  رد  نآ  رکذ  هک  يا  هتکن  دوش .  یم  نشور  يا  هزادنا  ات  زین 
مزال و رایسب  يرما  نف ،  لها  طسوت  یسانشاعد ، ))   )) ناونع تحت  لقتسم ،  يا  هتـشر  سیـسءات  هک  دنک  یم  خسار  رواب  نیا  رب  ار  ناسنا 

هزوک لاحره ،  هب  دـنزرون .  غیرد  هنیمز  نیا  رد  يریخ  شالت  چـیه  زا  يدام  يونعم و  تاناکما  ناـبحاص  تسا  دـیما  هک  دـشاب  یم  دـیفم 
سونایقا نیا  زا  دوخ ،  تقایل  تیلباق و  رادـقم  هب  ات  میتسیا  یم  اعد ))  )) نارک یب  سونایقا  لحاس  رب  هتفرگ  تسد  هب  ار  دوخ  ياه  هتـسکش 
باختنا ثحابم ،  زا  کیره  يارب  هک  ینیوانع  هکنیا :  حیضوت  یـضَْرتَو . ))  ُّبُِحت  اِمل  انْقِّفَو  انَّبَر   . )) میـشکرب تایح  بآ  قیمع ،  فرژ و 

 : رگید ترابع  هب  تسا .  هدش  دراو  عوضوم  نآ  نوماریپ  رد  یهلا  تافـص  امـسا و  هک  دشاب  یم  یّلک  یعوضوم  هدنهد  ناشن  تسا ،  هدش 
نابرق دـیع  شنم  یناهارف  اضریلع  دنـشاب .  یم  ثحب  یلک  عوضوم  رگنایب  هکلب  دنـشاب  یمن  یهلا  تافـص  ءامـسا و  زا  دوخ  نیواـنع ،  نیا 

1416

ینسُحلا ُءامسَا 

یسک يا   ! (( . )) اْیلُْعلا ُتافِّْصلا  َُهل  ْنَم  ای  ( )) 56  ! (( . ) تسوا نآ  زا  اهمان  نیرتهب  هک  یسک  يا   ! (( . )) ینْسُْحلا ُءَّامْسالا  َُهل  ْنَم  ای  ( )) 56)
ْنَم ای  ( )) 76  ! (( . ) تسا تکرب  اـب  شماـن  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُهُمْـسا َكَراـبَت  ْنَـم  اـی  ( )) 76  ! (( . ) تسوا يارب  تافـص  نـیرترب  هـک 

 . . . ( اِهب ُهوُعْداَف  ینْسُْحلا  ُءامْسالا  ِِهّللَو   : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  تسا . )) !  هّزنم  كاپ و  شیاهمان  هک  یسک  يا   ! (( . )) ُُهئامْسَا ْتَسَّدَقَت 
زا یتسه ،  ناهج  هب  تبـسن  تفرعم  تخانـش و  دیناوخب . )) . . .  اهمـسا  نآ  هب  ار  وا  سپ  تسا ،  دنوادخ  نآ  زا  اهمـسا  نیرتوکین  ( )) 3 . )

قلاخ دراد .  رارق  لاعتم ))  راگدرورپ   )) ینعی یتسه  قلاخ  ءاشنم و  تخانـش  اهتخانـش ،  نیا  سءار  رد  و  تسا .  ناـسنا  فیاـظو  نیرتمهم 
یـساسا هچ  رب  هنوگچ و  تسا ؟  هدیرفآ  هچ  درک ؟  دهاوخ  هچ  تسا و  هدرک  هچ  درادن ؟  هچ  دراد و  هچ  تسا ؟  هنوگچ  تسیک ؟  ناهج 
یفیاظو هچ  تسیچ ؟  اه  هدیرفآ  نیا  ماجنارـس  تسا ؟  هنوگچ  شیاه  هدیرفآ  اب  وا  هطبار  تسیچ ؟  شنیرفآ  زا  وا  فدـه  تسا ؟  هدـیرفآ 

ارچ ار  ناسنا  تسیچ ؟  وا  تالامک  تسا ؟  رادـقم  هچ  وا  تردـق  ناوت و  تسا ؟  ردـقچ  وا  ملع  تسا ؟  هدرک  ررقم  اـه  هدـیرفآ  نیا  يارب 
هنوگچ و ناسنا  اب  تسا ؟  هدیشخب  یمدآ  هب  ییاهزیچ  هچ  تسا و  هداد  رارق  ناسنا  يارب  یهار  هچ  درب ؟  یم  اجک  هب  ار  وا  تسا و  هدیرفآ 

دنسانشب ار  وا  دنناوت  یم  رادقم  هچ  ات  اهناسنا  تسا ؟  هداد  رارق  ناسنا  يارب  یهاگیاج  هچ  یتسه ،  هریاد  رد  دنک ؛ یم  راتفر  یساسا  هچ  رب 
نیا زا  کیره  خـساپ  نتفای  اب  هکنیا  هچ  تسا  مزال  ناسنا  يارب  اهنآ  نتـسناد  هک  دنتـسه  یلیاسم  هباشم ،  لا  ؤس  اهدـص  تالا و  ؤس  نیا   ؟
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هتبلا دـنک .  یم  انـشآ  یگدـنز  ياهدـیابن  اهدـیاب و  اهتـسین و  تسه و  اب  ار  ناسنا  دوش و  یم  نشور  ناسنا ،  يور  ارف  یغارچ  تـالا ،  ؤس 
 . دـشاب یم  یّـصاخ  شالت  تمحز و  جاتحم  دوخ  یخـساپ ،  ره  هب  ندیـسر  هکلب  تسین ،  يا  هداس  راک  تالا ،  ؤس  نیا  خـساپ  هب  یبایتسد 
ؤس نیا  هک  ییاجنآ  زا  تفگ  دیاب  خساپ  رد  تفرگدیاباجکزااراهخساپ ؟  نیاودهد  خساپ  تالا  ؤس  نیا  هبدناوت  یم  یسک  هچ  مینیبب  لاح 

 : رگید ترابع  هب  تسوا .  دوخ  زین  هدـنهد  خـساپ  نیرتهب  سپ  دـشاب ،  یم  وا  نوگانوگ  ياـهیگژیو  یتسه و  راگدـیرفآ  هب  طوبرم  تـالا 
راگدرورپ دوخ  زا  دـیاب  زین  ار  تافـص  یماسا و  نیا  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  لاـعتم  راـگدرورپ  تافـص  یماـسا و  اهخـساپ ،  نیا  هعومجم 

هک یـسک  يا   ! (( . )) ینْـسُْحلا ُءامْـسالا  َُهل  ْنَم  ای   . )) تسا دوخ  هب  تبـسن  دوجوم  نیرتهاگآ  دوخ  وا  هکنیا  هچ  درک ،  تفاـیرد  ناـیملاع 
هیآ رد  هک  هنوگنامه  تسوا . )) !  يارب  تافـص  نیرترب  هک  یـسک  يا   ! (( . )) اْیلُْعلا ُتافِّْصلا  َُهل  ْنَم  ای   ! (( . )) تسوا نآ  زا  اهمان  نیرتهب 
یم نیرتوکین  نیرتهب و  ارچ  دنتسه و  هچ  امسا  نیا  دشاب .  یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يارب  اهمسا  نیرتهب  نیرترب و  تسا ،  هدمآ  هفیرش 

فاصوا نامه  رگنایب  عقاو  رد  زین  یماسا  نیا  دـشاب و  یم  ینوگانوگ  فاصوا  ياراد  لاعتم ،  راگدرورپ  تفگ :  دـیاب  خـساپ  رد  دنـشاب ؟ 
دنتـسه نینچ  نیا  زین  لاعتم  راگدرورپ  یماسا  نیاربانب ،  دنـشاب ،  یم  نیرتوکین  نیرتهب و  یهلا  تافـص  هک  ییاـجنآ  زا  دنـشاب و  یم  یهلا 

وا زا  ار  اهمـسا  نیا  درک و  هعجارم  لاـعتم  راـگدرورپ  ینعی  فاـصوا ؛  نیا  هدـنراد  دوـخ  هب  دـیاب  اهمـسا  تافـص و  نیا  هب  ندرب  یپ  يارب 
فاصوا نوگانوگ ،  ياهتبـسانم  هب  تسا و  هتخادرپ  دوخ  یفرعم  هب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  راگدرورپ  تهج ،  نیدب  تخومآ .  تفرگارف و 

َّنَءا ( ) . . . 5  ( . ) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ( ) . . . 4  ( . ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُهَو  ُنِطاْبلاَو  ُرِهاّظلاَو  ُرِخَالاَو  ُلَّوَالا  َوُه   : ) تسا هدومرف  نایب  ار  دوخ 
( ) . . 9  ( . ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ( ) . . . 8  ( . ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِإ  ( ) . . . 7  ( . ) ٌمیلَع ٌْعیِمَس  ُهّللاو  ( ) . . . 6  ( . ) ٌمیِکَح ٌباَّوت  َهّللا 

 ( . ُْرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َهّللا  َّنَءا  ( ) . . . 12  ( . ) ٌریَِصب ٌعیِمَـس  َهّللا  َّنِإ  ( ) . . . 11  ( . ) ٌریبَـخ ٌفیَِطل  َهّللا  َّنِإ  ( ) . . . 10  ( . ) ٌدیمَح ُِّینَغ  َهّللا  َّنِإَف  . 
َهّللا َّنَءا  ( ) . . . 16  ( . ) َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  ( ) . . . 15  ( . ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  ( ) . . . 14  ( . ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  ُهّللاَو  ( ) . . . 13)

ُئِراَْبلا ُِقلاـْخلا  ُهّللا  َوُه  ( ) 19  ( . ) َنیِِملاّـظلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ـال  ُهّللاَو  ( ) . . . 18  ( . ) ِمـیِظَْعلا ِلْـضَْفلاوُذ  ُهـّللاَو  ( ) . . . 17  ( . ) ِباقِْعلا ُدـْیِدَش 
هب وا  ناهن و  راکشآ و  رخآ و  لّوا و  تسوا   : )) زا تسا  ترابع  بیترت  هب  هفیرـش  تایآ  همجرت  ( 20  . . . ( . ) ینْسُْحلا ُءَّامْسالا  َُهل  ُرِّوَصُْملا 

و  (( . )) تسا میکح  ریذـپ و  هبوت  راگدرورپ ،  هک  یتسرد  هب   (( . )) تسا ناـبرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  هک  اـنامه   (( . )) تساـناد زیچره 
هب  (( . )) تمکح تزع و  اـب  يادـخ  تسوا  و   (( . )) تسا رداـق  يزیچ  ره  رب  راـگدرورپ  هک  یتـسرد  هب   (( . )) تساـناد اونـش و  دـنوادخ 
هب  (( . )) تسانیب اونـش و  دـنوادخ  انامه   (( . )) تسا ربخاب  هاگآ و  دـنوادخ  اـنامه   (( . )) تسا هدوتـس  زاـین و  یب  راـگدرورپ  هک  یتسرد 

تسود ار  ناراکوکین  دنوادخ  هک  یتسرد  هب   (( . )) تسا هدنهد  يزور  نیرتهب  دنوادخ  و   (( . )) تسا رتگرزب  رترب و  دنوادخ  هک  یتسرد 
دنوادخ و   (( . )) تسا تخـس  یباذع  ياراد  راگدرورپ  انامه  (( . )) دراد یمن  تسود  ار  نیزواجتم  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  (( . )) دراد یم 

دیدپ هدننیرفآ و  دنوادخ  تسوا  (( . )) دنک یمن  تیاده  ار  راکمتس  دارفا  دنوادخ  و   (( . )) تسا میظع  گرزب و  یـششخب  لضف و  ياراد 
راگدرورپ تافـص  یماسا و  زا  يا  هشوگ  نیا  اهمـسا . )) . . .  نیرتوکین  تسوا  يارب  تاـقولخم ، )   ) تروص هدـنراگن  ناـهج ،  هدـنروآ 
یگتـسیاش هک  یکین  تفـصره  هکلب  درادـن ،  روکذـم  دراوم  هب  صاـصتخا  یهلا  تافـص  هک  تسناد  دـیاب  اـما  دـش .  رکذ  هک  دوب  لاـعتم 

اهیبوخ همه  هدنهد  هدنراد و  لاعتم ،  راگدرورپ  عقاو  رد  دراد .  دوجو  شّدح  نیرتالاب  رد  لاعتم  دنوادخ  يارب  دـشاب  هتـشاد  ار  راگدرورپ 
 ، دـشاب ّتیمها  زیاح  ام  يارب  دـیاب  هک  يا  هتکن  اـما  دـشاب .  یم  صیاـقن  اهیدـب و  همه  زا  هّزنم  اّربم و  هک  هنوگناـمه  دـشاب  یم  تـالامکو 

میرک و نآرق  رد  فاصوا  اهمـسا و  نیا  تاـملک  ظاـفلا و  دـنچره  دـشاب .  یم  تافـص  امـسا و  نیا  هب  نتفاـی  تسد  ندیـسر و  یگنوگچ 
رهاظ زا  ناوت  یمن  ار  تقیقح  مامت  دنتسه و  تقیقح  زا  يا  هبترم  هدنهد  ناشن  طقف  ظافلا ،  اما  تسا ،  هدمآ  هیعدا  تایاور و  رد  نینچمه 
تافص نآ  ظافلا ،  نآ  یناعم  هب  هعجارم  اب  ناوتب  ات  دنتسین  ظفل  اتقیقح  یهلا  تافص  رگید ،  ترابع  هب  درک .  كرد  دیشک و  نوریب  ظافلا 

هب فاـصوا  نیا  زا  دـهاوخب  هک  سکره  هب  هک  تسوا  مه  تسا و  لاـعتم  راـگدرورپ  دزن  رد  فاـصوا  نیا  تـقیقح  هـکلب  درک ،  كرد  ار 
تفگ ناوت  یم  دـشاب و  دادعتـسا  تقایل و  نیا  بسک  يارب  دـیاب  ناسنا  یلـصا  فدـه  نیاربانب ،  دـشخب .  یم  شتیلباـق ،  تقاـیل و  رادـقم 
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هطبار هک  دیمهف  ناوت  یم  دش  هتفگ  نونکات  هک  یبلاطم  زا  تسا .  هدوب  تقایل  نیا  ندروآ  تسد  هب  هار  نداد  ناشن  زین  ایبنا  یلـصا  دوصقم 
دیاب عقاو  رد  تسا ؟  مادک  ام  یگدنز  رد  یهلا  فاصوا  نیا  تخانش  یلمع  ریثءات  تسیچ و  تافص  امسا و  نیا  اب  ناسنا ))   )) ناونع هب  ام 

تملظ تلالـض و  رد  تفرعم ،  نیا  نودـب  هک  يروط  هب  دراد  رارق  تخانـش  تفرعم و  نیا  ورگ  رد  ام  یهلا  یناـسنا و  یگدـنز  هک  تفگ 
نآ ياـهتنم  هک  میناد  یم  یطارـص  ار  میقتـسم  طارـص  میناد و  یم  دوخ  يادـخ  ار  دوخ  دـصقم  ماـمت  رگا  اریز  تفر ؛  میهاوخ  ورف  قلطم 

تـسا نیا  زج  ایآ  و  میـسرب ؟  نآ  هب  مینک و  تکرح  نآ  يوس  هب  دصقم  تخانـش  نودـب  میناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسا ،  لاعتم  راگدرورپ 
يرکف و ياهرواب  مامت  هک  تفگ  ناوت  یم  عقاو  رد  سپ  دش ؟  دهاوخ  رت  میقتسم  ام  تکرح  دشاب ،  رتشیب  دصقم  هب  ام  تخانش  هچره  هک 
هک تسناد  دـیاب  اجنیا  رد  دریگ .  یم  همـشچرس  تافـص ،  یماسا و  نیا  تخانـش  زا  ام  یلمع  يرادرک و  فیاظو  نینچمه  ام و  يداـقتعا 

یکی دننام  یثحابم  نینچمه  دراد .  دوجو  یفاضا  یسفن و  یلعف ،  یتاذ و  یبلـس ،  یتوبث و  دننام  یفلتخم  تامیـسقت  یهلا ،  تافـص  يارب 
دوخ ياج  رد  تسام و  ثحب  زا  جراخ  بلاطم ،  هنوگنیا  ًالعف  هک  دراد  دوجو  تاذ و . . .  اب  اهنآ  ندوب  یکی  رگیدـکی و  اب  تافـص  ندوب 

ماگنه اریز  مینک ؛  یم  یـسررب  ادن )) اعد و   )) هاگدید زا  ار  كرابم  فاصوا  یماسا و  نیا  راتـشون ،  نیا  رد  ام  کنیا  اما  تسا .  هدش  نایب 
 ، رگید تراـبع  هب  میناوخ .  یم  ار  هک  هداد و  رارق  باـطخ  دروم  یتایـصوصخ ،  هچ  اـب  ار و  یـسک  هچ  هک  مینادـب  دـیاب  اـم  ندرک ،  اـعد 
رد و  تسا .  قلطم  زاین  یب  نآ  زا  بلط  لاعتم و  راگدرورپ  هاگرد  هب  اعد  دـنمزاین  ناـسنا  تسا ،  هدـمآ  اـعد ))  )) ثحبم رد  هک  هنوگناـمه 
 ، دشاب رتشیب  تفرعم  تخانـش و  نیا  هک  رادقم  ره  لاح  دهدب ،  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  دناوتب  ات  دسانـشب  ار  هدنوش  اعد  دیاب  ناسنا  اعد ، 

بطاخم لاعتم ،  راگدرورپ  تافـص  تخانـش  ّمهم  دیاوف  زا  یکی  نیاربانب ،  دوب .  دـهاوخ  رتکیدزن  تباجتـسا  هب  رت و  یقیقح  ناسنا  ياعد 
 : هفیرـش هیآ  رد  لاعتم  راگدرورپ  هک  تسا  يا  هلءاسم  نیا  و  تسا .  ندرک  اعد  ماگنه  تافـص  نیا  هطـساو  هب  لاـعتم  دـنوادخ  نداد  رارق 

مهیلع  ) نیموصعم مینک  یم  هظحـالم  هک  تسا  نیمه  يارب  و  تسا .  هدومن  رما  نآ  هب  دوخ  ( 21  . . . () اِهب ُهوُعْداَف  ینْسُْحلا  ُءامْـسالا  هّللَو  )
لولشم  )) فیرـش ياعد  رد  ًالثم  دننک ؛ یم  اضاقت  لا و  ؤس  وا  زا  دنناوخ و  یم  تافـص  نیا  اب  ار  لاعتم  دنوادخ  دوخ ،  هیعدا  رد  مالّـسلا ) 

 ، تسا لاعتم  راگدرورپ  زا  یناوارف  تافـص  امـسا و  رب  لمتـشم  دنا و  هدومرف  میلعت  یناوج  هب  ار  نآ  مالّـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  هک  (( 
یَنْسُْحلا َِکئامْـسَِاب  َُکلَئْـسَاَو   : )) دنیامرف یم  نینچ  تافـص ،  امـسا و  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  ندناوخ  زا  سپ  اعد  نیا  نایاپ  رد  ترـضح ، 

ٌبیِرَق یِّنِاَف  یِّنَع  يِدابِع  َکَلَئَـس  اذِاَو  َْتُلقَو  ْمَُکل .  ْبِجَتْـسَا  ینوُعُْدا  َْتُلقَو  اِهب  ُهوُعْداَف  ینْـسُْحلا  ُءامْـسالا  ِِهّللَو  َْتلُقَف  َِکباتِک  ِیف  اهَّتِّعَن  ِیتَّلا 
ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِا  ًاْعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهّللا  َّنِا  ِهّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِـسُْفنَا ال  یلَع  اُوفَرْـسَا  َنیِذَّلا  َيِداب  ِناعد .  اذِا  ِعاّدلا  َةَوْعَد  ُبیُِجا 

یب ْلَْعفاَف  ینَتْرَمَا  امَک  َُکتْوَعَد  ْدَقَو  ینَتْدَعَو  امَک  َيالْوَم  ای  یَتباِجا  یف  ُعَمَطَاَو  يِدِّیَسای  َكوُجْرَاَو  ِّبَر  ای  َكوعْدَاَو  یهِلا  ای  َُکلَئْـسَءا  اَنَاَو 
يارب يدومرف  يدومن و  فیـصوت  تباتک  رد  ار  اهنآ  هک  تیوکین  ياهمان  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  اهلاراب !  (( . )) ُمیِرَک ای  ُُهلْهَا  َْتنَا  ام 

يدومرف و  ار .  امش  منک  تباجتسا  ات  ارم  دیناوخب  يدومرف  زین  و  دیناوخب .  اهمسا  نآ  هب  ار  دنوادخ  سپ  اهمـسا ،  نیرتوکین  تسا  دنوادخ 
 ، دناوخب ارم  هک  یـسک  خساپ  متـسه و  کیدزن  نم  هک  دنادب  سپ  دـسرپ  یم  نم  هراب  رد  وت  زا  مناگدـنب  زا  یکی  هک  یماگنه  ربمایپ !  يا 

همه دنوادخ  هکنیا  هچ  دیشابن ،  دیماان  دنوادخ  تمحر  زا  دیدومن !  يور  هدایز  متـس و  دوخ  رب  هک  مناگدنب  يا  يدومرف  زین  و  مهد .  یم 
یم ار  وت  اراـگدرورپ  منک و  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ادـنوادخ  کـنیا  و  تسا .  هدنـشخب  هدـنزرمآ و  وا  هک  اـنامه  دزرمآ ،  یم  ار  ناـهانگ 

هک هنوگنامه  نونکا  مدـناوخ و  ار  وت  مدرک و  اعد  يدرک  رما  هک  هنوگنامه  نم !  يالوم  يا  و  مراودـیما .  وت  هب  نم !  ياقآ  يا  و  مناوخ ، 
فیرـش ياـعد   )) هطبار نیمهرد  راوـگرزب . )) !  میرک و  يا  ینآ  هتـسیاش  هک  نک  ناـنچ  نم  اـب  سپ  متـسه .  تباـجا  رظتنم  يداد  هدـعو 

يوـس زا  تیاور ،  قـبط  رب  اـعد  نیا  ًـالوا  هکنیا  هچ  ؛  تسناد هنیمز  نیارد  اـهاعد  نیرتربـتعم  نیرتـگرزب و  زا  یکی  دـیابار  (( ریبـک نشوـج 
كراـبم یماـسا  زا  مسا  رازه  کـی  رب  لمتـشم  اـیناث  تسا و  هدـش  هداتـسرف  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربماـیپ  يارب  لاـعتم  راـگدرورپ 

رگنایب کیره  هک  ییاهمان  درادن ؛ دوجو  لاعتم  راگدرورپ  سدقم  ياهمان  زج  يزیچ  كرابم ،  ياعد  نیا  رد  دشاب .  یم  لاعتم  راگدرورپ 
هتـساوخ دناوخ و  یم  شیوکین  فاصوا  نیا  هب  ار  دنوادخ  اعد ،  نیا  رد  هدننکاعد  صخـش  دـشاب .  یم  دـنوادخ  یلاع  فاصوا  زا  یتفص 
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نیا زا  یلصف  ره  نایاپ  رد  تسا ،  هدمآ  تیاور  رد  هک  هنوگنآ  تفگ :  دیاب  خساپ  رد  تسیچ ؟  هتساوخ  نیا  دنک .  یم  بلط  وا  زا  ار  دوخ 
شتآ باذع و  زا  يدازآ  یـصالخ و  ینعی  َِّبر ؛)) ای  ِراّنلا  َنِم  انْـصِّلَخ  َثوَْغلَا  َثْوَْغلَا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ای ال  َکَناْحبُـس   : )) تفگ نینچ  دیاب  اعد 

زج يزیچ  تفگ :  دـیاب  خـساپ  رد  دوشب ؟  شتآ  راتفرگ  ناسنا ،  هک  دوش  یم  بجوم  يزیچ  هچ  مینیبب  لاـح  تسا .  هدـننک  اـعد  هتـساوخ 
زا تسا ،  لاعتمدنوادخ  ِنآ  زا  هک  اهیکین  اهیبوخ و  نیرتهب  نایباب  هدننکاعد  لاح ،  دـنک .  یمن  باذـع  راتفرگ  ار  ناسنا  اهیتشز ،  اهیدـب و 
 ، رگید ترابع  هب  دوش .  دازآ  دـبای و  یـصالخ  شتآ ،  باذـع و  زا  ات  دزاس  فرطرب  ار  وا  ياهیدـب  اـهیبوخ ،  نیااـب  هک  دـهاوخ  یمادـخ 

اهیتسپ زا  ات  دزاس  فرطرب  ار  وا  صیاقن  تالامک ،  نیا  هلیـسو  هب  هک  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  لاعتم ،  راگدرورپ  تـالامک  رکذ  اـب  ناـسنا 
 ، تسین ندناوخ  کی  افرـص  ینـسُحلاءامسا ،  اب  لاعتم  راگدرورپ  ندناوخ  نیاربانب ،  ددرگ .  لیان  لامک  يرترب و  هب  دـبای و  تاجن  اهتلذو 
هب سکره  هار ،  نیا  رد  هتبلا  دشاب .  یم  صیاقن  اهیدب و  همه  زا  ییاهر  تالامک و  اهیبوخ و  همه  هب  یبایتسد  روظنم  هب  ندـناوخ  نیا  هکلب 
يا  ! (( . )) ُهُمْـسا َكَرابَت  ْنَم  ای   . )) دوش یم  دـنم  هرهب  دـنک و  یم  ضیف  بسک  دراد ،  تافـص  امـسا و  نیا  هب  تبـسن  هک  یتفرعم  رادـقم 
مان تسا  تکرب  اب  ( )) 22  ( . ) ِمارْکِْالاَو ِلالَْجلا  ِيذ  َکِّبَر  ُمْسا  َكَرابَت   : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  تسا . )) !  تکرب  اب  شماـن  هک  یـسک 

زا سپ  هروس  نیا  دـشاب .  یم  نمحرلا ))   )) هکراـبم هروس  زا  هیآ  نیرخآ  هیآ ،  نیا  يراوگرزب . ))  لـالج و  بحاـص  نآ  تراـگدرورپ ، 
یم عورش  نامحر ))   )) مان اب  ینعی  23 ؛ )  . . . () َناْسنِْالا َقَلَخ  َناْرُْقلا  َمَّلَع  ُنمْحَّرلَا   : ) دوش یم  زاغآ  نینچ  میحرلا ، ))  نمحرلا  هّللا  مسب  ))
دنک یم  نایب  ار  اهنآ  دزادرپ و  یم  دوخ  يورُخا  يویند و  ياهتمعن  رکذ  هب  هروس  نیا  تایآ  هیقب  رد  لاعتم  دـنوادخ  نآ ،  زا  سپ  و  دوش . 

 ، تسا  (( ناـمحر  )) هکنآ ببـس  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  ینعی  َکِّبَر ؛) . . .  ُمْسا  َكَراـبَت   : ) دـیامرف یم  هروس  ناـیاپ  رد  سپـس  و  . 
ریخ و رودـص  بجوـم  نآ  تقیقح  هک  تسا  یمـسا  ناـمحر ، ))   )) سپ تسا .  هدـش  رداـص  وا  زا  يورُخاو  يوـیند  تـکربوریخ  هـمهنیا 

ْنَم ای   . )) تسا مسا  نیا  ندوب  تکرب  اب  نامه  نیا  و  دزاـس .  یم  تادوجوم  همه  لـماش  ار  یهلا  هعـساو  تمحر  دوش و  یم  ناوارف  تکرب 
زا تسا و  ندوـب  هّزنم  ندوـب و  كاـپ  ياـنعم  هب  تسادـق ))   ! (( . )) تسا هّزنم  كاـپ و  شیاـهمان  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُُهئامْـسَا ْتَسَّدَـقَت 

یلاعت كرابت و  دـنوادخ  رب  هک  مه  ییاهمـسا  نیاربانب ،  دـشاب ،  یم  يزاین  صقن و  هنوگره  زا  هّزنم  كاپ و  لاعتم ،  دـنوادخ  هک  ییاجنآ 
رد تسا  هدش  هدیمان  سودق ))   )) لاعتم دنوادخ  هیآ ،  دـنچ  رد  میرک ،  نآرق  رد  دنـشاب .  یم  سدـقم  یتقیقح  ياراد  دـننک ،  یم  تلالد 
 ( . ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِسوُّدـُْقلا  ِکـِلَْملا  ِضْرَـالا  ِیف  اـمَو  ِتاومَّسلا  ِیف  اـم  ِِهّلل  ُحِّبَُـسی   : ) تسا هدـمآ  نینچ  هعمج ،  هکراـبم  هروس  زا  لّوا  هیآ 

 ، لاحره هب  تسا . ))  میکح  ردتقم و  هّزنم ،  مکاح ،  هک  ییادخ  نآ  تسا ؛  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآره  ار  يادخ  دـیوگ  یم  حـیبست  ))
تسا سدقم  مسا  نآ  تهج ،  نیا  زا  دنک و  یم  تلالد  صیاقن  زا  راگدرورپ  یکاپ  تراهط و  رب  يا  هنوگ  هب  لاعتم  دنوادخ  زا  یمـسا  ره 

.

مظعا مسا 

ياه هروس  همه  يارب  تسا  يزاغآرس  نیا  و  میحرلا )  نمحرلا  هّللا  مسب   : ) دوش یمزاغآ  نایملاعراگدرورپ  كرابم  مانابدوخ  میرک  نآرق 
هب تئارق  نامرف  دـش ،  لزان  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  رب  هک  مه  يا  هیآ  نیلّوا  هک  هنوگنامه  تئارب . )  هروس  زجب   ) میرک نآرق 

اهراک و همه  يارب  دشاب  يزاغآرس  دیاب  لاعتم  راگدرورپ  سدقم  مسا  سپ  ( 24  . . . ( . ) َکِّبَر ِمْسِاب  ءاَْرِقا   : ) دـهد یم  ار  راگدرورپ  مسا 
 . دنـشاب رود  كاپ و  یبیع  صقنره و  زا  دنـشاب و  یهلا  ییاوتحم  ياراد  اهراک  میهاوخ  یم  ام  هک  تسانعم  نیا  هب  زاغآ  نیا  و  روما .  مامت 

لاعتم راگدرورپ  كرابم  ياهمـسا  هطـساو  هب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  زا  تساوخرد  لا و  ؤس  دراوم ،  يرایـسب  رد  زین  اـهاعد  رد  اـما  و 
اب بسانتم  هدـننک  لا  ؤس  تقیقح  رد  هک  تسا .  ناوارف  اهاعد  رد  َکِمْـسِاب )) . . .  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا   : )) ریظن یتارابع  دریگ .  یم  ماـجنا 
وا زا  دـناوخ و  یم  مسا  نآ  هب  ار  دـنوادخ  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  لاعتم  راگدرورپ  كراـبم  یماـسا  زا  یمـسا  دوخ ،  تساوخرد  لا و  ؤس 

تاراـبتعا هب  اـما  تسا ،  يدـحاو  تقیقح  دـنوادخ  تـفگ :  دـیاب  لاـعتم ،  راـگدرورپ  یماـسا  ترثـک  ددـعت و  هراـبرد  دـنک .  یم  اـضاقت 
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؛ دنـشاب یم  نسحا ))   ، )) یماسا نیا  مامت  هتبلا  هک  دنک  یم  قدـص  لاعتم  راگدرورپ  رب  يددـعتم  یماسا  فلتخم ،  تاهج  زا  نوگانوگ و 
زیچ همه  هب  هک  تهج  نآ  زا  میمان ،  یم  هدـننیرفآ ))  قلاخ و   )) ار وا  تسا ،  هدـیرفآ  ار  تادوجوم  رگید  دـنوادخ  هک  تهج  نیا  زا  ًـالثم 

ار وا  تسا ،  هدنـشخب  هک  تهج  نآ  زا  ربدـم ، ))  )) ار وا  تسوا ،  تسد  هب  ملاـع  ریبدـت  هک  تهج  نآ  زا  ملاـع ، ))   )) ار وا  تـسا ،  هاـگآ 
 ، تسا نیگنـس  یتازاـجم  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  روـفغ ، ))  ، )) دزرمآ یم  ار  ناگدـنب  ناـهانگ  هک  تهج  نآ  زا  میحر ، ))  ناـمحر و  ))

یقلطم لامک  لاعتم ،  دنوادخ  سپ  میمان .  یم  و . . .  بیرق ))   )) ار وا  تسا ،  کیدزن  شناگدنب  هب  هک  تهج  نآ  زا  و  باقعلادیدش ))  ))
کی هب  ناوت  یم  ار  لاعتم  راگدرورپ  ياهمسا  همه  رگید :  ترابع  هب  دشاب .  یم  دوخ  يالعا  دح  رد  تالامک  همه  هدنرادرب  رد  هک  تسا 

زین یهلا  ياهمـسا  دادعت  هرابرد  دـنا .  هتفرگ  همـشچرس  نآ  زا  اهمـسا  همه  تسا و  راگدرورپ   (( مظعا مسا   )) نامه هک  داد  تشگزاب  مسا 
ياهمـسا ياراد  يرابتعا ،  هب  دـشاب و  یم  مظعا ))  مسا   )) نامه هک  تسا  مسا  کی  ياراد  يرابتعا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تفگ  ناوت  یم 

هک تهج  نآ  زا  لاعتم  دنوادخ  ًالثم  دومن ؛ میـسقت  رت  یئزج  ياهمـسا  یناوارف  دادـعت  هب  ناوت  یم  ار  مسا  ره  اریز  دـشاب ؛ یم  يرامـش  یب 
مـسا نآ  هب  ار  دـنوادخ  داد و  تبـسن  یقولخم  ره  هب  ناوت  یم  ار  تقلخ  نیا  اما  دراد ،  مان  قلاخ ))   ، )) تسا هدـیرفآ  ار  تادوجوم  رگید 

 ، لاعتم راگدرورپ  ندناوخ  يارب  هتبلا  ملق و . )) . . .  حول و  قلاخ  رشب ،  قلاخ  ضرا ،  قلاخ  تاوامـس ،  قلاخ  رون ،  قلاخ   : )) دننام دیمان ؛
نآ هکنیا  هچ  دـیامن ؛ هعجارم  مالّـسلا )  مهیلع   ) نیموصعم هکرابم  هیعدا  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  هار  نیرتهب  ندرک ،  اـعد  ماـگنه  اـصوصخ 

ار ییاهمان  رگید ،  ترابع  هب  دناوخ .  دیاب  هنوگچ  یمـسا و  هچ  هب  ار  دنوادخ  يراکره ،  يارب  هک  دنناد  یم  سکره  زا  رتهب  ناراوگرزب ، 
 ، دوخ ياـهاعد  رد  هنوگچ  ناـگرزب  نآ  مینیبب  لاـح  درک .  ذـخا  یهلا  ياـیلوا  زا  وا و  دوخ  زا  دـیاب  تسا ،  لاـعتم  راـگدرورپ  هدـنبیز  هک 
نآ لّوا  تروص  دوش .  یم  ماجنا  تروص  ود  هب  ندـناوخ  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  دـنناوخ ،  یم  ینـسحلاءامسا ))   )) هب ار  لاعتم  دـنوادخ 

هتـسد نیا  زا  ریجم )) لولـشم و  ریبک ،  نشوج   )) دـننام ییاـهاعد  دوش ؛ یم  رکذ  احیرـص  لاـعتم  راـگدرورپ  كراـبم  ياهمـسا  هک :  تسا 
ار دوخ  تاجاح  لاعتم  دنوادخ  زا  سدقم ،  یماسا  نیا  رکذ  اب  هدننک  اعد  هک  تسا  راگدرورپ  يانسحلاءامسا  زا  ّولمم  اهاعد  نیا  دنتسه . 

ِلـالَْجلااَذ اـی  میحَّرلا  نمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  َکِمْـسِاب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا   )) دوش یم  زاـغآ  نینچ  لولـشم ))   )) فیرـش ياـعد  ًـالثم  دـبلط ؛ یم 
ای َکَناْحبُس   : )) تسا هدمآ  نینچ  ریجم ))  )) فیرش ياعد  رد  و  ُنِمُْؤم . )) . . .  ای  ُمالَس  ای  ُسوُُّدق  ای  ُِکلَم  ای  ُموُّیَق . . .  ای  ُّیَح  ای  ِمارْکِْالاَو 

فیرـش ياعد  رد  و  ُریُِجم . )) . . .  ای  ِراّنلا  َنِم  انْرِجَا  ُمیِرَک ،  ای  َْتَیلاعَت  ُمیحَر  ای  َکَناْحبُـس  ُریُِجم  ای  ِراّنلا  َنِم  اـنْرِجَا  ُنمْحَر  اـی  َْتَیلاـعَت  ُهّللا 
ای ُمیلَع  ای  ُمیدـق  ای  ُمیظَع  ای  ُمیِقُم  ای  ُمیِرَک  ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ُهّللا  ای  َکِمْـسِِاب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  ریبک )) نشوج  ))

یـساسا نکر  ود  اعد ،  رد  صالخا ))   )) تافـص و امـسا و  نیا  تقیقح  هب  تفرعم ))   ، )) دـش هتفگ  ًالبق  هک  روطنامه  ُمیکَح . )) اـی  ُمیلَح 
عون نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  دوـش .  یم  دـنم  هرهب  هیعدا  نیا  زا  نازیم ،  نیا  بسح  رب  یـسکره  و  دنـشاب .  یم  اـعد  ندـناوخ  يارب 

هنوگنیا مه ،  رگید  هیعدا  يالبال  رد  هکلب  درادـن ،  روکذـم  ياعد  هس  نآ  هب  صاصتخا  لاعتم ،  راگدرورپ  نداد  رارق  باـطخ  ندـناوخ و 
دوش یمن  رکذ  احیرص  لاعتم  راگدرورپ  كرابم  ياهمسا  هک :  تسا  نآ  مّود  تروص  تسا .  ناوارف  لاعتم ،  راگدرورپ  نداد  رارق  باطخ 
ریغـص نشوج  ياعد  رد  دوش .  یم  هدناوخ  دنوادخ  تایـصوصخ ،  نیا  قبط  رب  دوش و  یم  رکذ  اهمـسا  نیا  تافـص  تایـصوصخ و  هکلب 
ِْلیَّللا یَلَعَو  ْتَسَرَف  ِلابِْجلا  یَلَعَو  ْتَّرَقَتْـساَف  ِضْرـالا  یَلَعَو  ْتَّلَقَتْـساَف  ِءاـمَّسلا  یَلَع  ُهَتْعَـضَو  يذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَئْـسَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ 
 . . . َو اهَرِیبَکَو  اهَریغَص  اهَّلُک  یبُونُذ  یل  َرِفْغَتَو  اهَّلُک  یِجئاوَح  یل  َیِضْقَت  ْنَاَو  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  َرانَتْـساَف  ِراهَّنلا  یَلَعَو  َمَلْظَاَف 

مارآ و ار  نیمز  يداهن و  ناینب  ار  نامسآ  نآ ،  ببس  هب  هک  یمـسا  تمـسا ؛  هطـساو  هب  منک  یم  تساوخرد  لا و  ؤس  وت  زا  اهلاراب !  (( . ))
لآ دـمحم و  رب  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  یمـسا  نینچ  هب  يدوـمن ،  نشور  ار  زور  یناـملظ و  ار  بش  راوتـسا و  ار  اـههوک  يدیـشخب و  رارق 

هظحالم هک  هنوگنامه  یـشخبب و . )) . . .  ار  مگرزب  کچوک و  ناهانگ  همه  يزاس و  هدروآرب  ارم  ياهتجاح  همه  یتسرف و  دورد  دمحم 
یمرب نآ  زا  يروما  نینچ  هک  تسا  یتقیقح  هکلب  تسین ،  هملک  ظفل و  کی  افرـص  لاعتم  راگدرورپ  مسا  دـش ،  هتفگ  زین  ًـالبق  دوش و  یم 

َکِمْسِاب َُکلَئْسَا  یِّنِا  َّمُهّللَا   : )) تسا نینچ  لاعتم ،  راگدرورپ  مظعا  مسا  تایصوصخ  زا  یخرب  هرابرد  زین  تامـس ))  ياعد   )) رد و  دیآ . 
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ِباْوبَا ِِقئاضَم  یلَع  ِِهب  َتیعُد  اذِاَو  ْتَحَتَْفنا  ِۀَمْحَّرلِاب  ِْحتَْفِلل  ِءامَّسلا  ِباْوبَا  ِِقلاغَم  یلَع  ِِهب  َتیعُد  اذِا  يذَّلا  ِمَرْکالا  ِّلَجالا  ِّزَعالا  ِمَظْعالا  ِمیظَْعلا 
ِفْـشَک یلَع  ِِهب  َتیِعُد  اذِاَو  ْتَرَـشَْتنا  ِروُشُّنِلل  ِتاْومالا  یَلَع  ِِهب  َتیعُد  اذِاَو  ْتَرَّسَیَت  ِرـُسْیِلل  رِـسُْعلا  َیلَع  ِِهب  َتیعُد  اذِاَو  ْتَجَرَْفنا  ِجَرَْفِلل  ِضْرالا 

نیرتهوکشاب نیرتزیزع و  هک  یمسا  نیرتگرزب  منک ؛  یم  تساوخرد  وت  زا  تمسا  نیرتگرزب  هب  اهلاراب !  (( . )) ْتَفَشَْکنِإ ِءاّرَّضلاَو  ِءاسْءاَْبلا 
تمحر ياهرد  يوش ،  هدناوخ  مسا  نآ  هب  نامسآ ،  هتـسب  ياهرد  ندش  هدوشگ  يارب  هاگره  هک  یمـسا  نآ  تسا ؛  وت  مسا  نیرتیمارگ  و 

یم فرطرب  تالکـشم  اهانگنت و  نیا  يوش ،  هدناوخ  نیمز  يور  ياهانگنت  عفر  يارب  مسا  نآ  هب  هک  یماگنه  و  دنوش ،  یم  زاب  نامـسآ ، 
هدـنز يارب  نوچ  و  دـنوش .  ناسآ  اهیتخـس ،  يوش ،  هدـناوخ  یتحار  یناسآ و  هب  یتخـس  لیدـبت  يارب  مسا  نآ  هب  هک  یماگنه  و  دـنوش . 
يوش هدناوخ  مسا  نآ  هب  بیاصم  دیادش و  ندش  فرطرب  يارب  نوچ  و  دنوش ،  هدنز  ناگدرم  يوش ،  هدناوخ  مسا  نآ  هب  ناگدرم ،  ندش 

هک شمظعا  مسا  تقیقح  هلیـسو  هب  هک  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  عقاو  رد  ام  اـعد  نیا  رد  نیارباـنب ،  دـنوش . )) فرطرب  اـهیراتفرگ ،  نیا  ، 
تـسین دب  اما  تسین ،  یهیبشت  لاثم و  هنوگچیه  ياج  اجنیا  رد  دنچره  دزاس .  هدروآرب  ار  ام  ياهتجاح  تسا ،  هتخاس  نآ  زا  يروما  نینچ 
هعجارم یصخش  دزن  هب  دوخ  ياهیدنمزاین  زا  یخرب  عفر  يارب  مینک  یم  ضرف  میزادرپب .  ییالقع  یفرع و  لاثم  دنچ  هب  نهذ  بیرقت  يارب 

هچ رد  تسا ،  هدش  دلوتم  اجک  رد  تسیک ،  دـنزرف  هکنیا  لیبق  زا  تسا ،  یناوارف  فاصوا  ياراد  صخـش  نیا  هک  تسا  مولعم  مینک .  یم 
هچ یقـالخا  رظن  زا  تسا ،  رادـقم  هچ  وا  یندـب  تردـق  تسا ،  تورث  ردـقچ  ياراد  دراد ،  یهاـگآ  ملع و  يرادـقم  هـچ  ییاـه و  هـنیمز 
 ، دـشاب یم  ام  زاین  اب  بسانتم  هک  شفاصوا  زا  یتفـص  هب  ار  صخـش  نیا  میراد ،  هک  يزاین  قبط  رب  ام  اجنیا  رد  لاح  دراد و . . .  یفاـصوا 

یلام و فاصوا  تروص  نیا  رد  دـشاب ،  یلام  ياه  هنیمز  رد  ام  زاین  رگا  ًـالثم  مییاـمن ؛  یم  يراـی  کـمک و  ياـضاقت  وا  زا  میناوخ و  یم 
هتخودنا رادقم  نالف  هک  امش  دیتسه ،  هناخ  نیمز و  رادقم  نالف  ياراد  هک  ییامش  مییوگ :  یم  نینچ  ًالثم  مینک و  یم  حرطم  ار  وا  یتورث 

هب هشیمه  هک  امـش  مینک :  یم  حرطم  هنیمز  نیا  رد  ار  وا  یقالخا  فاصوا  ًالثم  ای  و  تسا و . . .  نانچ  ناتدـمآرد  عضو  هک  امـش  دـیراد ، 
نابرهم محر و  لد  ردق  نیا  هک  امش  دیتشاد ،  هدنشخب  نانچنآ  يردپ  هک  امش  دیا ،  هدوب  هدنشخب  هشیمه  هک  امش  دیتسه ،  نامورحم  رکف 

یتالیـصحت نانچ  ياراد  هک  امـش  مییوگ :  یم  نینچ  میراد ،  زاین  یملاـع  صخـش  هب  یملع  ياـه  هنیمز  رد  ًـالثم  رگا  اـی  و  دـیتسه و . . . 
هک امش  دیا ،  هدرک  لیصحت  اجنالف  رد  هک  امش  دیا ،  هتشاد  يدیتاسا  نانچ  هک  امش  دیـشاب ،  یم  یتافیلءات  نانچ  ياراد  هک  امـش  دیتسه ، 
امش دیا ،  هدوب  یملع  تالکشم  ّالح ل  هشیمه  هک  امـش  دیراد ،  هقالع  ملع  جیورت  هب  ردق  نیا  هک  امـش  دیراد ،  هعلاطم  رادقم  نیا  هنازور 

صخـش نآ  هب  ًالّوا  هک  تسا  نآ  فاـصوا ،  نیا  ندرک  حرطم  زا  اـم  روظنم  عقاو  رد  دـیراد و . . .  تسود  ار  ناـهوژپ  شناد  ردـق  نیا  هک 
 ، صخـش نآ  هک  دنک  یم  اضتقا  یفاصوا ،  نینچ  نتـشاد  مییوگب  ایناث  میراد و  داقتعا  یهاگآ و  وا  رد  یفاصوا  نینچ  دوجو  هب  ام  مییوگب 
یم راک  هب  هچنآ  هک  تسا  حضاو  زین  اجنیا  رد  دـهدب .  ام  هب  ار  زیچ  نالف  ای  دـنکب .  لح  ار  لکـشم  نالف  ًالثم  دـهدب و  ماجنا  ار  راک  نالف 
نیا هب  مینک و  باطخ  ملاع  ار  وا  رگا  مه  راب  دـص  دـشاب ،  ملع  دـقاف  صخـش  رگا  ینعی  اهنآ ؛ ظافلا  هن  تسا  فاصوا  نیا  تقیقح  دـیآ ، 
ملع تقیقح  رگا  هلب ،  تسین .  وارد  یملع  ًالصا  اریز  دش ؛ دهاوخن  ام  بیصن  وا  ملع  زا  يزیچ  تشاد و  دهاوخن  يرثا  میناوخب ،  ار  وا  مسا 

هک تسا  یتفـص  مسا و  ياراد  صخـش  تاقوا  یهاگ  لاح  دشاب .  زاس  هراچ  دناوت  یم  ملاع ))   )) مسا هب  وا  ندـناوخ  هاگنآ  دـشاب ،  وا  رد 
راد هدهع  ار  یتکلمم  تنطلـس  تموکح و  هک  یـسک  ًالثم  دـیآ ؛ یم  باسح  هب  وا  تالامک  همه  رادومن  دـناسر و  یم  ار  وا  تالامک  مامت 

بـصن لزع و  تسا ،  حلـسم  ياهورین  مامت  هدنامرف  وا  لاثم  ناونع  هب  دشاب ؛ یم  اراد  هنیمز  نیا  رد  ار  ینوگانوگ  تافـص  یماسا و  تسا ، 
يایاده هدنشخب  تسا ،  نیمرجم  ناینادنز و  هدننک  وفع  هدنشخب و  تسا .  دارفا  هب  اهلادم  اهناشن و  هدنـشخب  تسا ،  یتلود  تاماقم  هدننک 

یم مسجم  نهذ  رد  تارایتخا  تالامک و  نیا  مامت  ناطلـس ))   : )) دوش یم  هتفگ  هک  یتقو  اما  و . . .  تسا ،  نوگاـنوگ  دارفا  هب  شزرا  اـب 
هّیقب ینعی  درک ؛ حرطم  تـالامک ))  همه  رادومن  مسا   )) ناوـنع هب  ناوـت  یم  یـصخش  نینچ  يارب  ار  ناطلـس ، ))   )) مسا نیارباـنب ،  دوـش . 

موهفم يا  هزادنا  ات  هک  دش  هتفگ  تهج  نآ  زا  لاثم  نیا  دنریگ  یم  همشچرس  دنوش و  یم  یشان  تفص  مسا و  نیا  زا  وا  فاصوا  یماسا و 
اعد دنوادخ و  ندناوخ  هب  يزاین  هچ  رگید  لاعتم ،  دـنوادخ  رد  یفاصوا  نینچ  دوجو  اب  هکنآ :  رگید  بلطم  دوش .  مولعم  مظعا ))  مسا  ))
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لیاـسم دـشخب و  یمن  وا  هب  ار  ناـسنا  ياهیدـنمزاین  همه  تافـص ،  امـسا و  نیا  هطـساو  هـب  دـنوادخ  ارچ  و  تـسه ؟  وا  هاـگرد  هـب  ندرک 
هک تفگ  راصتخا  وحن  هب  دـیاب  اـجنیا  رد  اـما  تسا ،  هدـمآ  اـعد  ثحبم  رد  لا  ؤس  نیا  خـساپ  دـنچره  دـنک ؟  یمن  لـح  ار  وا  نوگاـنوگ 

تقایل ناسنا  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  نآ  اعد  شقن  و  دـنک .  یم  راتفر  دراد ،  هک  یتقایل  تیلباق و  ساسا  رب  یـسکره  اب  لاعتم  دـنوادخ 
 ، رگید ترابع  هب  دـبای .  تسد  اهنآ  هب  دـنک و  ادـیپ  تسا )  هداد  ماـجنا  هک  ییاـعد  تیفیک  قبط  رب   ) ار یهلا  ياهـششخب  زا  یخرب  بسک 
رب دـنوادخ  تسا ،  مرجم  راکهانگ و  الا ن  هک  یـسک  ًالثم  دـنک ؛ یم  هلماعم  ام  اب  دوخ  فاـصوا  قبط  رب  لاـعتم  دـنوادخ  مه  ـالا ن  نیمه 

فاصوا امـسا و  تفرعم  تخانـش و  هرابرد  رگید ،  بلطم  شندوب .  میحر  ساسا  رب  هن  دنک  یم  راتفر  وا  اب  شندوب ،  باقعلادیدش  ساسا 
ناـیاپ رد  تسا .  یهلا  سدـقم  تاذ  صتخم  تفرعم ،  تخانـش و  نیا  زا  يا  هبترم  تـفگ :  دـیاب  هراـب  نـیا  رد  تـسا .  لاـعتم  راـگدرورپ 

ُمَْلعَی یتَّلا ال  ِءامْـسالا  ِهِذه  ِّقَِحبَو  ِءاعدـلااَذه  ِّقَِحب  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  یهلا ،  يامـسا  زا  یخرب  رکذ  زا  سپ  و  تامـس ))  ياعد  ))
اعد نیا  قح  هب  اهلاراب !  (( . )) ُُهلْهَا اَنَا  ام  یب  ْلَعْفَت  الَو  ُُهلْهَا  َْتنَا  ام  یب  ْلَْعفاَو  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َكُْریَغ  اهَنِطاب  ُمَْلعَی  الَو  اهَریِـسْفَت 

وت هک  نک  نانچ  نم  اب  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دناد ،  یمن  وت  زج  یـسک  ار  اهنآ  نطاب  ریـسفت و  هک  ییاهمـسا  نیا  قح  هب  و 
َِکِنئازَخ یف  ِنوُزْخَْملا  َکِمْسِاب  َُکلَئْسَا   : )) تسا هدمآ  نینچ  هفرع ))  بش   )) ياعد رد  و  منآ . ))  راوازـس  نم  هک  هنوگنآ  هن  ینآ  راوازس 

(( . ًیفَطْـصُم ٌدـْبَع  ـالَو  ٌلَـسُْرم  ُِّیبـَن  ـالَو  ٌبَّرَقُم  ٌکَـلَم  ـال  َکـِْقلَخ  ْنِم  ٌدَـحَا  ِْهیَلَع  ْرَهْظَی  ْمـَل  َكَدـْنِع  ِبـْیَْغلا  ِمـْلِع  ِیف  ِهـِب  َتَْرثْءاَتْـسا  يِذَّلا 
باـختنا دوخ  يارب  بیغ  ملع  رد  هک  یمـسا  نآ  دراد ،  دوجو  وت  ياـه  هنیجنگ  رد  هک  وت  زا  یمـسا  نآ  هب  وت ،  زا  منک  یم  تساوخردو  ))

هدنب چیه  هن  یلـسرم و  ّیبن  هن  یبّرقم ،  کلم  هن  تسین ،  هاگآ  مسا  نآرب  قلخزا  يدحا  هک  يروط  هب  يداد ،  صاصتخا  دوخ  هب  يدومن و 
ًالبق هک  یمّود  تروص  هب  رتشیب  لاعتم  راگدرورپ  یماسا  هفرع ،  بش  ياعد  ینعی  ؛ اعد نیا  رد  هک  تسناد  دیاب  نمضرد   (( . ) يا هدیزگرب 
هدمآ نینچ  هراب  نیا  رد  هفرع ،  زور  رد  مالّسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  ياعد  رد  و  تسا )  هجوت  نایاش  ظاحل  نیا  زا  تسا و  هدمآ  دش ،  نایب 
رگم تسا  هنوگچ  وا  دناد  یمن  هک  یسک  يا   ! (( . )) َوُه ّالِاُهُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  َوُه !  ِّالا  َوُه  ام  ُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  َوُه !  ِّالاَوُهَْفیَکُمَْلعَیْالنَمای   : )) تسا
نیا زا  رگید  یبتارم  هتبلا  وا . )) !  دوخ  رگم  دسانـش  یمن  ار  وا  هک  ییادخ  يا  وا !  دوخ  رگم  تسیچ  وا  دناد  یمن  هک  یـسک  يا  وا !  دوخ 

دادعتسا ناوت ،  رادقم  هب  تفرعم ،  تخانش و  نیا  بتارم  زا  يا  هبترم  هب  دناوت  یم  سکره  دراد و  دوجو  ناگمه  يارب  تخانـش  تفرعم و 
 (( لیمک ياعد   )) رد مالّسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  نایقتم  يالوم  زا  یمالک  اب  ار  نخس  نایاپ ،  رد  دوش .  لیان  دبای و  تسد  دوخ ،  تقایل  و 

تدای تسام و  ياهصقن )  بویع و  همه   ) ياود تسدقم  مان  هک  یسک  يا   ! (( . )) ٌءافِش ُهُرْکِذَو  ٌءاَود  ُهُمْـسا  ِنَم  ای   : )) میناسر یم  رخآ  هب 
تدای ارچ  تسا و  نآ  رد  تالامک  اهیبوخ و  همه  هک  یلاح  رد  دشابن  اود  تمان  ارچ  تسام . )) !  یبلق )  یحور و  ياهیرامیب  همه   ) يافش

 . تسا یمدآ  بلق  رد  تالامک  اهیبوخ و  نامه  روضح  دای ،  نیا  هک  یلاح  رد  دشابن  افش 

یگدنز رد  اعد  هاگیاج  شقن و 

(2  ! (( . ) اونش يا   ! (( . )) ُعیِمَس ای  ( )) 69  ! (( . ) هدنونش يا   ! (( . )) َعِماس ای  ( )) 9  ! (( . ) اعد هدنونش  يا   ! (( . )) ِءاعدلا َعِماس  ای  ( )) 64)
ناگدنامرد نافیعض و  هلان  هک  یسک  يا   ! (( . )) َنینِهاْولا َْنِینَا  ُعَمْـسَی  ْنَم  ای  ( )) 63  ! (( . ) اهادص هدنونـش  يا   ! (( )) ِتاوْصالا َعِماس  ای  ))

 ! (( . دراد یمن  زاب  رگید  ندینش  زا  ار  وا  یندینش  چیه  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٍعْمَـس ْنَع  ٌعْمَـس  ُُهلَغْـشَی  ْنَم ال  ای  ( )) 99  ! (( . ) دونـش یم  ار 
َبیُِجم ای  ( )) 2  ! (( . ) دناوخب ار  وا  هک  یـسک  نآ  ره  يارب  تسا  هدـنهد  باوج  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٌبیُِجم ُهاعد  ْنَِمل  َوُه  ْنَم  ای  ( )) 96)
 ! (( . ُنِماض اـی  ( )) 89  ! (( . ) هدـنهد خـساپ  يا   ! (( . )) ُبیُِجم ای  ( )) 44  ! (( . ) اهندناوخ اهاعد و  هب  هدـنهد  خـساپ  يا   ! (( . )) ِتاوْعَّدـلا

َمِْعن ای  ( )) 51  ! (( . ) ناگدـنامرد ياـعد  هب  هدـنهد  خـساپ  يا   ! (( . )) َنیِّرطـضُْملا ِةَوـْعَد  َبـیُِجم  اـی  ( )) 14  ! (( . ) هدـننک تنامــض  يا  ))
 ! (( . یِعاد ای  ( )) 36  ! (( . ) هدش هدـناوخ  نیرتهب  يا   ! (( . )) َنیِّوُعْدَْـملا ْریَخ  ای  ( )) 39  ! (( . ) هدـنهد خـساپ  نیرتهب  يا   ! (( . )) ُبیِجُملا
ٍبیُِجم َْریَخ  اـی  ( )) 95  ! (( . ) هدـش هدـناوخ  هدـنناوخ و  نیرتـهب  يا   ! (( . )) ٍّوُعْدَـمَو ٍعاد  َْریَخ  اـی   ! (( . )) هدـنناوخ هدــننک و  توـعد  يا  ))
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ای ( )) 39  ! (( . ) هدـنوش تساوـخرد  يا   ! (( . )) ُلُوئـْـسَم اـی  ( )) 57  ! (( . ) هدـنریگ خـساپ  هدـنهد و  خــساپ  نیرتـهب  يا   ! (( . )) ٍباـُجمَو
تساوخرد دروم  هک  یسک  نیرتهب  يا   ! (( . )) َِلئُـس ٍلُوئْـسَم  َمَرْکَا  ای  ( )) 86  ! (( . ) هدـنوش تساوخرد  نیرتهب  يا   ! (( . )) نَِیلُوئْـسَْملاَْریَخ

یمن زاب  رگید  يا  هتـساوخ  زا  ار  وا  یتساوخرد  چیه  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٍلا ؤس  نَع  ٌلا  ؤس  ُهُطِّلَُغی  ْنَم ال  ای  ( )) 99  ! (( . ) دریگ یم  رارق 
زا تسه ؟  نآ  هب  يزاین  هچ  تسیچ ؟  اعد ))  )) اعد يانعم  اـه . )) !  هتـساوخ  هدنـشخب  يا   ! (( . )) ِتالئْـسَْملا َیِطْعُم  اـی  ( )) 2  ! (( . ) دراد

ار وا  دهدب و  ناسنا  هب  دناوت  یم  يزیچ  هچ  اعد  درک ؟  اعد  دیاب  یـسک  هچ  هاگرد  هب  درک ؟  اعد  دیاب  هنوگچ  دریگ ؟  یم  همـشچرس  اجک 
يروما زا  هباشم  لا  ؤس  اههد  تالا و  ؤس  نیا  و . . .  تساجک ؟  ناسنا  ياهراک  ریاـس  ناـیم  رد  اـعد  هاـگیاج  دـناسرب ؛ دـناوت  یم  اـجک  اـت 

هب احالطـصا  و  تسا .  نداد  رارق  باـطخ  ندـناوخ و  ياـنعم  هب  اـعد ))  . )) دـسر یم  رظن  هب  مزـال  ثحب  نیا  رد  اـهنآ  یـسررب  هک  دنتـسه 
ءاـشنم و میهاوخب  رگا  دـیامنب .  تساوخرد  دـبلطب و  ار  يزیچ  لاـعتم  دـنوادخ  زا  يدوجوم  نآ ،  هلیـسو  هب  هک  دوـش  یم  هتفگ  یندـناوخ 
هب ار  یمدآ  هک  تسا  زاین  نیا  زاین . ))  )) زا تسا  ترابع  ءاشنم  نیا  مییوگب  دـیاب  مینک ،  هصالخ  هملک  کـی  رد  ار  ندرک  اـعد  همـشچرس 
 ، ناسنا دوش  یم  بجوم  هک  تسا  زاین  نیا  دهد .  یم  قوس  رتیلاع  رترب و  يدوجوم  زا  تساوخرد  فرط  هب  ار  وا  دـناشک و  یم  اعد  يوس 

دیامنب ار  دوخ  زاین  ندش  هدروآرب  ياضاقت  وا  زا  دنک و  دـنلب  تسا ،  اهزاین  مامت  ندرک  هدروآرب  هب  رداق  هک  يزاین  یب  يوس  هب  زاین  تسد 
اهراک نیا  زا  یکی  درواـیب و  يور  ینکمم  راـکره  هب  اـهنآ  ندرک  هدروآرب  يارب  یمدآ  هک  دـنوش  یم  بجوم  ناـسنا  ياـهزاین  عقاو  رد  . 

هب هراومه  ناسنا  هطبار ،  نیا  رد  هک  تسا  مولعم  دزاسب و  هدروآرب  ار  اهزاین  نآ  دناوتب ،  هک  یسک  زا  تساوخرد  اضاقت و  زا  تسا  ترابع 
 : میـسر یم  یـساسا  مهم و  لا  ؤس  ود  هب  اجنیا  رد  دروآ .  یم  يور  دراد ،  نامیا  وا  هب  دسانـش و  یم  هک  يدوجوم  نیرتردتقم  نیرتالاب و 

نیا هب  ناسنا  هک  یخـساپ  عون  تخاس ؟  هدروآرب  ار  اهزاین  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  هکنآ :  مّود  و  تسا ؟  مادـک  ناسنا  ياـهزاین  هکنیا :  لّوا 
رب ناـسنا  هک  تفگ  ناوت  یم  عقاو  رد  دزاـس .  یم  نیعم  صخـشم و  یگدـنز  رد  ار  یمدآ  ياـهدرکلمع  اهـشور و  دـهد ،  یم  لا  ؤـس  ود 
 ، نیاربانب دشخب .  یم  تهج  لکـش و  دوخ  ّتیلاعف  شالت و  راک و  هب  دنک و  یم  یگدـنز  دـهد ؛ یم  لا  ؤس  ود  نیا  هب  هک  یخـساپ  ساسا 

هشیمه يارب  ار  ناسنا  دناوت  یم  نآ  رد  یهاتوک  هنوگره  هک  يا  هفیظو  دیآ .  یم  باسح  هب  ناسنا  مهم  فیاظو  زا  یکی  یسانش ))  زاین  ))
ياهییاناوت ساـسا  رب  دسانـش و  یم  ار  دوخ  ياـهزاین  زا  يرایـسب  یعیبط ،  يرطف و  تروص  هب  ناـسنا  هتبلا  دـناشکب .  يدوباـن  یهاـبت و  هب 

یکی تسا ؛  هجاوم  یـساسا  لکـشم  ود  اب  ناسنا  هطبار ،  نیا  رد  اما  دـنک .  یم  شـشوک  شـالت و  اـهنآ  يزاـس  هدروآرب  هار  رد  دوجوم ، 
 (( ، يونعم  )) و یحور ))   )) یلاع ياهزاین  كرد  زا  دـشاب و  یم  دوخ  يدام ))  يرهاظ و   )) ياهزاین كرد  هب  رداق  ًالومعم  ناسنا  هکنیا : 

نیا رب  دـناد ،  یمن  ار  دوخ  ياهزاین  ندرک  هدروآرب  عورـشم  حیحـص و  قرط  دراوم ،  زا  يرایـسب  رد  ناـسنا  هکنآ :  رگید  و  تسا .  زجاـع 
تیرشب و ياهیدنمزاین  ات  هداتسرف  رشب  يارب  نید ))   )) مان هب  مظنم ،  قیقد و  رایسب  يا  همانرب  اب  ار  ایبنا  ناربمایپ و  لاعتم  راگدرورپ  ساسا ، 

يارب ناـسنا  هک  دـش  هتفگ  تسیچ ؟  هطبار  نیا  رد  اـعد ))  )) شقن مینیبب  لاـح  دـنیامن .  راکـشآ  ناـیب و  ار  اـهنآ  ندومن  فرطرب  ياـههار 
تیلاـعف نیا  زا  یـشخب  عقاو ،  رد  اـعد  دـیامن ،  تیلاـعف  شـالت و  دـیاب  شیوخ ،  ياهیدـنمزاین  ندرک  فرطرب  دوخ و  فادـها  هب  ندیـسر 

دریگ یم  تروص  یلصا ،  هزوح  هس  رد  ًالومعم  دوخ ،  ياهزاین  ندرک  فرطرب  يارب  ناسنا  ياهتیلاعف  تسا .  هبناج  همه  شالت  هدرتسگ و 
هک تسا  هدنزرا  مهم و  رایسب  یشقن  ياراد  ندرک ،  اعد  دروم ،  هس  ره  رد  ندرب .  راک  هب   - 3 نتشادهاگن .   - 2 ندروآ .  تسد  هب   - 1 . 

رـشب رایتخا  رد  لاعتم  راگدرورپ  هک  یناوت  تردـق و  مامت  دوجو  اب  ندروآ :  تسد  هب   - 1 دوش :  یم  هراشا  نآ  هب  راصتخا  روط  هب  کـنیا 
اعد هلیسو  هب  دیاب  ناسنا  نیمه  يارب  دیآ .  یم  باسح  هب  ناوتان  فیعـض و  يدوجوم  دراوم ،  يرایـسب  رد  ناسنا  مه  زاب  تسا ،  هداد  رارق 

 ، اناوت قلاخ  نآ  هک  دـشاب  نئمطم  دـبلطب و  کمک  يرای و  تساهتنا  یب  یتردـق  ياراد  هک  وا  زا  دزاس و  کیدزن  قلطم  ياناوت  هب  ار  دوخ 
 ، ارم دیناوخب  ( )) 25  . . . ( . ) ْمَُکل ْبِجَتْسَءا  ینوُعُْدا  هدومرف . . . ( :  دوخ  هکنیا  هچ  تشاذگ ،  دهاوخن  اهنت  ار  دوخ  ناوتان  قولخم  زگره 
هچ یمدآ  هک  هلءاسم  نیا  تسا .  هنیمز  نیا  رد  ناسنا  ياهیناوتان  تاـجایتحا و  ندروآ  تسد  هب  رد  نخـس  ار . )) امـش  منک  یم  تباجتـسا 

دیاب یمدآ  رطاخ ،  نیمه  هب  دشاب ،  یم  ناسنا  یگدنز  لیاسم  نیرتمهم  زا  دروآ ،  تسد  هب  دـیاب  هنوگچ  دروآ و  تسد  هب  دـیاب  ار  يزیچ 
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نارگید راکفا  زا  دـیاب  دزادـنا ،  راک  هب  تیفرظ  مامت  اـب  ار  دوخ  دادعتـسا  رکف و  دـیاب  دریگ ،  هرهب  دوخ ،  تاـناکما  ماـمت  زا  هنیمز  نیا  رد 
نایاوشیپ تیادـه  یهلا و  شخبتایح  میلاعت  زا  دـیاب  همه ،  سءار  رد  دـیامن و  هدافتـسا  نف  لها  ناگرزب و  ییامنهار  راکفا و  زا  اـصوصخ 

بولطم فده  هب  دیاش ،  دیاب و  هک  روط  نآ  دناوت  یمن  ناسنا  تاقوا ،  زا  يرایـسب  مه  زاب  همه ،  نیا  دوجو  اب  یلو  دیامن ،  هدافتـسا  ینید 
نف لها  هب  ای  تسا ،  هتفر  اطخ  هب  نارگید  ییامنهار  ای  تسا ،  هتشادن  ار  لیاسم  صیخشت  ناوت  یمدآ  رکف  هک  لیلد  نیا  هب  ای  لاح  دسرب ، 
یم هجاوم  یلحنیال  لیاسم  تالکشم و  اب  لمع  ارجا و  هلحرم  رد  ای  تسا ،  هدرکن  كرد  بوخ  ار  یهلا  میلاعت  ای  تسا ،  هتشادن  یسرتسد 
نآ زا  دنک و  دنلب  اتکی  راگدرورپ  هاگرد  هب  اعد  تسد  عشاخ ،  عضاخ و  یبلق  راودیما و  یلد  اب  دـیاب  یمدآ  هک  تساجنیا  ای ، . . .  دوش و 
زاس تشونرـس  مهم و  باختنا  کی  رد  هوژپ  شناد  لصحم و  کی  یهاگ  ًالثم  دـیامنب ؛ کمک  يرای و  ياضاقت  ردـتقم ،  سدـقم و  تاذ 

هتشر مادک  غارس  هب  ایآ  مروایب ؟  يور  يرگید  راک  هب  ای  تسا  رتهب  مزادرپب  یملع  راک  هب  اساسا  ایآ  دوش :  یم  یمگردرس  دیدرت و  راچد 
میامن جاودزا  رـضاح  لاح  رد  ایآ  جاودزا ،  مهم  رما  رد  ای  و  مریگب ؟  ارف  یملع  زکرم  مادـک  رد  ار  هتـشر  نیا  ایآ  تسا ؟  رتهب  مورب  یملع 

يراجت هتـشر  مادـک  ایآ  تراجت :  رما  رد  ًالثم  ای  و  يرگید ؟  درف  اب  ای  تسا  رتهب  صخـش  نالف  اب  جاودزا  ایآ  رگید ؟  ینامز  ای  تسا  رتهب 
دراوم نیا  مامت  رد  ریخ ؟  ای  تسا  حیحـص  دـمآرد  بسک  هار  نالف  ایآ  ریخ ؟  ای  تسا  حالـص  هب  هلماعم  نالف  ماـجنا  اـیآ  تسا ؟  رتبـسانم 

اما دـهدب ،  ماجنا  ار  نآ  درادـنپب و  تسرد  ًالماک  ار  يراک  ماجنا  نارگید ،  دوخ و  ياهینتـسناد  براجت و  رب  هیکت  اـب  ناـسنا  تسا  نکمم 
 ، نیاربانب تسا .  هدـش  دراو  وا  رب  يدایز  تاراسخ  فلتخم ،  تاـهج  زا  و  تسا .  هدـش  اـطخ  بکترم  هک  دوش  یم  هجوتم  یتدـم  زا  سپ 

هتبلا دبلطب .  ددم  وا  زا  دروایب و  يور  تسا ،  یتسه  مامت  رب  طلـسم  مکاح و  هک  یعیبط  قوفام  یتردـق  هب  ناسنا  هکنیا  زج  تسین  يا  هراچ 
 ، دوش یم  حرطم  ناـسنا  يوـنعم  یحور و  ياـهزاین  هک  دراوـم  یـضعب  رد  هکلب  درادـن ،  هدـش  رکذ  دراوـم  هب  صاـصتخا  یمدآ  ياـهزاین 

قیاقح هب  ندرب  یپ  تیناسنا ،  يالاب  بتارم  هب  ندیـسر  هک  تسا  دراوم  نیا  رد  تسا .  رت  یتایح  رتمهم و  بتارم  هب  یـشقن  ياراد  اعد )) ))
تشز و قالخا  رادرک و  زا  ییاهر  رون ،  يوس  هب  ندـش  راپـسهر  اهتلالـض و  اهتملظ و  زا  ندـمآ  نوریب  شخب ،  یتسه  اب  طابترا  یتسه و 
هب و  تسا .  نکممریغ  لاحم و  يرما  لاعتم ،  راگدرورپ  زا  اـضاقت  اـعد و  نودـب  اـعقاو  ینارون و ، . . .  یهلا و  تافـص  بسک  یناـطیش و 

و تسا .  هدـمآ  يونعم  یحور و  یقالخا و  ياه  هنیمز  رد  مالّـسلا )  مهیلع   ) نیموصعم هیعدا  زا  يرایـسب  مینک  یم  هظحالم  لـیلد ،  نیمه 
يدام و ياهزاین  هب  هک  یتقو  ارگایند  ياهناسنا  ام  میوش .  یم  لفاغ  اـعد  زا  ارگیّداـم  نیبرهاـظ و  ياـهناسنا  اـم  زا  يرایـسب  هک  تساـجنیا 

یب عون  نیا  تفگ  دـیاب  هکلب  میورب ،  ندرک  اعد  غارـس  هب  ات  مینیب  یمن  يزاـین  میناد و  یم  زاـین  یب  ار  دوخ  رگید  میدیـسر ،  دوخ  يویند 
 : دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  هنوگنامه  درواین .  دورف  رـس  یتقیقح  چیه  ربارب  رد  درادرب و  نایغط  هب  رـس  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  يزاین 

(( . دنک یم  نایغط  دنیبب ،  ینغتسم  زاین و  یب  ار  دوخ  هک  یماگنه  ناسنا  هک  یتسرد  هب  ( )) 26  ( . ) ینْغَتْسا ُهاَر  نَا  یغْطََیل  َناْسنِْالا  َّن  ّالَک إ  )
تسد هب  بسک و  هلحرم  رد  دارفا  زا  يرایـسب  تسا .  ندرک  ظفحو  يرادهاگن  هلحرم  ندرکاعددراومزادروم ،  نیمود  نتـشادهاگن :   - 2
نادب نیا  دنتسین .  قفوم  نادنچ  اهدرواتسد ،  زا  يرادهاگن  ظفح و  رد  ندروآ ،  تسد  هب  زا  سپ  اما  دنتسه ،  قفوم  لاّعف و  رایسب  يروآ ، 

نیاربانب دنوش و  یم  تلفغ  یلایخ و  شوخ  عون  کی  راچد  دننک و  یم  یقلت  راک  ینایاپ  هلحرم  ار  ندروآ  تسد  هب  نانآ ،  هک  تسا  تلع 
یلاح رد  دنهد ،  یمن  ماجنا  دـیاش ،  دـیاب و  هک  روط  نآ  تسا  مزال  اهدرواتـسد  زا  يرادـهاگن  تظافح و  يارب  هک  ار  یفیاظو  اهراک و  ، 
هتشاد ظفح   )) يارب یششوک  یـشالت و  چیه  زا  دیابن  ناسنا  زین  هلحرم  نیا  رد  دراد .  ار  دوخ  صاخ  ياهدیابن  اهدیاب و  زین  هلحرم  نیا  هک 

ناـسنا ياـه  هیامرـس  هک  دوش  یم  ییاهدرواتـسد  نداد  تسد  زا  بجوم  هنیمز ،  نیا  رد  یهاـتوک  هنوـگره  دـیامن .  غـیرد  دوـخ  ياـه )) 
مامت زا  دیاب  مه  دروم  نیا  رد  سپ  دراذگ .  یمن  یقاب  یمدآ  يارب  يزیچ  فسءات ،  هودنا و  زج  هک  ینداد  تسد  زا  دنوش ،  یم  بوسحم 
دوجو اب  هک  تاقوا  رایـسب  هچ  دـشاب .  یم  یهلا  ياهکمک  جاتحم  ناسنا  مه  دروم  نیا  رد  اما  دومن ،  هدافتـسا  عورـشم  لوقعم و  تاـناکما 

زا دنک و  دنلب  یهلا  هاگرد  هب  زاین  تسد  دـیاب  سپ  دـشاب ،  یمن  دوخ  ياه  هتـشاد  ظفح  هب  رداق  ناسنا  مه  زاب  تاناکما ،  همه  زا  هدافتـسا 
دراو هنیمز  نیا  رد  مالّـسلا )  مهیلع   ) نیموصعم هیعدا  زا  هتـسد  کی  هک  مینک  یم  هظحالم  نیمه ،  يارب  دـبلطب .  يراـی  لاـعتم  راـگدرورپ 
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یصاخ تیولوا  رد  يونعم  یحور و  ياه  هیامرـس  ظفح  مه  اجنیا  رد  اما  دالوا و ، . . .  وربآ و  لام ،  ناج ،  ظفح  يارب  ینعی  تسا ؛  هدش 
تیاده هب  ناسنا  هک  یتقو  ًالثم  دشاب ؛ رتنوزفا  رتشیب و  اه  هیامرس  اه و  هتشاد  هنوگنیا  ظفح  هب  مه  یمدآ  هجوت  دیاب  نیاربانب ،  دنراد ،  رارق 
ینآرق ياهاعد  رد  نیمه  يارب  دوشب .  تلالـض  راچد  دهدب و  تسد  زا  ار  نآ  ادابم  ات  دـشاب  اشوک  نآ  ظفح  رد  دـیاب  تفای ،  تسد  یهلا 

نادرگمرب ار  ام  بلق  يدومن  تیاده  ار  ام  هکنآ  زا  سپ  اراگدرورپ !  ( )) 27  . . . ( . ) انَْتیَدَه ْذِا  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال   : ) تسا هدـمآ  نینچ 
ناسنا هدیقع  يا ،  هثداح  رثا  رب  اسب  هچ  دشاب ،  اشوک  تاداقتعا  نامیا و  ظفح  رد  دـیاب  ناسنا  نینچمه  نکم . )) )  تلالـض  راتفرگ  ار  ام  )
هکنیا هصالخ  و  دیبلط .  يرای  لاعتم  دنوادخ  زا  دیاب  مه  هدیقع  نامیا و  ظفح  يارب  سپ  دوش ؛ داجیا  للخ  وا  نامیا  رد  ای  دورب و  تسد  زا 

ندرب و راک  هب   - 3 دشاب .  راتـساوخ  لاعتم  دـنوادخ  زا  يونعم ،  هچ  دـشاب و  يدام  هچ  ار ،  يریخ  یبوخ و  ره  ياقب  ماود و  دـیاب  ناسنا  : 
ناسنا هب  لاعتم  يادخ  هچنآ  زا  حیحص  هدافتـسا  دربراک و  يارب  ندرک  اعد  زا  تسا  ترابع  اعد ،  دراوم  زا  دروم  نیمّوس  ندرک :  هدافتـسا 

هدرک اطع  ناسنا  هب  ار  یبوخ  رایـسب  ياهزیچ  لاعتم  دنوادخ  اسب  هچ  دـشاب .  یم  یـساسح  مهم و  دروم  زین  دروم  نیا  تسا .  هدرک  تیانع 
 ، رمع یتمالـس ،  تورث ،  لام ،  ًالثم  دوشن ؛ ناسنا  بیـصن  يزیچ  رـش ،  يدب و  زج  اهنآ  زا  تسردان ،  اجبان و  هدافتـسا  رثا  رب  یلو  دـشاب ، 
رد ناسنا  ندـش  قرغ  ثعاب  روما ،  نیا  زا  تسرداـن  عورـشمان و  هدافتـسا  اـما  دنتـسه ،  لاـعتم  راـگدرورپ  گرزب  ياـهتمعن  زا  ملع و . . . 

مامت نتـسب  راک  هب  رانک  رد  دـیاب  ناسنا  مه  اجنیا  رد  سپ  دـناشک .  یم  تکـاله  یهاـبت و  هب  ار  یمدآ  دوش و  یم  یتشز  داـسف و  بادرگ 
اعد اب  دیامن و  کمک  يرای و  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  هناصلاخ  هناقداص و  یهلا ،  تاروتـسد  میلاعت و  زا  هدافتـسا  دـعاوق و  لوصا و 

بجوم هنیمز ،  نیا  رد  يورجک  فارحنا و  هنوگره  هکنیا  هچ  دـشاب .  هنیمز  نیا  رد  تیقفوم  راتـساوخ  هنامیمـص  یهلا ،  سدـق  هاـگرد  هب 
 ، دنشاب ناسنا  لماکت  یقرت و  بجوم  دیاب  هک  ییاه  هیامرـس  ینعی  دوش ؛ یم  ناسنا  يارب  ترخآ  ایند و  رد  ینیگنـس  تاراسخ  تامدص و 
رد ینعی  تسا  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  مالّسلا )  مهیلع   ) نیموصعم هیعدا  زا  هتسد  کی  تلع  نیمه  هب  دنوش .  یم  ناسنا  لزنت  طوقس و  بجوم 

باسح هب  یمدآ  گرزب  ياه  هیامرس  زا  یکی  ملع ))   )) ًالثم يونعم ؛  يدام و  ياه  هیامرس  اهییاراد و  زا  حیحـص  هدافتـسا  دربراک و  هنیمز 
زا هک  یـسک  لاثم  ناونع  هب  تسا ؛  رتهب  نآ  دوبن  دوشن ،  ناسنا  بیـصن  نآ  زا  يا  هدیاف  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  ملع  نیا  رگا  اما  دـیآ ،  یم 

هکلب دوش  یمن  وا  بیصن  ملع ،  نیا  زا  يا  هدیاف  اهنت  هن  دنک ،  یم  هدافتـسا  نارگید  ریقحت  يارب  ای  نارگید  هب  یـشورفرخف  يارب  دوخ  ملع 
(28 (( . ) ُعَْـفنَی ـال  ٍْملِع  ْنِم  َکـِبُذوُعَا . . .  ّینِا  َّمُهّللَا   : )) هک تسا  هدـمآ  اـهاعد  رد  نیمه  يارب  دـناسر .  یم  مه  ررـض  نارگید  دوـخ و  هب 

یم رامـش  هب  ناسنا  یلـصا  هیامرـس  هک  یگدـنز  تایح و  نینچمه  مرب . )) . . .  یم  هانپ  وت  هب  تسین  نآ  رد  یعفن  هک  یملع  زا  اهلاراب !  ))
یقیرط رد  ناسنا  یگدنز  رگا  اما  دیامن ،  هدافتـسا  یحیحـص  هار  رد  دوخ  یگدنز  زا  ناسنا  هک  تسا  دیفم  ناسنا  يارب  یتروص  رد  دور ، 

قالخالا مراـکم  ياـعد  رد  تهج ،  نیمه  هب  ددرگ .  یمن  یمدآ  بیـصن  يورُخا  يویند و  ناـیز  زج  يزیچ  دوش ،  عقاو  لـطاب  یناـطیش و 
ات اراگدرورپ !  (( . )) َْکَیِلا ینِْـضْبقاَف  ِناْطیَّشِلل  ًاعَتْرَم  يرْمُع  َناـک  اذِاَـف  َکـِتَعاط  یف  ًۀـَلِْذب  يرْمُع  َناـک  اـم  ینْرِّمَعَو   : )) تسا هدـمآ  نینچ 

دیدرگ ناطیش  هاگارچ  مرمع  یگدنز و  هک  یماگنه  سپ  دوش ،  یم  فرـص  وت  زا  تعاطا  هار  رد  مرمع  هک  نک  تیانع  رمع  نم  هب  ینامز 
ار هچنآ  زا  هدافتـسا  عورـشم  تسرد و  ياههار  هک  میهاوخب  لاعتم  دنوادخ  زا  هشیمه  دیاب  ام  نیاربانب ،  ناتـِسب . ))  دوخ  يوس  هب  ار  مناج 

هدافتـسا قح ،  قیرط  رد  دـنوادخ و  هار  رد  دوخ  ياـهییاراد  یتسه و  همه  زا  هک  دـهدب  ار  نآ  قیفوت  اـم  هب  دـهد و  ناـشن  اـم  هب  میراد  هک 
دنور یمن  اعد  غارـس  هب  يا  هدـع  هکنیا  تلع  هکنیا :  نآ  دوش و  یم  مولعم  زین  يرگید  هتکن  دـش ،  نایب  اجنیا  هب  ات  هک  یبلاطم  زا  مییامن . 

یکدـنا رگا  هک  یلاح  رد  دـننک .  یمن  ساسحا  ندرک  اـعد  هب  یجاـیتحا  رگید  دـننیب و  یم  هدـش  هدروآرب  ار  دوخ  ياـهزاین  هک  تسا  نآ 
لد شوگ و  مشچ و  نانچنآ  اهزاین  زا  یخرب  هب  دارفا  نیا  یبایتسد  عقاو ،  رد  دید .  دنهاوخ  دنمزاین  اپ  اترس  ار  دوخ  دنیامن ،  لقعت  رکفت و 

اب زین  رگید  يا  هدـع  دنتـسین .  دوخ  يا  هشیر  یـساسا و  ياـهزاین  زا  يرایـسب  ساـسحا  كرد و  هب  رداـق  رگید  هک  تسا  هدرک  رپ  ار  اـهنآ 
يا هدنروآرب  هجیتن  رد  تسا ،  كدنا  دنوادخ  هب  نانآ  داقتعا  نامیا و  نوچ  اما  دننک ،  یم  كرد  ساسحا و  ار  دوخ  ياهزاین  هکنآ  دوجو 

ای  ! (( . )) اعد هدنونـش  يا   ! (( . )) ِءاعدلا َعِماس  ای   . )) دنیامن تساوخرد  وا  زا  دـنورب و  وا  غارـس  هب  ات  دنـسانش  یمن  دوخ ،  ياهزاین  يارب 
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لاعتم دـنوادخ  اونـش . )) !  يا   ! (( . )) ُعیِمَـس ای   ! (( . )) اهادـص هدنونـش  يا   ! (( )) ِتاوْصالا َعِماس  اـی   ! (( . )) هدنونـش يا   ! (( . )) َعِماـس
هب ملاع  نایملاع ،  راگدرورپ  هتبلا  تساعد . ))  هدنونـش  مراگدرورپ  هک  انامه  ( )) 29  ( . ) ِءاعدلا ُعیِمََـسل  یِّبَر  َّنِإ  تساعد . . . ( .  هدنونش 

ندوب اعد  هدنونـش   )) زا روظنم  اما  تساهنآ .  زا  یکی  زین  ناگدنب  ياعد  و  تسین .  هدیـشوپ  وا  رب  یتسه  ناهج  رد  يزیچ  تسا و  زیچ  همه 
رظن درگن و  یم  نآ  هب  يرگید  مشچ  اب  حالطصا  هب  دراد و  دوخ  ناگدنب  ياعد  هب  یّصاخ  تیانع  هجوت و  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  (( 
ناوت یم  هک  يروط  هب  دنک .  یم  داجیا  لاعتم  دنوادخ  ناگدـنب و  نیب  اعد  هک  تسا  یّـصاخ  طابترا  رطاخ  هب  نیا  و  دراد .  نآ  هب  يرگید 

قلاخ و نیب  یقیقح  ياعد  هار  زا  هک  يدـنویپ  ددرگ .  یمن  لصاح  يرگید  قیرط  چـیه  زا  يونعم  یحور و  صاخ  طاـبترا  عون  نیا  تفگ 
یم تسد  هب  اعد  هار  زا  یمدآ  حور  بلق و  هک  ییـالج  افـص و  دـشاب .  یم  اهدـنویپ  نیرتقداـص  نیرتصلاـخ و  زا  دوش  یم  داـجیا  قولخم 
دنک یم  یهلا  میظع  ياهـششخب  قحتـسم  ار  وا  دـشخب و  یم  ناسنا  هب  اعد  هک  یتقایل  تیلباـق و  دـیآ  یمن  تسد  هب  يرگید  هار  زا  دروآ ، 
نیا زا  ار  شناگدـنب  ات  تسا  هداد  ارم )) دـیناوخب  ینوعدا ؛   )) نامرف دوخ  ناگدـنب  هب  لاعتم  دـنوادخ  نیمه ،  يارب  تسا .  درف  هب  رـصحنم 

هک ناگدنب  ام  يارب  تسا  یهبنت  رکذت و  ِءاعدلا ، )) َعِماس  ای   )) رگید يوس  زا  و  دیامرف .  تیانع  هیلاع  تالامک  هب  ندیـسر  تیلباق  قیرط ، 
یتسه وا  زا  رگید  تادوجوم  همه  تسا و  دوجوم  نیرتالاب  نیرترب و  هک  يا  هدنونـش  مه  نآ  تسه ؛  يا  هدنونـش  اـم  ياـعد  يارب  مینادـب 
شیوخ راگدرورپ  ياعد  يوس  هب  ار  وا  درب و  یم  ورف  قیمع  يرکفت  هب  ار  ناـسنا  هلءاـسم  نیا  رد  لـمءات  گـنرد و  يا  هظحل  دـنا .  هتفرگ 
فیعـض اعد ،  هدنونـش  هب  ام  نامیا  هک  تسا  نآ  میروآ  یم  ور  اعد  هب  رتمک  اـهناسنا  اـم  زا  يرایـسب  هکنیا  تلع  عقاو  رد  دـهد .  یم  قوس 

 ، تفر میهاوخ  اعد  يوس  هب  يرتشیب  نانیمطا  باتـش و  اب  تسام ،  ياعد  هدنونـش  لاعتم  دـنوادخ  میـشاب  نئمطم  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، 
هب اریز  میزرو ؛  یمن  غیرد  یـشالت  چیه  زا  نانآ ،  شوگ  هب  دوخ  ياهیدنمزاین  مایپ  ندناسر  دوخ و  ناعونمه  زا  تساوخرد  رد  هکنیاامک 

یماعددـنوادخ هاگرد  هب  هکنآ  زا  سپ  ایرکز  ترـضح  دـنراد .  لماک  نامیا  بلطم  نیا  هب  یهلا  يایلوا  هتبلا  میراد .  ناـمیا  اـهنآ  ندـینش 
 (( . یتسه اعد  هدنونش  وت  هک  یتسرد  هب  اهلاراب !  ( )) 30  ( . ) ِءاعدلا ُعیِمَس  َکَّنِا  دیامرف . . . ( :  یم  نینچ  دیامن ،  یمدنزرف  ياضاقتودنک 

مراـگدرورپ هک  یتسرد  هب  ( )) 31  ( . ) ِءاعدلاُعیِمََـسل ّیبَرَّنِإ  دـیامرف . . . ( :  یم  نینچزین   ( مالّـسلا هیلع  مـیهاربا (  ترـضح  هـک  هنوگناـمه 
هکلب درادناعد  هب  یصاصتخا  تفص ،  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاعتم  راگدرورپ  ندوب  عماس ))  عیمس و   )) دروم رد  تساعد . ))  هدنونش 

رد تفص  نیا  میرک  نآرق  رد  هکنیا  امک  تسا  ریصب  عیمس و  دراوم ،  همه  رد  لاعتم  دنوادخ  نیاربانب ،  تسا .  نآ  دراوم  زا  یکی  مه  اعد 
تسا و ملاع  هاگآ و  روما ،  همه  هب  تبـسن  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  روظنم  دراوم ،  نیا  مامت  رد  هک  تسا  هدش  رکذ  ینوگانوگ  دراوم 
زا اعد  ندینـش  هک  دش  هتفگ  تسا .  هدش  رکذ  میلع ))   )) تفـص اب  ًالومعم  میرک ،  نآرق  رد  عیمـس  تفـص  هک  دشاب  تهج  نیمه  هب  دیاش 

تاجانم  )) رد دروم ،  نیا  رد  دراد .  دوخ  ناگدنب  ياعد  هب  یّـصاخ  تیانع  هجوت و  راگدرورپ ،  هک  تسانعم  نیا  هب  لاعتم  دـنوادخ  يوس 
اذِا َّیَلَع  ِْلْبقَاَو  َُکْتیَدان  اذِا  یئادـِن  ْعَمْـساَو  َُکتْوَعَد  اذِا  یئاعد  ْعَمْـساَو  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  هینابعش )) 

و ونـشب ،  نک و  شوگ  ارم  ياعد  منک ،  یم  اعد  مناوخ و  یم  ار  وت  هک  یماگنه  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلاراب !  (( . )) َُکْتیَجان
هجوت روآ و  ور  نم  هب  منک ،  یم  تاجانم  وت  اـب  هک  یماـگنه  اـمنب و  شوگ  ارم  يادـن  منک ،  یم  ادـن  منز و  یم  ادـص  ار  وت  هک  یماـگنه 

هک تسا  نآ  ترـضح  روظنم  اما  دونـش ،  یم  ار  اهنآ  تسین و  لفاغ  دوخ  هدـنب  يادـن  اـعد و  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  حـضاو  اـمن . ))
هب تدوخ  لضف  اب  رگنب و  نم  ياعد  هب  تمحرم  فطل و  رظن  اب  هکلب  نکن ،  در  ار  نآ  روایم و  باسح  هب  هدینـشن  ارم  ياعد  اراـگدرورپ ! 

ْنَّمِم ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  ینلَعِْجا  َْتنَا !  ِّالا  َهِلا  ایَف ال   : )) تسا هدمآ  نینچ  زین  نابعـش ))  همین  بش  لامعا   )) زا مهد  لمع  رد  هدب .  رثا  بیترت  نآ 
رظن نانآ  هب  هک  هدـب  رارق  یناسک  زا  بش  نیا  رد  ارم  تسین !  یهلا  وت  زج  هک  یـسک  يا  (( . )) ُهَْتبَجَاَـف ُهَئاـعد  َْتعِمَـسَو  ُهَتْمِحَرَف  ِْهَیِلا  َتْرَظَن 
ینعی يداد . ))  ار  نانآ  خـساپ  سپ  يدینـش  ار  ناشیاعد  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  يدومن و  نانآ  لماش  ار  دوخ  تمحر  سپ  يدـنکفا ، 

يوسزااعد ندینـش  لاحره ،  هب  تساعد  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  خـساپ  نداد  دـنوادخ ،  يوس  زا  اعد  ندـش  هدینـش  جـیاتن  زا  یکی 
 ، دیامنن هجوت  نآ  هب  دریگب و  هدینـشن  ار  ناسنا  ياعد  دنوادخ  رگا  هکنیا  امک  تسا  ناسنا  يارب  گرزب  یقیفوتو  تمعن  لاعتمراگدرورپ ، 
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 . . . َِکب ُذوُعَا  ّینِا  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  رـصع  زامن  بیقعت  رد  تهج ،  نیدـب  دـیآ .  یم  باسح  هب  ناسنا  يارب  گرزب  یتیمورحم 
 : تسا مالّـسلا )  هیلع   ) ریما ترـضح  زامن  ياعد  رد  و  دوشن . )) هدینـش  هک  ییاعد  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اهلاراب !  (( . )) ُعَمُْـسی ٍءاـعد ال  ْنِم 
ای ِیتَْوقَش . . . !  ای  ینْوَع . . . !  ای  یْلیَو !  ای  یْلیَو !  ای  یْلیَوایَف !  َْتُلق ال  ْنِاَف  ُلوُقَت ال ،  ْمَا  ْمَعَن  ُلوُقَتَا  یئاعِدل ؟  ُلوُقَت  َْفیَک  يرعـش  تیلو  ))

تفگ یهاوخ  ای  يرآ ،  تفگ :  یهاوخ  ایآ  تفگ ؟  یهاوخ  هچ  نم  ياعد  خساپ  رد  متسناد  یم  شاک  يا  اراگدرورپ !   ! . . . (( . )) ّیلُذ
 ! نم یتخبدب  تواقـش و  رب  ياو  نم . . . !  ییاون  یب  رقف و  رب  ياو  نم !  رب  ياو  نم !  رب  ياو  نم !  رب  ياو  سپ  هن ،  ییوگب  رگا  سپ  هن ،  : 

 ! (( . دونش یم  ار  ناگدنامرد  افعـض و  هلان  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َِنینِهاْولا َْنِینَا  ُعَمْـسَی  ْنَم  ای   ! . . . (( . )) نم يراوخ  ّتلذ و  رب  ياو  . . . 
لاعتم دنوادخ  يوس  زا  هک  اعد  عون  کی  اجنیا  رد  دشاب .  یم  یـصاخ  طیارـش  ياراد  لاعتم ،  دـنوادخ  فرط  زا  اعد  لوبق ))  ندینـش و  ))

نینچ تسا  نکمم  تسا .  هداد  رس  هلان  هک  یفیعـض  ناوتان و  صخـش  ياعد  زا  تسا  ترابع  نآ  هدش و  نایب  دریگ ،  یم  رارق  هجوت  دروم 
هلان هداتفا و  ناوتان  يا ،  هشوگ  رد  تسین و  هتخاس  نانآ  زا  يراک  چـیه  هک  تسا  يا  هراچیب  دارفا  صوصخم  اعد  عون  نیا  هک  دـیآ  رظن  هب 
لاّعف ردتقم و  هک  مه  رادـقمره  تفرعماب  ياهناسنا  هک  تفگ  دـیاب  عقاو  رد  تسا .  يرگید  زیچ  رما  تیعقاو  هک  یلاح  رد  دـنهد .  یم  رس 

 . دننیب یم  زیچان  ناوتان و  شیوخ  يادخ  لباقم  رد  ار  دوخ  مه  زاب  دنـشاب ،  نوگانوگ  ياهییاراد  تاناکما و  ياراد  هک  هزادناره  دنـشاب و 
 ، لاعتم راگدرورپ  يریگتسد  يرای و  نودب  هک  دننک  یم  ساسحا  دوجو ،  مامت  اب  دننیب و  یم  دوخ  يادخ  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  دارفا ،  نیا 

دننک یم  هلان  دوخ  راگدرورپ  هاگرد  هب  هنادنمدرد  هک  تساجنیا  دنتسین ،  یناطیـش  تاملظ  زا  ییاهر  یهلا و  تالامک  هب  یبایتسد  هب  رداق 
هدومن سح  یب  ار  ام  نانچنآ  اهیتسود  ایند  اهتلفغ و  تسام .  يدرد ))  یب   )) ام گرزب  درد  عقاو  رد  دـننک .  یم  کـمک  ياـضاقت  وا  زا  و 

یماگنه اما  دزیخ .  یمنرب  يا  هلان  مه  درد  یب  ياهناسنا  ام  زا  هجیتن  رد  مینک و  یمن  كرد  ساسحا و  ار  دوخ  یقیقح  ياـهدرد  هک  تسا 
ییبـلق یحور و  تـالاح  یقیقح ،  ياـعد  اریز  میباـی ؛  یم  رگید  يا  هنوـگ  هب  ار  ناـنآ  لاـح  میور ،  یم  یهلا  گرزب  نادرم  غارـس  هب  هک 

نآ زا  اـعد  هک  تسا  یلد  بلق و  نآ  زیچره ،  زا  رتمهم  هکلب  تسین ،  ندروآ  ناـبز  هب  نتفگ و  طـقف  ندرک ،  اـعد  دـبلط .  یم  ار  یّـصاخ 
یماروت ایادخ !  (( . )) ُُهتَْلیِح ْتَعَطَْقناَو  ُُهتَْلیِسَو  ْتَفُعَض  ْنَم  َءاعد  َكوُعْدَا   : )) تسا هدمآ  نینچ  هبنشراهچ ))  زور  ياعد   )) رد دزیخ .  یمرب 

هدناوخ بجر  همین  رد  هک  دوواد )) ما   )) ياعد رد  و  تسینوا . ))  يارب  يا  هراچو  تسا  فیعـض  شا  هلیـسو  هک  یـسک  ندـناوخ  مناوخ ، 
ٍفیعَـض ٍنیِزَح  ٍقِرَح  َءاعد  ِنیهَْملا . . .  ِِسئاْبلا  ِقِفْـشُْملا  ِِفئاْخلا  ِعِشاْخلا  ِلیلَّذـلا  ِعِضاْخلا  َءاـعد  َكوُعْدَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  دوش ،  یم 

یناشیرپ و ساره و  سرت و  ّتلذ و  عوشخ و  عوضخ و  اب  یندـناوخ  مناوخ ،  یم  ار  وت  اهلاراب !  (( . )) ٍریِجَتْـسُم َِکب  ٍنیکَتْـسُم  ٍِسئاب  ٍنیهَم 
هدروآ هانپ  وت  هب  تساون و  یب  لاحناشیرپ و  راوخ و  فیعض و  كانهودنا و  دزوس و  یم  هک  یسک  ندناوخ  اعد و  تراقح . . .  يراوخ و 
رایتخا رد  یتسه  ناهج  دنراد و  رارق  يونعم  تالامک  هّلق  رد  یکاپ و  تراهط و  هبترم  نیرتالاب  رد  هک  تسا  یناسک  نانخس  نیا  تسا . )) 

 ! ٍعْمَس ْنَع  ٌعْمَس  ُُهلَغْشَی  ْنَم ال  ای   . )) دننک یم  عرـضت  هلان و  نینچ  دوخ ،  راگدرورپ  لباقم  رد  اهنیا  همه  دوجو  اب  اما  تسا ،  نانآ  هطلـس  و 
هب نامهجوت  رگا  هک  میتسه  نینچ  فیعـض  ياـهناسنا  اـم  دراد . )) !  یمن  زاـب  رگید  یندینـش  زا  ار  وا  یندینـش  چـیه  هک  یـسک  يا  (( . ))
ارف شوگ  یسک  نخس  هب  رگا  میناوت ،  یمن  يرگید  اب  مییوگب  نخس  یسک  اب  رگا  دوش ،  یم  بلـس  رگید  ياهزیچ  زا  دوش ،  بلج  يزیچ 

؛ دراد یمنزاب  يرگید  راک  زا  ار  وا  يراک  چیه  تسین ،  نینچ  نیا  لاعتم  رداق  يادـخ  اما  مینام .  یم  زاب  نارگید  نانخـس  ندینـش  زا  میهد 
خـساپ هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٌْبیُِجم ُهاـعد  ْنَِمل  َوُه  ْنَم  اـی   . )) تسا رـضاح  وا  رب  رد  یتسه  همه  تسا و  ناـکم  ناـمز و  رب  طـیحم  وا  اریز 

 ! (( ُبیُِجم ای   ! (( . )) اهاعد اهندناوخ و  هب  هدنهد  خساپ  يا   ! (( . )) ِتاوَعَّدلا َبیُِجم  ای   ! (( . )) دناوخب ار  وا  هک  یـسکره  هب  تسا  هدنهد 
(( . اعد خساپ   : )) زا تسا  ترابع  نآ  میـسر و  یم  اعد  باب  رد  يرگید  مهم  بلطم  هب  کنیا  هدننک . )) ! )  تباجا   ) هدنهد خـساپ  يا  . ))

 . . . ( . ِناعد اذِإ  ِعاّدلا  َةَوْعَد  ُْبیُِجا  ٌبیِرَق  ّینِإَف  یّنَع  يِدابِع  َکَلَئَـس  اذ  إَو   : ) دـیامرف یم  نینچ  هرقب ،  هروس  رد  میحر  نامحر و  دـنوادخ 
هک یماـگنه  و  متــسه ،  کـیدزن  بـیرق و  نـم  ( دـننادب سپ  ) دـننک یم  لا  ؤـس  وـت  زا  نـم  هراـبرد  مناگدـنب  هـک  یماـگنه   ! ( ربماـیپ يا  ))

یخـساپ هک  یندناوخ  دراد ؟  يا  هدیاف  هچ  خساپ  نودب  ياعد  یتسار  مهد . ))  یم  ار  نانآ  ندناوخ  خساپ  دنناوخ ،  یم  ارم  مناگدـنناوخ 
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مینیبب لاح  دشاب .  هتشاد  لابند  هب  مه  یخساپ  دیاب  سپ  تسا ،  زاین  ندروآرب  يارب  اعد  رگا  دشخب ؟  یم  يدوس  هچ  دشاب  هتشادن  لابند  هب 
یم اضتقا  یهلا ،  نایاپ  یب  لضف  نارک و  یب  تمحر  تفگ ،  دیاب  خساپ  رد  دهد ؟  یم  ار  دوخ  ناگدـننک  اعد  خـساپ  لاعتم  دـنوادخ  ارچ 

یمدآ هب  تساوخرد ،  نودب  ار  یتسه  لصا  هک  ییادخ  دشخبب .  نانآ  هب  ار  دوخ  ناگدننک  اعد  هتـساوخ  شخب ،  یتسه  يادـخ  هک  دـنک 
ارچ دوـش  هتفگ  تسا  نکمم  دزاـسن ؟  زاـین  یب  دوـخ  ضیف  همـشچرس  زا  ار  وا  دـهدن و  ناـسنا  هب  ار  رگید  ياـهزاین  ارچ  تسا ،  هدیـشخب 

يزیچ ره  نتـشاد  تفگ :  دـیاب  خـساپ  رد  تسا ؟  هدیـشخبن  ناـسنا  هب  شـالت  تساوخرد و  اـعد و  نودـب  ار  اـهزیچ  همه  لاـعتم  دـنوادخ 
قحتـسم دـسرب و  تیلباق  نآ  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  یمدآ ،  شـشوک  شالت و  دـنک و  یم  بلط  ار  یّـصاخ  تیلباـق ))  تقاـیل و  ))

تیلباق تقایل و   )) یمدآ هب  هک  تسا  یصاخ  شالت  زین  اعد ))  . )) دوش یم  یـشان  یلاعت  يراب  تمکح  زا  رما  نیا  دوشب و  زیچ  نآ  نتـشاد 
دنامزاب يدـنوادخ  نینچ  هاگرد  هب  اعد  زا  ناسنا  هک  تسا  ناسنا  تلفغ  تلاهج و  زا  نیا  لاحره ،  هب  دـهد .  یم  ار  يروما  هب  یبایتسد  (( 

هاگرد هب  ندرک  اعد  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا  دـنکن .  هدافتـسا  درادـن ،  مه  ینیزگیاج  دراوم  يرایـسب  رد  هک  یتایح  مهم و  هلیـسو  نیا  زا  و 
 - 1 دوش :  یم  هراشا  نآ  هب  راـصتخا  روط  هب  هک  تسا  یطباوض  طیارـش و  ياراد  قح ،  ترـضح  يوس  زا  خـساپ  نداد  لاـعتم و  دـنوادخ 

تبسندیاب هدننکاعد  دنوادخ :  هب  تفرعم  فلا -  دوش :  یم  مولعم  طیارش  نیا  يا  هزادنا  ات  دش  نایب  ًالبق  هک  یبلاطم  زا  هدننک  اعد  طیارش 
رد و  ندادرارق .  باطخ ))  ندناوخ و  )) زا تسا  ترابع  اعد ، ))  )) هک تسارطاخ  نادب  نیاو  دشاب .   (( تفرعم  )) ياراد لاعتمدـنوادخ ،  هب 
مه ناسنا  ياـعد  دـشاب ،  رتشیب  تفرعم  تخانـش و  نیا  هک  رادـقمره  لاـح  دسانـشب ،  ار  دوخ  بطاـخم  دـیاب  یمدآ  ندـناوخ ،  باـطخ و 

اهندرکن و اعد  زا  يرایسب  تلع  عقاو  رد  دیوگب .  هنوگچ  دیوگب و  هچ  دیاب  هک  دمهف  یم  رتهب  ناسنا  ینعی  دنک ؛ یم  ادیپ  يرتشیب  تقیقح 
زا يا  هبترمره  رد  ناسنا  هتبلا  تسا .  لاعتم  دـنوادخ  هب  تبـسن  ام  یتفرعم  یب  یتفرعم و  مک  لاـعتم ،  دـنوادخ  زا  اـهناسنا  اـم  ياهنتـساوخن 

دنوادـخ دوخ  زا  دـیاب  مه  ار  تفرعم  نیمه  و  دـهدب .  ماجنا  ار  راک  نیا  مه  دـیاب  دـنک و  اعد  یهلا  هاگرد  هب  دـناوت  یم  دـشاب  هک  تفرعم 
 . نظءوس دیدرت و  کش و  اب  هن  دنک ،  اعد  لماک ))  نانیمطا  دیما و   )) اب دیاب  هدـننک  اعد  ادـخ :  هب  دـیما  ب -  دومن .  تساوخرد  اضاقت و 
هب هک  یـسک  ياربوت  هک  مناد  یم  اهلاراب !  (( . )) ٍۀـَباِجا ِعِضوَِمب  یجاّرِلل  َکَّنَا  ُمَلْعَاَو   : )) دـیامرف یم  نینچ  یلامث ))  هزمح  یبا   )) ياعد رد 

ٍةَوْعَد ِّلُِکب  َُکلَئْـسَاَو   : )) تسا هدـمآ  نینچ  بجر ))  متفه  تسیب و   )) لامعا رد  و  یتسه . ))  تباـجا  عضوم  ماـقم و  رد  تسا  راودـیماوت 
درک اعد  هنوگنآ  ار  وت  راودیما  درف  کی  هک  منک  یم  بلط  اضاقت و  وت  زا  یندـناوخ  اعد و  اب  اراگدرورپ !  (( . )) ُهَلَمَا ُهَتْغََّلب  ٍجار  اِهب  َكاعد 
مدـع بجوم  هک  یناـهانگ  لاـمعا و  زا  دـیاب  هدـننک  اـعد  هکنآ  رگید  طرـش  هاـنگ :  كرت  ج -  يدـناسر . ))  شیوزرآ  هب  ار  وا  مه  وت  و 
یـسک اب  میراد  راظتنا  هنوگچ  ام  لاح  تسا ،  لاعتم  راگدرورپ  اب  تفلاخم  عقاو  رد  هانگ  هکنیا  هچ  دیامن .  زیهرپ  دنوش  یم  اعد  تباجتـسا 

 ، دـشاب وا  شود  رب  يرتمک  ناهانگ  دـشاب و  هانگ  لها  رتمک  ناسنا  هک  رادـقمره  نیاربانب ،  دـیامن .  تقفاوم  ام  اب  وا  اـما  مینک ،  تفلاـخم 
كاپ يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  قباس  ناهانگ  مه  دیامن و  زیهرپ  هانگ  زا  مه  دیاب  ناسنا  اذل  دش ،  دهاوخ  رتکیدزن  تباجتـسا  فدـه  هب  شیاعد 

ُسِبَْحت یتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغا  َّمُهّللَءا   : )) دـیامرف یم  نینچ  لیمک  ياعد  رد  مالّـسلا  هیلع   ) یلع ترـضح  تهج  نیدـب  دـیامن .  فرطرب  و 
نینچ اعد  نامه  زا  رگید  ياج  رد  و  دنوش . )) یم  اعد  نتفرن  الاب  سبح و  بجوم  هک  شخبب  نم  رب  ار  یناهانگ  اراگدرورپ !  (( . )) َءاعدلا
تتزع هب  نم !  يالوم  اقآ و  يا   (( . )) ِیلاِعفَو ِیلَمَع  ُءوُس  یئاعد ،  َْکنَع  َبُجْحَی  ـال  ْنَءا  َکـِتَّزِِعب  َُکلَئْـسَءاَف  يدّیـس !  اـی   : )) دـیامرف یم 

هکنآ يارب  هدنوش  اعد  طیارـش   - 2 دوشن . )) وت  زا  نم  ياـعد  ندـش  هدیـشوپ  بجوم  مراـتفر  رادرک و  يدـب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  مسق ! 
اعد یسک  هاگرد  هب  دنک و  اضاقت  یـسک  زا  تسا  مزال  دبای ،  تسد  دوخ  بولطم  هب  ناسنا  دسرب و  تباجتـسا ))   )) فده هب  یمدآ  ياعد 

تروص نیا  ریغ  رد  دشاب .  هتشاد  ار  اعد  تباجتسا ))  تردق   )) هک تسا  نآ  هدنوش  اعد  طرش  نیرتمهم  دشاب .  راک  نیا  هتسیاش  هک  دیامن 
دشاب هتـشاد  ار  تردق  نیرتالاب  هک  تسا  یـسک  هنیمز  نیا  رد  دوجوم  نیرتالاب  نیرتهب و  دش .  دهاوخ  هدوهیب  ثبع و  يرما  ندرک ،  اعد  ، 

قلاخ يوس  هب  اـعد  تسد  دـیاب  سپ  ( 32  () ٌریدَـق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع   : ) هک تسوا  تسا .  لاعتم  رداـق  راـگدرورپ  ِنآ  زا  تردـق  نیرتـالاب  و 
نیدباعلا نیز  ترضح  تسا .  دنمزاین  وا  هب  یتسه  همه  زاین و  یب  دوخ  هکنآ  دومن .  بلط  وا  زا  ار  دوخ  هتـساوخ  درک و  دنلب  شخب  یتسه 
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َْمل ُهَْریَغ  ُتْوَعَد  ْوـَلَو  ُهَْریَغ  وُـعْدَا  ـال  يذَّلا  ِِهّلل  ُدْـمَْحلَا   : )) دـنیامرف یم  نینچ  یلاـمث ))  هزمح  یبا  ياـعد   )) رد مالّـسلا )  هیلع   ) داجـس ماـما 
باجتسم ار  میاعد  زگره  مناوخب ،  ار  وا  ریغ  رگا  هکنیا  هچ  مناوخن  ار  وا  ریغ  هک  ار  يراگدرورپ  ساپس  دمح و   (( . )) یئاعد یل  ْبِجَتْسَی 

یـسک يا  اهرد !  هدننکزاب  يا   ! (( . )) َباجَا َیِعُد  ام  ُْثیَح  ْنَم  ای  ِباوبالا !  َحِّتَفُم  ای   : )) تسا هدمآ  لولـشم  ياعد  رد  و  درک . )) دهاوخن 
ٌرِـضاح ٌعْمَـس  َْکنِم  ٍۀَلَئْـسَم  ِّلُِکل   : )) تسا هدمآ  نینچ  بجر  هام  هکرتشم  لامعا  رد  و  دهد . )) !  یم  خـساپ  دوش ،  یم  هدـناوخ  یتقو  هک 
دنوادخ هک  تسناد  دیاب  هتبلا  دراد . )) دوجو  هدامآ  یخساپ  اونـش و  یـشوگ  وت ،  زا  یتساوخرد  ره  يارب  اراگدرورپ !  (( . )) ٌدِیتَع ٌباوَجَو 

ناسنا ره  هک  هنوگنامه  دنـشاب .  هتـشاد  ار  تباجتـسا ))  تقایل   )) هک دـیامرف  یم  باجتـسم  ار  ییاـهاعد  دوخ ،  تمکح  ساـسا  رب  میکح 
ریغ زا  اضاقت  تساوخرد و  مینیبب  لاح  دنـشاب .  هتـشاد  ار  خـساپ  یگتـسیاش  هک  دـهد  یم  تبثم  خـساپ  ییاهتـساوخرد  هب  اهنت  مه ،  یلقاع 

ای مـه  ناـنآ  زا  اـضاقت  و  یهلاریغ .  يدارفا  اـی  دنتـسه و  یهلا  يدارفا  اـی  رگید ،  دارفا  تـفگ :  دـیاب  خـساپ  رد  تـسا ؟  هنوـگچ  دـنوادخ 
نانآ زا  ياضاقت  دنشاب و  یهلا  دارفا ،  نآ  رگا  سپ  دنوادخ .  زا  لقتـسم  تسا  ییاضاقت  ای  دنوادخ و  زا  ياضاقت  لوط  رد  تسا  ییاضاقت 

اعد دننام  دشاب ؛ یم  مه  يرورض  مزال و  دوخ ،  ياج  رد  هکلب  درادن  یلاکـشا  چیه  اهنت  هن  دشاب ،  لاعتم  دنوادخ  زا  ياضاقت  لوط  رد  مه 
هب دـشاب  لاعتم  دـنوادخ  زا  ياضاقت  زا  لقتـسم  نارگید ،  زا  ياضاقت  رگا  اما  یهلا .  يایلوا  و  مالّـسلا )  مهیلع   ) نیموصعم همئا  هاـگرد  هب 

دارفا نآ  هچ  دـیآ ؛ یم  باسح  هب  رفک  كرـش و  یعون  هلءاـسم  نیا  دـهدب ،  رارق  لاـعتم  دـنوادخ  ضرع  رد  ار  نارگید  ناـسنا  هک  يروط 
دشاب نآ  رد  رصحنم  هراچ  دشاب و  هتشادن  رگید  يا  هراچ  ناسنا  هک  یتروص  رد  یهلاریغ ،  دارفا  زا  اضاقت  اما  و  یهلا .  ریغ  ای  دنـشاب  یهلا 

رد یملع  زاین  دروم  ياه  هتشر  زا  یخرب  شزومآ  دننام  یهلاریغ ؛  هن  دشاب  یهلا  یفده  ناسنا ،  فده  هک  یطرـش  هب  درادن .  یلاکـشا  زین 
یم رارق  لاعتم  دنوادخ  زا  تساوخرد  لوط  رد  عقاو  رد  زین  اضاقت  عون  نیا  نانآ .  زا  يرورـض  تازیهجت  زا  یـضعب  دیرخ  ای  و  رافک .  دزن 

رد اما  تسا ،  لاعتم  دـنوادخ  زا  ام  یلـصا  تساوخرد  اعد و  مه  اـجنیا  رد  ینعی  دـنوش ؛ یم  بوسحم  هلیـسو  کـی  طـقف  نارگید  دریگ و 
يّدام و ياهزاین  زیامت  دـهدب .  رارق  اـم  زاـین  نتخاـس  فرطرب  هلیـسو  ار  يدارفا  نینچ  لاـعتم  دـنوادخ  تسا  نکمم  ارجا ،  لـمع و  هلحرم 
نشور و رتهب  دیامن ،  یم  ییاضاقت  تساوخرد و  وا  زا  ناسنا  هک  یسک  هدنوش و  اعد  تایـصوصخ  هکنآ  يارب  تسا  رتهب  اجنیا  رد  يونعم 
زا يرایـسب  هک  تسا  هدرک  قلخ  يا  هنوگ  هب  ار  رـشب  لاعتم  راگدرورپ  مینک ؛  ادج  رگیدکی  زا  ار  يونعم  يدام و  ياهزاین  دوش ،  راکـشآ 
 . دوش یم  فرطرب  تسا ،  هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  یلیاسو  بابسا و  اب  هکلب  تساوخرد ،  اعد و  نودب  وا  يدام  ياهزاین 

یلالقتـسا رظن  هب  وا  ياوسام  هب  میوش و  لفاغ  لاعتم  دنوادخ  زا  ارگایند ،  نیبرهاظ و  ياهناسنا  ام  هک  دوش  یم  بجوم  رما  نیا  هنافـسءاتم 
هچاب لیاسو  نیا  هکنیازا  لفاغ  تسا .  هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  هدـیرفآ و  یـسک ،  هچ  ار  لـیاسو  بابـسا و  نیا  هکنیازا  لـفاغ  مینک .  هاـگن 

نیا هکلب  دـنوش  یمن  هصالخ  يدام  ياهزاین  رد  ام  ياهزاین  هکنیا  زا  لفاغ  درک .  هدافتـسا  اـهنآ  زادـیاب  یهار  هچردو  هدیـسرام  هب  یفدـه 
نیا هّیضق  يونعم ،  یحور و  ياهزاین  دروم  رد  اما  هکنیا . . .  زا  لفاغ  و  رتالاو .  رتالاب و  یفادها  هب  ندیسر  يارب  دنتـسه  يا  همدقم  اهزاین 
حور بلق و  تراهط  دشاب :  یم  لاعتم  راگدرورپ  اب  یمیقتسم  صاخ و  طابترا  مزلتـسم  اهزاین  عون  نیا  ندرک  فرطرب  هکلب  تسین ،  نینچ 

هب یبایتسد  یتسه و  ياهزار  هب  ندرب  یپ  دیآ ؟  یم  تسد  هب  هنوگچ  نئمطم ،  بلق  مارآ و  لد  دشخبب ؟  یمدآ  هب  دناوت  یم  یسک  هچ  ار 
ناهانگ و ششخب  تسا ؟  یـسک  هچ  تسد  هب  تسا و  هنوگچ  رون  يوس  هب  تملظ  زا  جورخ  دوش ؟  یم  لصاح  هنوگچ  یقیقح ،  تفرعم 

ظفح حیحـص  ندروآ ،  تسد  هب  حیحـص  قیفوت  یـسک  هچ  يدام  ياهزاین  نامه  رد  تسا ؟  یـسک  هچ  ناوت  رایتخا و  رد  اـهنآ  زا  ییاـهر 
؟  دـهد یم  ناسنا  هب  یـسک  هچ  ار  ندرک  یگدـنز  حیحـص  يارب  حیحـص  شنیب  دـهد ؟  یم  ناسنا  هب  ار  ندرک  هدافتـسا  حیحـص  ندرک و 

هچار ترخآوایند  تداعـس  دیاشخبب ؟  ناسنا  هب  ار  ناهج  نآ  يارب  یگدامآ  دـناوت  یم  یـسک  هچ  تسیک و  ِنآ  زا  گرم ،  زا  سپ  ناهج 
یم هاگن  يونعم  يدام و  ياهزاین  عومجم  هب  هک  یتقو  هصـالخ ،  و . . .  دـشخب ؟  یم  یمدآ  هب  ار  نآ  دـهد و  یم  ناـشن  ناـسنا  هب  یـسک 

هک يراگدرورپ  تسوا .  رایتخا  رد  وا و  زا  یتسه  هک  یلاعتم  رداق  میباـی ؛  یمن  رتشیب  یقیقح  هدـننک  تباـجا  هدـنوش و  اـعد  کـی  مینک ، 
یطیارش ياراد  دیاب  دوخ  زین  لاعتم  راگدرورپ  هاگرد  هب  ناسنا  ياعد  اعد  طیارش   - 3 تسوا .  تسد  هب  اهتداعس  همه  وا و  زا  اهیبوخ  همه 
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دناوت یمن  دشاب ،  هتـشاد  رارق  يا  هدافتـسا  لباق  بآ  رانک  رد  ناسنا  رگا  ًالثم  دشاب ؛ دروم )) لحم و   )) ياراد دیاب  اعد  هکنآ :  لّوا  دـشاب : 
دیاب شیوخ ،  ياهزاین  نتخاس  فرطرب  دوخ و  فادها  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  رگید  ترابع  هب  ناسرب .  نم  هب  یبآ  ایادخ !  هک  دـنک  اعد 
تسا یقیقد  فیرظ و  هتکن  نیا  و  دنک .  اهنآ  نیزگیاج  ار  اعد  دنکن  یعس  دیامن و  هدافتسا  يدادادخ  لیاسو  بابسا و  تاناکما و  مامت  زا 

یم ار  يراکره  ییوگ  هک  دنوش  یم  دقتعم  لیاسو ،  بابـسا و  هب  نانچنآ  يا  هدع  دـنوش .  یم  طیرفت  ای  طارفا  راچد  نآ  رد  يرایـسب  هک 
زا يرایـسب  هک  دـنروآ  یم  يور  اـعد  هب  ناـنچنآ  دوخ  ناـمگ  هب  زین  يا  هدـع  و  دـنرادن .  زاـین  يرگید  زیچ  هب  داد و  ماـجنا  اـهنآ  اـب  ناوت 

ناسنا هداد و  رارق  یمدآ  يارب  ار  ندرک  اعد  هک  ییادخ  نامه  هک  یلاح  رد  دننک ،  یم  شومارف  ار  عورشم  لوقعم و  ياهشور  تاناکما و 
و تسا .  هدناوخ  ارف  اهنآ  ماجنا  يوس  هب  ار  ناسنا  هدرک و  مزال  ناسنا  يارب  مه  ار  رگید  روما  زا  يرایسب  ماجنا  تسا ،  هدومن  نآ  هب  رما  ار 
هب هک  یتقو  ًالثم  دشاب ؛ یم  اهراک  زا  رگید  یـضعب  ندومن  كرت  اهراک و  زا  یـضعب  نداد  ماجنا  اعد ،  تباجتـسا  همزال  تفگ  دیاب  ًالوصا 
درک یم  ار  ترضح  نآدصق  ینمشد  هک  یعقوم  مینک  یم  هظحالم  مینک ،  یم  هاگن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  نءاشلا  میظع  ربمایپ  هریس 

 ! ایادخ هک  دننک  اعد  طقف  دنورب و  دـجاسم  هب  ای  دوخ  هناخ  هب  اهناملـسم  هیقب  ترـضح و  نآ  هک  دوبن  نینچ  نیا  دـمآ  یم  شیپ  یگنج  و 
یم راک  هب  ار  دوخ  یماظن  تازیهجت  مامت  دـندرک ،  یم  هدافتـسا  دوخ  تاناکما  اوق و  ماـمت  زا  اـهنآ  هکلب  اـمرف ،  فرطرب  اـم  زا  ار  نمـشد 

دندمآ و یم  راگدرورپ  هاگرد  هب  عشاخ  عضاخ و  یلد  اب  هاگنآ  و  دندرک و . . .  یم  هدافتـسا  یگنج  ياه  هشقن  اهـشور و  همه  زا  دندرب ، 
ام بیصن  ار  ترصن  هبلغ و  وت  ایادخ !  میتسین ،  يزیچ  تازیهجت ،  تاناکما و  مامت  اب  ام  تسا ،  وت  زا  ترـصن  ایادخ !  دندرک :  یم  ضرع 
زا هک  هدش  ناناملسم  بیصن  ییاهیزوریپ  اهگنج ،  زا  يرایسب  رد  هک  مینک  یم  هظحالم  هاگنآ  امرف .  نمشد  بیـصن  ار  ّتلذ  تسکـش و  و 
(( رگیدکی اب  تاناکما  ریاس  اعد و  نتخیمآرد   ، )) لاحره هب  تسا .  هتـشادن  نانآ  تازیهجت  تاناکما و  اب  یبسانت  هنوگچیه  يرهاظ  ظاحل 

ندـناوخ ینعی  دـشاب ؛ صلاـخ ))   )) دـیاب اـعد  هکنآ :  مّود  دراد .  زاـین  یّـصاخ  شنیب  تفرعم و  هب  دوخ  هک  تسا  فیرظ  قیقد و  يراـک  ، 
(( . ِۀـَباجِِْالل ًاضُّرَعَت  یئاـعد  َکـَل  ُِصلُْخاَو   : )) تسا هدـمآ  نینچ  هبنـشکی ))  زور  ياـعد   )) رد يرهاـظ .  هن  دـشاب  یقیقح  لاـعتم  دـنوادخ 

 ، دیامن تیاعر  اعد  رد  ار  ناکم ))  نامز و   )) دیاب ناسنا  هکنآ :  موس  دسرب . )) تباجا  هب  هک  دـشاب  ما ،  هدرک  صلاخ  ار  میاعد  وت  يارب  ))
اهنامز و زا  یـضعب  رد  ندرک  اعد  ندـناوخ و  نیا  اما  درادـن ،  یـصاخ  ناکم  نامز و  هب  صاـصتخا  لاـعتم ،  راـگدرورپ  ندـناوخ  دـنچره 

تکرب تفارش و  اهناکم  اهنامز و  زا  یـضعب  هب  لاعتم  راگدرورپ  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  و  تسا .  رت  هتـسیاش  رتبـسانم و  رایـسب  اهناکم ، 
دایعا هعمج ،  زور  بش و  دـننام  یماّیا  لاس ،  لوط  رد  ًالثم  تسا ؛  هدومرف  ررقم  اهنآ  رد  یـصوصخم  لضف  تمحر و  هدیـشخب و  یّـصاخ 
اهناکم زا  یضعب  هک  روطنامه  دنتـسه ،  رادروخرب  يا  هژیو  ّتیمها  زا  ناضمر و . . .  كرابم  هام  یهلا ،  يایلوا  تدالو  یمالـسا ،  هکرابم 

 . . . تسا و هداتفا  قافتا  اـهنآ  رد  یّـصاخ  ثداوح  هک  ییاـهناکم  یهلا ،  ياـیلوا  نفد  لـحم  یبنلادجـسم ،  مارحلادجـسم ،  هبعک و  دـننام 
ياهبـش زا  هک  ناضمر -  هام  مکی  تسیب و  بش  ياعد  رد  لاثم  ناونع  هب  دنـشاب .  یم  ندرک  اـعد  يارب  یّـصاخ  یگژیو  تفارـش و  ياراد 

ِِهب یل  ُطُْـسبَت  ًءاـعد  یل . . .  ْمِْسقاَو  ٍدَّمَُحم  ِلاو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  دوش -  یم  بوسحم  ردـق  گرزب  كراـبم و 
نیمه رد  بش و  نیا  رد  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  اهلاراب !  (( . )) ِۀَـعاسلا ِۀَـعاسلا  ِۀَـعاّسلا  ِهِذَـه  یفَو  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذَـه  یف  َۀـَباجِْالا 
نیـسح ماما  ياعد  رد  و  ییامرف . ))  ینازرا  نم  رب  ار  تباجا  نآ  هلیـسو  هب  هک  نادرگ  نم  بیـصن  تمـسق و  یندـناوخ  اعد و  تعاس . . . 

زور  ) تقو نیا  رد  ارم  اهلاراب !  (( . )) ُهَْتیَطْعَاَف َکَلَئَـس  ْنَّمِم  ِْتقَْولا  اَذَه  یف  اْنلَعْجا  َّمُهّللَا   : )) تسا هدمآ  نینچ  هفرع  زور  رد  مالّـسلا )  هیلع  )
زا مهدزناپ  لمع  رد  اعد )) ناـکم   )) دروم رد  و  يدومن . ))  اـطع  مه  وت  سپ  دـندومن ،  تساوخرد  وت  زا  هک  هدـب  رارق  یناـسک  زا  هفرع ) 

َِکنامـضَو َءاعدلا  ِعِضوَم  یِلا  ُْتئِج  ْدَـقَو  َّمُهّللَا . . .   : )) میناوخ یم  نینچ  مالّـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا هّللادـبعابا  ترـضح  رهطم  مرح  لامعا 
رهطم مرح  ینعی   ) ناکم نیا  رد  ار  اعد  تباجتـسا  وت  تسا و  ندرک  اعد  صوصخم  هک  ما  هدمآ  یناکم  هب  نم  اهلاراب . . . !   (( . )) ۀـَباجِْالا

زا تساوخرد  رد  ناـکم  ناـمز و  تیاـعر  هک  درک  هجوت  دـیاب  هتبلا  يا . ))  هدومن  تنامـض  مالّـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا هّللادـبعابا  ترـضح 
لاعتم راگدرورپ  هک  يدراوم  زا  یکی  هدننک . )) !  نیمـضت  يا   ! (( . )) ُنِماض ای   . )) دـشاب یم  جـیار  يرما  القع ،  فرع  رد  زین ،  نارگید 

 ( ریبک نشوج  ياعد  رد  نیون  یشهوژپ  ) یعوضوم www.Ghaemiyeh.comیسانشاعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش رکذ  ( 33  . . . () ْمَُکل ْبِجَتْـسَا  ینوُعُْدا  هفیرـش . . . (  هیآ  رد  هک  تسا  دوخ  ناگدنب  ياعد  هب  نداد  خساپ  تسا ،  نآ  هدننک  تنامض 
بناج زا  دـشاب ،  یهاـتوک  رگا  هکلب  درادـن ،  هار  لاـعتم  راـگدرورپ  تنامـض  رد  یللخ  هنوگچیه  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  تسا . 

 . مینکن یهاتوک  وا  هاگرد  هب  هناصلاخ  ياعد  زا  مییامن و  ار  هدافتسا  نسح  تیاهن  یهلا ،  تنامـض  نیا  زا  هک  تسام  رب  نیاربانب ،  تسام . 
ياعد  )) رد اعد ،  تباجتسا  يارب  لاعتم  راگدرورپ  تنامض  هرابرد  میهدب .  رارق  دوخ  یگدنز  رادرک  لامعا و  زا  یئزج  ار  اعد  عقاو  رد  و 
ُتْدَدَم ِّبَر  ای  َْکَیِلاَو  یهْجَو !  ُْتبَـصَن  ِّبَر  ای  َْکَیلِاَف  ََۀباجِْالا  ُمَُهل  َْتنِمَـضَو  َِکئاعدـِب  ْمُهَتْرَمَا  َکَّنِاَف . . .   : )) تسا هدـمآ  نینچ  لیمک )) 
تدوخ ندناوخ  هب  ار  تناگدنب  وت  اراگدرورپ . . . !   ! (( . )) یئاجَر َِکلْضَف  ْنِم  ْعَطْقَت  الَو  َيانُم  ینْغَِّلبَو  یئاعد  یل  ْبِجَتْسا  َِکتَّزِِعبَف  يدَی 

زارد زاـین  تسد  وت  يوس  هب  ما و  هدومن  وت  بناـج  هب  ور  اراـگدرورپ !  سپ  يا ،  هدرک  تنامـض  ناـنآ  يارب  ار  تباجتـسا  يا و  هدومن  رما 
َبیُِجم ای   (( . )) نکم عطق  تدوخ  لضف  زا  ار  مدـیما  ناـسرب و  میوزرآ  هب  ارم  نک و  باجتـسم  ار  میاـعد  مسق !  تتزع  هب  سپ  ما ،  هدرک 

 ، دـهد یم  ار  نآ  خـساپ  لاعتم  راگدرورپ  هک  ییاهاعد  زا  یکی  ناگدـنامرد . )) !  ياـعد  هب  هدـنهد  خـساپ  يا   ! (( . )) نیّرَطْـضُْملا ِةَوْعَد 
رد لاعتم  راگدرورپ  میرک ،  نآرق  رد  هک  هنوگنامه  دنبای ،  یمن  دوخ  يارب  يا  هراچ  چیه  دنا و  هدـش  رطـضم ))  )) هک تسا  يدارفا  ياعد 
وا ناگراچیب  هک  یماگنه  تسا  یسک  هچ  ( )) 34  . . . ( . ) َءَّوُّسلا ُفِشْکیَو  ُهاعد  اذِا  َّرَطْـضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَا   : ) دـیامرف یم  نینچ  دوخ  یفرعم 

ياـعد تباجتـسا  لـلع  زا  یکی  تفگ  ناوـت  یم  دزاـس . )) ؟  یم  فرطرب  ناـنآ  زا  ار  اهیدـب  دـهد و  یم  ار  ناـنآ  خـساپ  دـنناوخ ،  یم  ار 
هدومن يا  هنوگ  هب  ار  نانآ  یبلق  یحور و  تلاح  رارطـضا ،  تلاح  ینعی  دراد ؛ دوجو  نانآ  رد  هک  تسا  یـصالخا  تقادص و  نیرطـضم ، 
مینیبـب لاـح  دـسر .  یم  تباجتـسا  فدـه  هب  مه  هناـصلاخ  ياـعد  هک  تسا  حـضاو  دـننک و  یم  اـعد  هناـصلاخ  ار  دوخ  يادـخ  هک  تسا 

لوط رد  دبای و  یمن  يا  هراچ  هار  دوخ  يارب  ناسنا  هک  تسا  یگدنامرد  تلاح  نامه  (( رارطضا (( ؟  تسیک نآ  زا  تسیچ و  رارطـضا )) ))
هک تفگ  نینچ  ناوت  یمودرب  ناوت  یم  نیا  زا  رتالاب  ار  نخـس  اما  دوش .  یم  التبم  نآ  هب  يدراوم  رد  شیب  مک و  یـسکرهاعبط  یگدنز ، 

دنتسه ییالاب  الاو و  ياه  هتساوخ  نانچنآ  ياراد  یهلا  نادرم  رگید :  ترابع  هب  تسا .  تفرعماب  ياهناسنادنلب  بتارمزا  یکی  (( رارطـضا ))
قح ترـضح  زا  هتـشادرب و  اـعد  هب  لد  هناـصلاخ  هک  تساـجنیا  دـننیب ،  یم  رطـضم  هدـنامرد و  ًـالماک  ار  دوخ  اـهنآ  هب  ندیـسر  يارب  هک 

هدـننک تباجا  وت  اهلاراب !  (( ؛ ُّرَطْـضُْملا اَنَاَو  ُبیجُْملا  َْتنَا   : )) دـنیامرف یم  نینچ  ترـضح  ریـشتسی ))  )) ياعد رد  دـننک  یم  يرای  ياضاقت 
هجیتن رد  میرادـن و  تفرعم  یهاگآ و  ییاه  هتـساوخ  نینچ  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  ام  لکـشم  عقاو  رد  مشاب . ))  یم  رطـضم  نم  یتسه و 

یم هعجارم  نیعمجا -  مهیلع  هّللا  مالـس  نیموصعم -  هیعدا  هب  هک  یتقو  اما  مینک .  یمن  ساسحا  ار  يرارطـضا  مه ،  اهنآ  هب  ندیـسر  يارب 
رد دـننک .  یم  یگدـنامرد  زجع و  راهظا  شیوخ ،  راگدرورپ  لباقم  رد  هنوگچ  تمظع ،  اـب  ياـهناسنا  نآ  هک  مینک  یم  هظحـالم  مینک ، 
وت يوس  هب  ایادخ !  (( . )) َْکَیِلا ًاعِّرَـضَتُم  ََکل  ًانیکَتْـسُم  َْکیَدَی  َْنَیب  ُْتفَقَوَو  َْکَیِلا  ُْتبَرَه  ْدَقَف   : )) تسا هدمآ  نینچ  هینابعـش ))  تاجانم  ))

 ! (( . ُبیجُْملا َمِْعن  ای   . . . (( . )) منک یم  عرـضت  هلان و  وت  يوس  هب  مدـنمزاین و  وت  هب  هک  یلاـح  رد  ما  هداتـسیا  وت  لـباقم  رد  ما و  هتخیرگ 
هدنهد خساپ  نیرتهب  لاعتم  دـنوادخ  دوش :  یم  نشور  هلمج  نیا  يانعم  يا  هزادـنا  ات  لبق  ياه  هتفگ  زا  هدـنهد . )) !  خـساپ  نیرتهب  يا  ))

هب ار  ناسنا  هک  دـهد  یم  یمدآ  هب  ییاهخـساپ  تسین ؛  اهنآ  نداد  هب  رداق  يدوجوم  چـیه  هک  دـهد  یم  ناـسنا  هب  ییاهخـساپ  اریز  تسا ؛ 
يا هدنهد  خساپ  لاعتم  دنوادخ  دزاس .  یم  زاین  یب  ناگدنهد ،  خساپ  ریاس  زا  ار  ناسنا  هک  ییاهخساپ  دناسر ؛ یم  يدبا  تداعـس  لامک و 

ياعد زا  رتهب  هک  تسا  يا  هدـنهد  خـساپ  درادـن .  وا  هب  مه  یتشادمـشچ  دراذـگ و  یمن  ّتنم  ناسنا ،  رب  دوخ ،  خـساپ  يازا  رد  هک  تسا 
نآ زا  تسا ،  هدـنوش  اعد  نیرتهب  دـنوادخ  و  هدـش . )) !  هدـناوخ  نیرتهب  يا   ! (( . )) َنیّوُعْدَْـملا َْریَخ  ای   . . . )) دـهد و یم  خـساپ  ناسنا ، 

ناوت یم  یناسآ ،  تخـس و  یگرزب و  کچوک و  راکره  يارب  هک  تهج  نآ  زا  دناوخ .  ار  وا  ناوت  یم  یناکم ،  نامز و  ره  رد  هک  تهج 
هکلب دـنک ،  یمن  ریقحت  ار  ناسنا  تیـصخش  دـنک و  یمن  مک  ناسنا  زا  يزیچ  وا  هاگرد  هب  اـعد  هک  تهج  نآ  زا  درک ،  اـعد  وا  هاـگرد  هب 
تسا رداق  ییاعد  ره  تباجتسا  رب  هدنوش  اعد  نیا  هک  تهج  نآ  زا  دنک ،  یم  هفاضا  ناسنا  ياهیبوخ  تالامک و  رب  وا  هاگرد  هب  اعد  سفن 

َْریَخ ای   ! (( . )) هدـنوش توعد  هدـننک و  توعد  نیرتهب  يا   ! (( . )) ٍّوُعْدَـمَو ٍعاد  َْریَخ  ای   ! (( . )) هدـننک توعد  يا   ! (( )) یِعاد اـی   . . . )) و
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 ، تسین هدش ))  هدـناوخ  هدـنوش و  اعد   )) طقف لاعتم  راگدرورپ  هدـنریگ . )) !  خـساپ  هدـنهد و  خـساپ  نیرتهب  يا   ! (( . )) ٍباُجمَو ٍبیُجم 
دشاب یم  زین  هدنریگ ))  خساپ   ، )) تسا هدنهد ))  خساپ   )) هک هنوگنامه  لباقم ،  رد  و  تسا .  هدنناوخ ))  هدننک و  توعد   )) زین دوخ  هکلب 
ندوب یعاد   )) مینیبب کنیا  دش .  ثحب  لاعتم  دنوادخ  نداد  خساپ  ندش و  هدناوخ  ینعی  دنوادخ ؛ ندوب  بیجم ))  وعدم و   )) هرابرد ًالبق  . 
خـساپ ناسنا ،  هدـننک و  توعد  لاعتم ،  راگدرورپ  تسا .  هنوگچ  راگدرورپ  نتفرگ ))  خـساپ  ندرک و  توعد   )) ینعی ندوب ))  باجم  و 

 : دیامرف یم  نینچ  هیآ 24  لافنا ،  هروس  رد  لاعتم  دـنوادخ  زیچ ؟  هچ  هب  نداد  خـساپ  يزیچ و  هچ  يوس  هب  ندرک  توعد  تسا .  هدـنهد 
امش ربمایپ ،  راگدرورپ و  هک  یماگنه  ناگدنروآ !  نامیا  يا   . . . ( . )) ْمُکِییُْحی اِمل  ْمُکاعد  اذِا  ِلوُسَّرِللَو  ِِهّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  )
عون کـی  يوس  هب  ربماـیپ  ادـخ و  توعد  سپ  دـییامن . )) . . .  تباجتـسا  دـنناوخ ،  یم  ارف  دـنک  یم  هدـنز  ار  امـش  هک  يزیچ  يوس  هب  ار 
قلاخ هک  تسا  مولعم  تسا ؟  یگدنز  مادک  یگدنز ،  نیا  دشاب .  یگدنز  نیا  يوس  هب  نتفر  دیاب  زین  ام  خساپ  دـشاب و  یم  یگدـنز ))  ))

ناسنا دوش  یم  مولعم  سپ  درادن ،  انعم  نآ ،  هرابود  ندروآ  تسد  هب  و  تسا .  هدیـشخب  یمدآ  هب  ًالبق  ار  یعیبط  يدام و  یگدنز  لاعتم ، 
ّولع زا  يا  هبترم  رد  یگدنز  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  دنا و  هدومن  توعد  نآ  يوس  هب  ار  ناسنا  لوسر ،  ادخ و  هک  تسا  یگدنز  نآ  دـقاف 

دننام يدوجوم  يارب  میرک  نآرق  قطنم  رد  رگید :  تراـبع  هب  دوش .  یمن  بوسحم  هدـنز  دـسرن ،  نآ  هب  یمدآ  اـت  هک  دراد  رارق  يرترب  و 
هب ار  ناسنا  لاعتم  راگدرورپ  هک  تسا  نامه  یعقاو  یگدـنز  هکلب  دور ،  یمن  رامـش  هب  یقیقح  تایح  یعیبط ،  يدام و  یگدـنز  ناـسنا ، 
هب دوش و  یم  يا  هزات  تاکاردا  تاساسحا و  ياراد  دـسرب ،  یگدـنز  نآ  هب  ناسنا  هک  یتقو  تسا و  هدومن  توعد  ییاـمنهار و  نآ  يوس 

سپ دـبای .  یم  تاجن  یقیقح  گرم  زا  دـسر و  یم  یقیقح  دـشر  هب  ناسنا  یگدـنز ،  نآ  رد  دـبای .  یم  تسد  يدـیدج  فراعم  مولع و 
تسا نآ  هب  یبایتسد  یقیقح و  تایح  يوس  هب  نتفر  مزلتسم  دنوادخ  هب  نداد  خساپ  هک  تهج  نیا  هب  تسا  هدنریگ  خساپ  نیرتهب  دنوادخ 

ات میناوخ  یم  ار  ادـخ  ام  دراد :  یناینب  یـساسا و  قرف  ناسنا  اب  لاعتم  راگدرورپ  نداد ))  خـساپ  ندـناوخ و   )) هک تفگ  دـیاب  نیارباـنب ،  . 
 . میـسرب دوخ  زاین  هب  دوش و  هدروآرب  ام  هتـساوخ  ات  دهد  یم  ار  ام  خساپ  مه  دنوادخ  دوش و  فرطرب  ام  زاین  دهدب و  يزیچ  ام  هب  دنوادخ 
مه یماگنه  میبایب و  تسد  یلامک  هب  ام  دوشب و  ام  بیـصن  يزیچ  هک  تسا  نآ  يارب  مه  زاب  دـناوخ ،  یم  ار  ام  دـنوادخ  هک  یماگنه  اـما 
رد سپ  میوشب .  جراخ  صیاقن ،  اهیدب و  زا  میهاوخ  یم  میجاتحم و  دوخ  هک  تسا  نآ  يارب  مه  زاب  میهد ،  یم  ار  دـنوادخ  خـساپ  ام  هک 

اهیدب صیاقن و  يوس  هب  تسا  نکمم  ام  ندـناوخ  هکنآ :  رگید  قرف  جاتحم .  دـنمزاین و  ام  تسا و  هدنـشخب  لاعتم  دـنوادخ  تروصره ، 
بلاطم زا  مینکن .  كرد  ام  تسا  نکمم  مه  زاب  دنچره  تسا ،  تالامک  اهیبوخ و  يوس  هب  راگدرورپ  ندناوخ  اما  مینادـن ،  دوخ  دـشاب و 

انعم زاین ، )) عفر  يارب  ندرک  اعد   )) ینعی حلطـصم  يانعم  نآ  هب  دنوادخ  ندرک  توعد  ندـناوخ و  هک  دـش  مولعم  نینچمه  هدـش ،  هتفگ 
ْریَخ ای   ! (( . )) هدنوش تساوخرد  يا   ! (( . )) ُلُوئْسَم ای   . )) دیامن بلط  یـسک  زا  يزیچ  ات  تسین  يزاین  یـصقن و  دنوادخ  رد  اریز  درادن ؛

وا زا  هک  يا  هدـنوش  تساوخرد  نیرتیمارگ  يا   ! (( . )) َِلئُـس ٍلُوئْـسَم  َمَرْکَا  اـی   ! (( . )) هدـنوش تساوخرد  نیرتـهب  يا   ! (( . )) َنیلُوئْـسَْملا
ًالومعم ناسنا  هکنیا  هچ  دنـشاب ؛ یم  ینعملا  بیرق  دـش ،  هتفگ  اعد  هراـبرد  ًـالبق  هک  یتـالمج  اـب  تـالمج  نیا  دوش . )) !  یم  تساوخرد 

هب دـنک .  یم  حرطم  اعد  هلیـسو  هب  مه  ار  ییاضاقت  لا و  ؤس  ره  ًالومعم  دـنک و  یم  تساوخرد ))   )) و لا ))  ؤس   )) دـنوادخ زا  اعد  هارمه 
دیامن و هجوت  ام  هب  ات  میناوخ  یم  ار  ادخ  ام  ینعی  دـشاب ؛ یم  دـنوادخ )) زا  نتـساوخ  (( ، )) دـنوادخ ندـناوخ   )) زا ضرغ  رگید :  ترابع 
اب هدـمآ  مالّـسلا )  مهیلع   ) نیموصعم هیعدا ))   )) رد لا ،  ؤس  دروم  رد  هک  یتالمج  لیلد ،  نیمه  هب  دزاـس  هدروآرب  ار  اـم  هتـساوخ  هاـگنآ 

مالّـسلا هیلع   ) نانم ؤمریما  ترـضح  لیمک ، ))  ياعد   )) رد ًالثم  دنـشاب ؛ یم  رگیدـکی  هیبش  تسا ،  هدـمآ  اعد ))  )) دروم رد  هک  یتـالمج 
منک یم  تساوـخردو  لا  ؤـس  وـتزا  نم  اراـگدرورپ !   . . . (( . )) ٍعِشاـخ ٍلِّلَذَـتُم  ٍعِضاـخ  َلا  ؤُـس  َُکلَئْـسَا  ّینِا  مُهّللَا   : )) دـنیامرف یم  نینچ 
ْنَم َْریَخ  ایَوَِلئُْسنَمَنَسْحَاایَُکلَئْسَا   : )) تسا هدمآ  نینچ  مالّـسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح  زامن  رد  و  یگداتفاو . )) . . .  عوشخو  عوضخ  تلاحاب 

هدنشخب يا  و  هدنوش !  اعد  نیرتهب  يا  و  هدنوش !  لا  ؤس  نیرتهب  يا  منک  یم  لا  ؤس  وت  زا   (( . )) یَجتُْرمَْریَخ ایَو  یطْعَا  ْنَم  َدَوْجَا  ایَو  َیِعُد 
ٌدَحَا اِهب  َکَلَئَس  ٍۀَلَئْسَم  ِّلُِکب  َُکلَئْـسَا   : )) تسا لولـشم ))  ياعد   )) رد و  تسه . )) !  دیما  وا  هب  هک  یـسک  نیرتهب  يا  و  هدننک !  اطع  نیرت 
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دروم ناگدـنب  زا  یکی  هک  یلا  ؤسره  اب  منک  یم  تساوخرد  لا و  ؤس  وت  زا  اراگدرورپ !  (( . )) ِۀـَباجِْالا یَلَع  َُهل  َتْمَتَحَف  ُْهنَع  َتیـضَر  ْنَّمِم 
دنوادخ دش ،  هتفگ  اعد  دروم  رد  ًالبق  هک  یلیالد  نامه  هب  لاحره ،  هب  يدرک . ))  مّلـسم  وا  يارب  ار  تباجا  مه  وت  درک و  وت  زا  تتیاضر 

چیه هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٍلا ؤُس  ْنَع  ٌلا  ؤُس  ُهُطِّلَُغی  ـال  ْنَم  اـی   . )) تسا هدـنوش ))  تساوخرد  لو و  ؤـسم   )) نیرتـمیرک نیرتـهب و  لاـعتم 
ای  . )) دشاب یم  عمس )) !  نع  عمس  هلغشی  نم ال  ای   : )) هلمج هیبش  زین  هلمج  نیا  دراد . )) !  یمن  زاب  رگید  يا  هتساوخ  زا  ار  وا  يا  هتساوخ 
 . تسا ینعملا  بیرق  ِتاوَعَّدلا )) !  َْبیُِجم  ای   : )) هلمج اب  زین  هلمج  نیا  و  اهزاین . )) !  اه و  هتساوخ  هدنشخب  يا   ! (( . )) ِتالَئْـسَْملا َیِطْعُم 

ینِطْعَا یتَجاح !  َیِـضاق  ایَو  یَتبْرُکَجِّرَفُماـی !  یتَمِْعَنلِْزنُماـی !   : )) تسا هدـمآ  نینچ  مالّـسلا )  هیلع   ) مظاـک یـسوم  ماـما  ترـضح  زاـمن  رد 
 ! تسین وت  زج  یهلا  هکنیا  هب  مسق  جئاوح ،  هدنروآرب  يا  اهیراتفرگ و  هدننک  زاب  يا  تمعن  هدنتـسرف  ورف  يا   ! (( . )) َْتنَاّالِاَهِلاِالب یتَلَئْـسَم 

هیعدا تایآ و  هاگدـید  زا  ار  اعد ))  )) ثحب زا  يرگید  ياه  هبنج  کنیا  هیعدا  تایآ و  هاگدـید  زا  اعد  نک . ))  اطع  نم  رب  ار  متـساوخرد 
نآرق رد  مالّسلا )  هیلع   ) میهاربا ترـضح  لوق  زا  لاعتم  راگدرورپ  دوش .  لماک  دوخ ،  دح  رد  ثحب  نیا  هّللا  ءاش  نا  ات  مینک  یم  یـسررب 

میهاربا ترضح  نخـس  نیا  ریذپب . )) نک و  لوبق  ار  میاعد  اراگدرورپ !  ( )) . . . 35  ( . ) ِءاعد ْلَّبَقَتَو  انَّبَر  دـیامرف . . . ( :  یم  نینچ  میرک 
 : رگید ترابع  هب  دـنا .  هدومن  بلط  ار  زیچ  دـنچ  دوخ  يادـخ  زا  هدومن و  اعد  یهلا  هاگرد  هب  ناشیا  هک  تسا  نآ  زا  سپ  مالّـسلا )  هیلع  )

تسا و مامت  راک  سپ  میدرک ،  اعد  اـم  نوچ  هک  دـنکن  ناـمگ  نینچ  ینعی  دـیامن ؛ بلط  دـنوادخ  دوخ  زا  دـیاب  مه  ار  اـعد  یلوبق  ناـسنا 
نیا رد  رگید  هتکن  دیـسر .  دـهاوخن  دوخ  دوصقم  هب  یمدآ  دوشن ،  لوبق  یهلا  هاگرد  هب  ناسنا  ياعد  رگا  اریز  دوش ؛ یم  لـصاح  دوصقم 

مهاـفتءوس و راـچد  اـت  دـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  هیـضق  بناوـج  همه  اـعد ،  تباجتـسا  یلوـبق و  دروـم  رد  دـیاب  یمدآ  هک  تسا  نآ  هـنیمز 
هب یتاهج  هب  ناسنا  ياضاقت  اریز  دوش ؛ یمن  لصاح  یتباجتسا  مه  زاب  اعد ،  طیارش  تیاعر  دوجو  اب  تاقوا  یهاگ  ًالثم  دوشن ؛ یمگردرس 

ترابع هب  دوشب .  ناسنا  يدرـسلد  ای  يدـیماان  بجوم  هدرکان  يادـخ  دـیابن  هلءاسم  نیا  دـنادن .  وا  دوخ  دـنچره  تسا  هدوبن  وا  تحلـصم 
دریگب و هلـصاف  دنوادخ  زا  دشن ،  هدروآرب  شا  هتـساوخ  رگا  هک  يروط  هب  دهاوخب  دوخ  هتـساوخ  رطاخ  هب  ار  دنوادخ  دیابن  ناسنا  رگید : 
هک تفگ  دیاب  اجنیا  رد  دهدب .  رارق  اه  هتـساوخ  همه  قوف  ار  دنوادخ  دهاوخب و  دنوادخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  هتـساوخ  دیاب  هکلب  دوش .  رود 
 ، لماک نامیا  ًالثم  تسا ؛  رتکیدزن  تباجتسا  فده  هب  اهنآ  دروم  رد  اعد  اذل  دنشاب ،  یم  ناسنا  تحلصم  هب  هشیمه  اه  هتـساوخ  زا  یخرب 

ناسنا تحلـصم  هب  درادـن  ناکما  هک  دنـشاب  یم  يروما  زا  ناهج و . . .  ودره  تداعـس  حـلاص ،  لمع  تیادـه ،  یناسنا ،  یهلا و  قـالخا 
یهاگ اسب  هچ  هکنآ :  رگید  هتکن  تسا .  رت  یمتح  دراوم ،  نیا  رد  تباجتـسا  دوش ،  تیاـعر  اـعد  طیارـش  رگید  رگا  نیارباـنب ،  دنـشابن ، 

یم يراتفرگ  لکـشم و  کی  راچد  ناسنا  ًالثم  تسا ؛  لفاغ  نآ  زا  یلیالد  هب  ناسنا  اما  دوش  یم  باجتـسم  لوبق و  ناسنا  ياـعد  تاـقوا ، 
ار دوخ  لکـشم  ندش  فرطرب  دنک و  یم  اعد  یهلا  هاگرد  هب  سپ  تسا ،  راک  نالف  ماجنا  هب  لکـشم  نیا  لح  هک  دـنک  یم  نامگ  دوش و 

نیا لح  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  دـتفیب  قافتا  هدوب ،  وا  رظن  دروم  هک  يراک  نالف  لکـشم ،  نیا  ّلح  يارب  هک  دراد  راـظتنا  دـبلط و  یم 
بلط دـنوادخ  زا  دـنک و  یم  اعد  یهلا  هاگرد  هب  ناسنا  ًالثم  تسا ؛  لفاغ  نآ  زا  ناـسنا  هک  دـشاب  يرگید  روما  ماـجنا  هب  هتـسباو  لکـشم 

یقیفوت نوچ  دوش و  قفوم  راک ،  نالف  رد  هک  تسا  نآ  هب  ندش  دنمتداعس  دنک  یم  نامگ  دوخ  دزن  رد  دنک و  یم  یتخبـشوخ  تداعس و 
ياهراک ماجنا  قیفوت  دـنوادخ  دراد  ناکما  هک  یلاح  رد  تسا ،  هدـشن  باجتـسم  شیاعد  دـنک  یم  ناـمگ  دـنک ،  یمن  ادـیپ  راـک  نآ  رد 

یگتسبلد و رطاخ  هب  نیا  و  تسا .  لفاغ  اهنآ  زا  وا  اما  دنـشاب  یم  رتهب  وا  رظن  دروم  راک  زا  بتارم  هب  هک  دشاب  هدرک  وا  بیـصن  ار  يرگید 
تساوخ دیامن و  راگدرورپ  تساوخ  میلست  ار  دوخ  ناسنا  دیاب  اعد  رد  هک  یلاح  رد  دراد  رظن  دروم  راک  نآ  هب  تبسن  وا  هک  تسا  یقشع 

هک تسناد  دـیاب  دـشاب .  یم  یهلا  نءاـشلا  میظع  ياـیلوا  هاـگرد  هب  اـعد  هراـبرد  رگید ،  هـتکن  درادـب .  مدـقم  دوـخ  تساوـخ  رب  ار  یهلا 
رگید ترابع  هب  دنـشاب .  یم  رادروخرب  صاخ  یتلزنم  ماقم و  زا  هک  هدومن  قلخ  ار  یتادوجوم  دوخ ،  تاقولخم  نایم  رد  لاعتم  راگدرورپ 

لقتسم يزیچ  ناراوگرزب ،  نیا  هاگرد  زا  تساوخرد  اعد و  نیاربانب ،  دنشاب .  یم  راگدرورپ  سدق  رون  زا  یّصاخ  ياه  هعشا  دارفا ،  نیا  : 
رد دنـشاب .  یم  یهلا  نارک  یب  ضیف  تـمحر و  ياـهرد  زا  يرد  عـقاو  رد  ناـگرزب  نـیا  هـکنیا  هـچ  دـشاب ؛ یمن  یهلا  هاـگرد  هـب  اـعد  زا 
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(( . َباوَْجلا ُّدَُرتَو  َمالَْکلا  ُعَمْسَت  َکَّنَا  ُدَهْشَا   : )) میناوخ یم  نینچ  بجر ))  همین  رد  مالّـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا هّللادبعابا  ترـضح  ترایز  ))
نینچ نادیهش  دیس  نآ  رهطم  مرح  لامعا  زا  مهدزناش  لمع  رد  و  دیهد . )) یم  خساپ  دیونش و  یم  ار  نخـس  امـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  ))
ِءاضَق یف  ّیبَرَو  َکَّبَر  ْلَئْـساَف  ُقَزُْرت  َکِّبَر  َدـْنِع  ُّیَح  َکَّنَاَو  یمـالَک  ُعَمْـسَتَو  یماـقَم  ُدَهْـشَت  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  ِهّللاِدـْبَع !  اـبَا  اـی   : )) تسا هدـمآ 

هدـنز و دوخ ،  يادـخ  دزن  يونـش و  یم  ار  منخـس  یتسه و  نم  هاگیاج  دـهاش  امـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  هّللادـبعابا !  اـی   (( . )) یِجئاوَح
نآ لامعا  زا  رگید  یکی  رد  و  شاـب . ))  راتـساوخ  ار  مجیاوح  ندـش  هدروآرب  نم  يادـخ  دوخ و  يادـخ  زا  سپ  يوش ،  یم  هداد  يزور 

 ! . . اهلاراب (( . )) ََۀباجِْالا َِکنامَـضَو  ِءاعدلا  ِعِضْوَم  یِلا  ُْتئِج  ْدَقَو  َّمُهّللَا . . .   : )) تسا هدمآ  نینچ  دش  هتفگ  ًالبق  هک  هنوگنامه  رهطم  مرح 
رد مالّسلا )  هیلع   ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح  ترایز  رد  و  ما . ))  هدمآ  يا ،  هدومن  نیمـضت  اجنیا  رد  ار  شتباجا  هک  اعد  هاگیاج  هب  نم  . 
 ، دـمحم لآودـمحم  ببـس  هب  اهلاراب . . . !   (( . )) یئاعد ًاباجَتْـسُم  ًاـحِْجنُم  ًاـِحْلفُم  ْمِِهب  یْنِبْلقاَو  َّمُهّللَا . . .   : )) تسا هدـمآ  نینچ  هفرع  زور 

ِْغْلبَاَو  : )) تسا هدـمآ  مالّـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  ترـضح  ترایز  زا  دـعب  ياعد  رد  و  اـمرف . )) باجتـسمار  میاعدوامناورماکوراگتـسرارم 
ییاهزیچ مامت  رد  ار  ناشیا  ناسرب و  مناماما  هب  ار  میاعد  مالس و  اراگدرورپ !  (( . )) َُکْتلَئَس ام  ِعیمَج  یف  ْمُهْعِّفَشَو  یئاعدَو  یمالَـس  ِیتَِّمئَا 

هدمآ نینچ  مالّسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  ترـضحرهطم  مرح  لامعازا  مهدراهچ  لمعردو  هد . ))  رارق  عیفـش  مدومن ،  تساوخرد  وت  زا  هک 
لـسوتم (( . )) ِْتیَْبلا َلـْهَا  ْمُْکنِم  ُهَدـْنِع  ًارْدَـق  ُّلَـجَا  ـالَو  ًۀَـمْرُح  ُبَجْوَا  ـالَو  ًاّـقَح  ُمَظْعَا  َیِه  ٍۀَِلیـسَِوب  ِهّللا  َیِلا  َنُولِّسَوَتُْملا  ِلَّسَوَتَی  َْمل   : )) تسا

لـسوت دـشاب ،  هتـشاد  رتالاب  یتلزنم  رت و  بجاو  یمارتحا  رتگرزب و  یقح  تیب  لها  امـش  زا  هک  يا  هلیـسو  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هب  ناگدـش 
ْنَا َيالوَمایَُکلَئْسَا !   : )) تسا هدمآ  نینچ  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامزلا -  بحاص  رصعّیلو  ترضح  ترایز  رد  و  دنا . )) هتسجن 

ندـش هدروآرب  ارم و  حالـص  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم !  يالوم  يا   (( . )) یِجئاوَح ِءاضَقَو  ِینءاَش  ِحالَـص  یف  یلاـعَتَو  َكَراـبَت  َهّللا  َلَئْـسَت 
 . . ُهَئاعدَو ُهَتَمْحَرَو  ُهَتَفءاَر  اَنل  ْبَهَو   : )) تسا هدمآ  هبدن  فیرش  ياعد  رد  و  یشاب . ))  راتـساوخ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  ار  میاهتجاح 
نآ ببـس  هب  و  نادرگ . . .  ام  بیـصن  ار  بحاص  ترـضح  ياعد  تفءار و  تمحر و  اراگدرورپ !  (( . )) ًاباجَتْـسُم ِِهب  انَئاعد  ْلَـعْجاَو . . .  . 

دناوت یم  ناسنا  تسا و  زیاج  ینایب  مالکره و  اب  یهلا  هاگرد  هب  اعد  هک  تسناد  دیاب  اجنیا  رد  امرف . )) باجتسم  ار  ام  ياهاعد  ترـضح ، 
نانآ نایب  اب  یهلا و  يایلوا  شور  هب  ار  لاعتم  راگدرورپ  یمدآ  رگا  اما  دراذـگب ،  ناـیم  رد  دوخ  يادـخ  اـب  دراد ،  لد  رد  هک  ار  هچنآ  ره 

یم رتهب  دنا ،  هتخانـش  یبوخ  هب  ار  يادخ  دنتـسه و  تفرعم  لها  هک  نانآ  هکنیا  هچ  دـشاب .  یم  رت  هتـسیاش  رت و  بسانم  رایـسب  دـناوخب ، 
هک تساجنیا  درک .  اضاقت  دنوادخ  زا  ار  ییاهزیچ  هچ  درک و  اعد  وا  هاگرد  هب  هنوگچ  تفگ و  نخـس  دنوادخ  اب  دـیاب  هنوگچ  هک  دـنناد 
زا ناشیا  مالک  اب  دیوگب و  نخـس  دوخ  يادخ  اب  نانآ  نابز  اب  دروآ و  يور  مالّـسلا )  مهیلع   ) نیموصعم هیعدا  جاّوم  يایرد  هب  دیاب  یمدآ 

هدمآ نینچ  هراب  نیارد  دوش -  یم  هدناوخ  بجر  همینرد  هک  دوواد )) ما  ياعد  )) رد دـیامن .  بلط  ار  دوخ  ياهتـساوخرد  لاعتم  دـنوادخ 
 . . َْکَیِلا َِکب  ُعِفْشَتْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  َِکئاعد  یلَع  یناوْعَاَو  َکِیف  یناوِْخا  ْمُْهلَعْجاَو  َکتِعاط . . .  ِلْهَاَو  َِکلُـسُرَو  َِکئاِیْبنَاَو  َِکتَِکئالَم  تسا : 
ِْریَغ ٍَۀباُجم  ٍةَوْعَد  ْنِم  ِِهب  َكْوَعَد  اِمبَو  ٍةَدوُدْرَم  ِْریَغ  ٍۀَْفیرَـش  ٍۀَلَئْـسَم  ْنِم  ْمُْهنِم  ٌدَحَا  ِِهب  َکَلَئَـس  ام  ِّلُِکب  َّمُهّللا  َُکلَئْـسَاَو  َْکَیِلا  َِکتَعاط  ِلْهَِابَو  . 
هار رد  ار  نانآ  و  تسرف . . .  دورد  دنتـسه ،  وت  زا  يرادربنامرف  لها  هک  یناسک  ناربمایپ و  ایبنا و  هکئـالم و  رب . . .  اـهلاراب !  (( . )) ٍۀَـبَّیَُخم
هب تتعاط ،  لها  هلیـسو  هب  وت و  هلیـسو  هب  نم  اهلاراب !  هدـب .  رارق  تدوخ  ياعد  يارب  نم  ناروای  ار  ناـشیا  هد و  رارق  نم  ناردارب  تدوخ 

تـساوخرد وت  زا  تتعاـط  لـها  زا  یکی  هک  یتـساوخردره  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  نم  اـهلاراب !  منک .  یم  تعافـش  بلط  وت  يوـس 
نآ دناوخ ،  زیچ  نآ  هب  ار  وت  تتعاط  لها  زا  یکی  هک  يزیچ  نآ  ره  هب  منک  یم  بلط  وت  زا  و  هدـشن .  در  فیرـش  تساوخرد  نآ  دومن و 
(( ، اعد  )) يارب دیاب  ناسنا  هک  تسا  نآ  تسا  رکذ  لباق  هک  يرگید  بلطم  دوبن . )) نآ  رد  يدیماان  دیـسر و  تباجا  هب  هک  یندـناوخ  مه 

لیاسو و زا  یکی  مه  اعد  دـش  هتفگ  ًالبق  هک  دـنچره  دوش .  لیاق  نآ  يارب  يا  هژیو  تیمها  دـنک و  زاب  دوخ  یگدـنز  رد  یـصاخ  باسح 
ماقم و هک  درک  هجوت  دیاب  اما  دیامن ،  هدافتسا  نآ  زا  دوخ  فادها  هب  ندیسر  يارب  ات  هداد  رارق  رشب  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  تسا  یتاناکما 
لـیاسو و رگید  سءار  رد  ار  نآ  ناوت  یم  هک  يروط  هب  تسا .  تواـفتم  رایـسب  لـیاسو ،  رگید  اـب  هلیـسو  نیا  تیمها  تردـق و  تلزنم و 
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اهنت ار  اـعد ))  (( ، )) لـیمک  )) فیرـش ياـعد  رد  مالّـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  هک  مینک  یم  هظحـالم  نیمه ،  يارب  داد .  رارق  تاـناکما 
 ، يوش یم  یـضار  تعرـس  هب  هکنآ  يا  (( . )) اعدـلا ِالا  ُِکلْمَی  ْنَِمل ال  ْرِفِْغا  اضِّرلا !  َعیرَـس  ای   : )) دـنناد یم  دوخ  ییاراد  اهنت  کـلمیام و 
زا نانآ  تخانش  اعد و  اب  ناگرزب  نآ  طابترا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  و  درادن . )) يزیچ  اعد  زج  هک  نک  یـسک  بیـصن  ار  تدوخ  ترفغم 

ینعی هدنوش ؛  اعد  اب  ینتسسگان  قیمع و  يدنویپ  هب  دنا و  هتفای  تسد  اعد  تقیقح  هب  نانآ  هکنیا  هچ  تسا ،  توافتم  رایسب  نارگید  اب  اعد 
تسناد دیاب  اما  دشاب ،  یم  اهزاین  جئاوح و  هب  ندیسر  يارب  اعد  هک  دش  هتفگ  ًالبق  هکنآ  رگید  بلطم  دنا .  هدیسر  شخب ،  یتسه  دنوادخ 

سفن دوش ،  یم  حرطم  اعد  نمـض  رد  هک  ییاهتـساوخرد  نآ  زا  يادج  ینعی  تسا ؛  شخبتذل  هسفن  یف  اعد  ِدوخ  یهلا ،  يایلوا  يارب  هک 
رد مالّـسلا )  هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  نیمه ،  يارب  تسا .  بوـلطم  دوـخ  قوـشعم ،  دوـبعم و  اـب  ندرک  زاـین  زار و  نـتفگ و  نـخس 

تدوخ اب  تاجانم  تذـل  زا  ار  اـم  اـهلاراب . . . !  (( . )) َکـِتاجانُم ِذـیذَِلب  اـنْعِّتَم  َّمُهّللَا . . .   : )) دـنیامرف یم  نینچ  هّلل ))  نیعیطملا  ةاـجانم  ))
رد نم  یتحار  شمارآ و   (( . )) یتَـحارَو یِحوُر  َکـِتاجانُم  یفَو   : )) دـنیامرف یم  نینچ  نیدـیرملا ))  ةاـجانم   )) رد و  اـمرفب . )) رادروخرب 

نینچ نیرکاذلا ))  ةاجانم   )) اب ادصمه  دـیاب  دـش ،  هتفگ  اعد  يارب  هک  ییاهیگژیو  نیا  مامت  رطاخ  هب  لاحره ،  هب  تسا . ))  وت  اب  تاجانم 
هب هک  تسا  نیا  ام  رب  وت  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  اراگدرورپ . . . !  (( . )) َِکئاعدـِب اَنل  َُکنِْذا  اـْنیَلَع . . .  ِمَعِّنلا  ِمَظْعَا  ْنِم  یِهِلا . . .   : )) تفگ

هیلع نیدـباعلا -  نیز  نیدجاسلادیـس  ترـضح  زا  یمالک  اب  ار  نخـس  نایاپ ،  رد  و  يا . )) . . .  هداد  ار  تندرک  اعد  ندـناوخ و  هزاجا  ام 
 ! اهلاراب ( )) 36 (( . ) َْتنَا َْتنَاَو  َْکنِم  یئاـجَر  ُعَْطقَا  َْفیَکَو  اـَنَا  اـَنَاَو  َكوُعْدَا  َْفیَک  یهِلا !   : )) میرب یم  رخآ  هب  مالـسلاو -  ۀـیّحتلا  فـالآ 

. )) ؟  یئوت وت ،  هک  یلاح  رد  منک  عطق  وت  زا  ار  مدیما  هنوگچ  و  منم ؟  نم ،  هک  یلاح  رد  مناوخب  ار  وت  هنوگچ 

یلاعت يراب  تفرعم  تخانش و 

 ! نافراع ینامداش  رورس و  هیام  يا   ! (( . )) َنیفِراْعلا َروُرُس  ای  ( )) 52  ! (( . ) هدش هتخانش  نیرتهب  يا   ! (( . )) َفِرُع ٍفوُْرعَم  َْریَخ  ای  ( )) 86)
يا  ! (( . )) َنیفِراْعلا ِبُوُلق  ْنَع  ُدـُعبَی  ْنَم ال  ای  ( )) 63  ! (( . ) نیفراع تمه  تیاهن  يا   ! (( . )) َنیفِراـْعلا ِمَمِه  یهَْتنُم  َوُه  ْنَم  اـی  ( )) 99 (( . )

تلالج هک  یـسک  يا   ! (( . )) َُهلالَج ُماْهفالا  ُكِرُْدت  ْنَم ال  ای  ( )) 55  ! (( . ) یتسین رود  دنسانش ،  یم  ار  وت  هک  یناسک  بلق  زا  هک  یـسک 
ْنَم ای  ( )) 71  ! (( . ) تسین یهار  تتاذ  هب  ار  مهو  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُهَْهنُک ُماهْوالا  ُلانَت  ْنَم ال  ای  ( )) 55  ! (( . ) دبای یمنرد  مهف ،  ار ، 

هب راکفا  هک  یسک  يا   ! (( . )) ُرَکِْفلا ِْهیِوَْحت  ْنَم ال  ای  ( )) 88  ! (( . ) تسین یبایتسد  لباق  شلامک  هک  یسک  يا   ! (( . )) ُكَرُْدی ٌلامَک ال  َُهل 
يارب رگم  ار  سنا  نج و  مدرکن  قلخ  ( )) 37  ( . ) ِنوُدبْعَِیل ِّالا  َْسنِْالاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  امَو   : ) هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  دنبای . )) !  یمن  تسد  وا 
یهلا تفرعم  هب  ات  دـننک  تدابع  ینعی  دـشاب ؛ یم  نوفرعیل ))  (( ، )) ِنوُدـُبْعَِیل  )) زا ضرغ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ارم . )) دـننک  تدابع  هکنآ 

تفرعم نیا  مینیبـب  لاـح  دـسرب .  لاـعتم  دـنوادخ  تفرعم  هب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  یمدآ  تقلخ  زا  ییاـهن  ضرغ  نیارباـنب ،  دـنوش .  لـیان 
زج  (( یلاـعت يراـب  تفرعم   )) هک تفگدـیاب  تسا .  هتفرگ  رارق  تقلخ  ییاـهن  یلـصا و  ضرغ  نآ ،  هب  ندیـسر  هک  تـسیچ  راـگدرورپ ، 
رد هک  يرادقم  نآ   ) یهلا فاصوا  هب  یبایتسد  اب  زج  زین  یلاعت  قح  هب  ندیـسر  و  دوش .  یمن  لصاح  لاعتم ،  راگدرورپ  هب  ندیـسر ))  )) اب
 ، دنتـسه نیرتلماـک  نیرتـالاو و  نیرتـالاب ،  نیرتـهب ،  یهلا ،  تافـص  هک  ییاـجنآ  زا  و  دـیآ .  یمن  تسد  هب  تـسا )  یمدآ  نءاـش  دـح و 

یتداعـس نامه  نیا  و  دشاب .  یم  فاصوا  تایـصوصخ و  نیرتهب  ندـش  اراد  يانعم  هب  هّللا ))   )) هب ندـش  فراع  یهلا و  تفرعم  نیاربانب ، 
 ، دنتـسه اهنیرتلماک ))  )) و اـهنیرتهب ))  )) ندروآ تسد  هب  یپ  رد  اـهناسنا  ماـمت  عقاو  رد  دنـشاب .  یم  نآ  لاـبند  هب  ناـیمدآ  ماـمت  هک  تسا 

یفرعم نیمه  ایبنا ،  مهم  ياهتلاسر  زا  یکی  و  تسا . )  نینچ  مه ،  ارثکا  هک   ) دنیامن هابتـشا  قیداصم ،  صیخـشت  رد  تسا  نکمم  دـنچره 
میلعت و شزومآ و  اب  هک  نتسناد ))   )) کی افرـص  لاعتم  دنوادخ  هب  تفرعم ))   ، )) نیاربانب تسا .  هدوب  اهیرترب  اهیبوخ و  یقیقح  قیداصم 

یهلا تدابع   )) هک يا  هژیو  لامعا  صوصخم و  ياهشالت  اب  هک  تسا  نتـشاد ))   )) کی هکلب  تسین ،  دیآ  یم  تسد  هب  یلومعم  ياهمّلعت 
نیرتـهب لاـعتم  دـنوادخ  ارچ  هدـش . )) !  هتخانـش  دوجوم  نیرتـهب  يا   ! (( . )) َفِرُع ٍفوُْرعَم  َْریَخ  اـی   . )) ددرگ یم  لـصاح  دراد ،  ماـن  (( 
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فراـع يارب  يزیچ  فورعم ،  نیا  تخانـش  زا  هک  تسا  نآ  تلع  تـفگ :  دـیاب  خـساپ  رد  دـشاب ؟  یم  فورعم  نیرتـهب  هدـش و  هتخاـنش 
يزیچ هب  تبـسن  هک  سکره  رگید :  ترابع  هب  دوش .  یمن  لصاح  يزیچ  نینچ  يرگید ،  فورعم  چـیه  تخانـش  زا  هک  دوش  یم  لصاح 
یمدآ يارب  لاعتم  دنوادخ  تفرعم  زا  هک  يا  هدیاف  هرمث و  لاح  دبای ،  یم  تسد  تفرعم  نآ  اب  بسانتم  يا  هرمث  هب  دنک  یم  ادـیپ  تفرعم 

هیام يا   ! (( . )) َنیفِراْعلا َروُرُـس  اـی   . )) دـیآ یمن  تسد  هب  يرگید  تفرعم  چـیه  زا  هک  دـشاب  یم  يراـصحنا  يا  هرمث  دوش ،  یم  لـصاح 
ًالثم ددرگ ؛ لیان  شیوخ  ياه  هتـساوخ  هب  ناسنا  هک  ددرگ  یم  لـصاح  یمدآ  يارب  یناـمز  رورـس ، ))  ! (( . )) ناـفراع یناـمداش  رورس و 

هک ایند  لها  ای  و  ددرگ .  یم  رورـسم  ماقم ،  نآ  هب  یبایتسد  اب  تسوا ،  هتـساوخ  ای ) . . .  یـسایس  ای  یملع   ) یماقم هب  ندیـسر  هک  یـسک 
هک ییاجنآ  زا  هّللاب  فراع  اما  و  دنشاب .  هدیـسر  دوخ  يایند  هب  هک  دنـسر  یم  ترـسم  هب  ینامز  دشاب ،  یم  ناش  ییاهن  هتـساوخ  ناشیایند 
مه وا  رورـس  هیام  نیاربانب ،  دشاب ،  یم  شا  هتـساوخ  مامت  وا  يارب  شیادخ  دنیب و  یم  دوخ  يادـخ  رد  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  مامت  ققحت 

دنوش یمن  رورسم  دنرادن ،  یهلا  گنر  هک  يروما  زا  هاگچیه  تفرعم ،  لها  هک  مینک  یم  هظحالم  نیمه ،  يارب  دشاب .  یم  شراگدرورپ 
 ، دنوش یم  نانآ  ترـسم  بجوم  دنراد ،  یهلا  يوب  گنر و  هک  ییاهزیچ  اما  دنیامن ،  هولج  ریگمـشچ  گرزب و  رایـسب  روما  نآ  دنچره  ، 

دنیبب دسانـشب و  رتهب  ار  دوخ  یمدآ ،  هکنآ  يارب  تسا  یبوخ  کحم  هیـضق  نیا  لاحره ،  هب  دنیامنب .  کچوک  ریقح و  اهزیچ  نآ  دنچره 
ءاشنم هک  يرورس  ره  زا  ترضح  نیرکاذلا ، ))  ةاجانم   )) رد هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دوش .  یم  تحاران  ای  لاحشوخ  يزیچ  هچ  اب  هک 

(( . َِکبُْرق ِْریَِغب  ٍروُرُس  ِّلُک  ْنِم  َكُرِفْغَتْساَو . . .   : )) دنناد یم  دوخ  يارب  یگرزب  هانگ  ار  نآ  عقاو  رد  دنیامن و  یم  رافغتـسا  دراد ،  یهلاریغ 
ِمَمِه یهَْتنُم  َوُه  ْنَم  اـی   (( . )) منک یم  ترفغم  بلط  دوـش ،  لـصاح  میارب  وـت  هب  یکیدزن  برق و  اـب  زج  هک  يرورـس  ره  يارب  اـهلاراب !  ))
دروم هک  دریگ  یم  قلعت  يزیچ  هب  هشیمه  زین  ناسنا  تّمه  یتسه . )) !  ناـفراع  هتـساوخ  تّمه و  تیاـهن  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنیفِراـْعلا

زج يرگید  زیچ  چـیه  هب  تبـسن  نیاربانب ،  تسا .  لاعتم  راگدرورپ  هب  طوبرم  تفرعم  لها  هقـالع  ماـمت  هک  ییاـجنآ  زا  و  تسوا .  هقـالع 
نآ فورـصم  ار  دوخ  ّمه  هک  دـننیب  یم  نآ  زا  رتزیچاـن  رت و  تسپ  ار  ادـخریغ  تفرعم  لـها  عـقاو  رد  دـنرامگ .  یمن  تمه  دوـخ  يادـخ 

ِبُوُلق ْنَع  ُدـُْعبَی  ْنَم ال  اـی   . )) دـیامن فرحنم  ناشیادـخ  زا  ار  ناـنآ  دـناوتن  زیچ  چـیه  هک  دوش  یم  بجوم  یلاـع  تمه  نیمه  و  دـنیامن . 
(( ، دسانـش یم   )) ار نآ  هک  يزیچ  هب  تبـسن  ناـسنا  یتـسین . )) !  رود  دنـسانش  یم  ار  وـت  هکناـنآ  لد  زا  هـک  یـسک  يا   ! (( . )) َنیفِراـْعلا

هجیتن رد  یمدآ و  فراعم  تاکاردا و  یقیقح  لحم  مه  بلق ))   )) و دـشاب .  یم  رود  تسا ،  لوهجم ))   )) شیارب هک  يزیچ  زا  کـیدزن و 
هک یسک  کیدزن و  وا  هب  شبلق  دراد ،  تفرعم  لاعتم  دنوادخ  هب  هک  یـسک  نیاربانب ،  تسا .  رگید  روما  زا  ناسنا  یکیدزن  يرود و  لحم 
هک تفگ  دـیاب  نیاربانب ،  دـجنگ ،  یمن  یمدآ  بلق  رد  داضتم  زیچود  هک  ییاـجنآ  زا  و  دـشاب .  یم  رود  وا  زا  شبلق  تسا ،  تفرعم  دـقاف 
 ! َُهلالَج ُماْهفالا  ُكِرُْدت  ْنَم ال  ای   . )) دوش نیزگیاج  ناشبلق  رد  ادخریغ  ادابم  ات  دننک  یم  بلس  ادخریغ  زا  ار  دوخ  یبلق  هجوت  تفرعم  لها 
 ! دباین هار  شتاذ  هب  مهو ،  هک  یسک  يا  (( . )) ُهَْهنُک ُماهْوالا  ُلانَت  ْنَم ال  ای   ! (( . )) دباین رد  ار  شتلزنم  ِیگرزب  مهف ،  هک  یـسک  يا  (( . ))
وا هب  رکف  هک  یسک  يا   ! (( . )) ُرَکِْفلا ِْهیِوَْحت  ْنَم ال  ای   ! (( . )) دوشن كرد  شلامک  هک  یسک  يا   ! (( . )) ُكَرُْدی ٌلامَک ال  َُهل  ْنَم  ای  (( . ))

دـشاب یم  ینّیعم  دح  ات  لاعتم  راگدرورپ  تفرعم  رد  یمدآ  ییاناوت  دادعتـسا و  دش ،  هراشا  ًالبق  هک  هنوگنامه  دباینرد . )) !  ار  وا  دـسرن و 
ناربمایپ یتح  تسا .  هاتوک  هبترم  نآ  زا  وا  ریغ  تسد  تسوا و  دوخ  هب  صتخم  هک  تسه  دنوادخ  تخانش  زا  يا  هبترم  رگید :  ترابع  هب 
یهاتوک لاعتم  راـگدرورپ  تخانـش  رد  دارفا  نیا  هک  تسا  رطاـخ  نادـب  هن  نیا  و  تسین .  یهار  هبترم  نآ  هب  ار  نیبرقم  هکئـالم  گرزب و 

وا هب  ار  وا  ریغ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  لاعتم  دـنوادخ  تمظع  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  تسا  هدیـسرن  تیلعف  هب  ناـنآ  دادعتـسا  هدومن و 
هک تسا  تلع  نادب  زین  هلحرم  نیا  ندوب  تخانش  لباقریغ  تسا .  یهلا  تاذ ))  هنک و   )) هبترم تخانـش ،  لباقریغ  هبترم  نیا  دشاب .  یهار 

و ددرگ .  ملاـع  فراـع و  نآ  هب  تبـسن  اـت  دوشب  یهلا  تاذ ))   )) ياراد بحاـص و  دـناوت  یمن  لاـعتم  راـگدرورپ  زا  ریغ  يدوـجوم  چـیه 
نینچ یهلا  تافص  دروم  رد  اما  دشاب .  هتـشاد  تفرعم  نآ  هب  تبـسن  دناوت  یمن  دشابن ،  يزیچ  ياراد  ناسنا  ات  دش  هتفگ  ًالبق  هک  روطنامه 
راچد دیابن  یهلا  تفرعم  هرابرد  ناسنا  لاحره ،  هب  ددرگ .  یهلا  یتافص  ياراد  دوش و  لیان  تافـص  نیا  هب  دناوت  یم  ناسنا  هکلب  تسین ، 

 ( ریبک نشوج  ياعد  رد  نیون  یشهوژپ  ) یعوضوم www.Ghaemiyeh.comیسانشاعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب یناـکما  یهار و  چـیه  تسا و  قلطم  لـهاج  لاـعتم ،  راـگدرورپ  هب  تبـسن  هک  دـنک  ناـمگ  دـیابن  ینعی  دوـشب ؛ طـیرفت )) طارفا و  ))
 ، نورد رد  مه  لاعتم ،  دنوادخ  دراد و  دوجو  یمدآ  يارب  ناکما  هار و  نیا  هک  تسناد  دیاب  هکلب  درادن ،  دوجو  یهلا  تفرعم  هب  یبایتسد 
 ، نآ ندومیپ  یگنوگچ  هار و  نیا  ندناسانش  يارب  ار  ناربمایپ  ایبنا و  نورب ،  رد  مه  تسا و  هدیشخب  ناسنا  هب  ار  ییاناوت  دادعتـسا و  نینچ 
هب دـناوت  یم  ناـسنا  هک  تسا  هار  نیا  ندومیپ  اـب  و  تسا .  هار  نیا  ندومیپ  ورگ  رد  مه  یمدآ  لاـمک  تداعـس و  ًـالوصا  تسا و  هداتـسرف 
دنک نامگ  دیابن  ناسنا  مه ،  رگید  يوس  زا  اما  دـبای .  تسد  قلطم  و  ییاهن ))  لامک   )) هب مالک  کی  رد  اهنیرتالاب و  اهنیرترب و  اهنیرتهب و 
یم وا  هک  تسا  نآ  دنوادخ  و  هدرک .  ادـیپ  هار  یهلا  سدـقم  تاذ  هب  تادابع  لامعا و  یخرب  ماجنا  ای  مولع  زا  هملک  راهچ  نتـسناد  اب  هک 

ياعدا یتح  ای  ددرگ و  یلمع  يرکف و  تافارحنا  راـچد  هک  دور  ورف  یلاـیخ  رورغ  نیا  رد  نادـنچ  زین  هاـگ  دـیامن و  یم  روصت  درادـنپ و 
ُمَْلعَی ْنَم ال  ای   : )) دـیامرف یم  نینچ  هفرع ))  زور   )) ياعد رد  لاعتم ،  راگدرورپ  تفرعم  تخانـش و  زا  هبترم  نیا  هرابرد  دـیامنب .  ییادـخ 
یسک يا  وا !  رگم  تسا  هنوگچ  وا  دناد  یمن  هک  ییادخ  يا   ! (( . )) َوُه ِّالا  ُهُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  َوُه !  ِّالا  َوُه  ام  ُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  َوُه !  ِّالا  َوُه  َْفیَک 

نیا کنیا  تاـیاور  تاـیآ و  رگید  رد  تفرعم  وا . )) !  دوخرگم  درادـن  ملع  وا  هب  تبـسن  هک  یـسک  يا  تسیچ ،  وا  دـناد  یمن  وا  زج  هک 
راـگدرورپ دوخ  زا  بلط ))  تساوخرد و   ، )) یهلا تفرعم  بسک  يارب  مزـال  روـما  زا  یکی  مینک :  یم  لاـبند  اـهاعد  رگید  رد  ار  ثحبم 

تدوـخ هب  ارم  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  (( . )) َکـَْیِلا َلوُـصُْولا  ُُبلْطَا  َکـْنِم   : )) تسا هدـمآ  نینچ  هفرع ))  زور   )) ياـعد رد  تـسا .  لاـعتم 
نیرت صاخ  زا  ارم  اراگدرورپ !   (( . )) کیفِراع ِّصَخَا  ْنِم  اْنلَعْجاَو  یهِلا . . .   : )) تسا هدمآ  نینچ  نیفراعلا ))  ةاجانم   )) رد و  یناسرب . )) 
 (( . ِکتَفِْرعَِمب ُهَتْـصَصَخ  نَّمِم . . . .  اـْنلَعْجاَف  یهِلا   : )) تسا هدـمآ  تراـبع  نیا  هیبش  زین  نیبحملا ))  ةاـجانم   )) رد و  هد . ))  رارق  تناـفراع 
تسا مالّسلا )) )  هیلع   ) نامز ماما  تبیغ  رد  اعد   )) رد و  هد . ))  رارق  يا  هداد  صاصتخا  تدوخ  تفرعم  يارب  هک  یناسک  زا  ارم  اهلاراب !  ))

هک تسا  لاعتم  يادـخ  نیا  اریز  تسا ؛  حـضاو  زین  رما  نیا  تلع  ناسانـشب . ))  نم  هب  ار  تدوخ  اراـگدرورپ !  کَـسْفَن ؛  یْنفِّرَع  َّمُهّللَا  (( ؛
تسا و نایم  رد  هدـنب  ادـخ و  طابترا  هّیـضق  هک  دروم  نیا  رد  اصوصخ  دـشخبب ،  ناسنا  هب  ار  يراـکره  دادعتـسا  ییاـناوت و  قیفوت و  دـیاب 
اب رگید  يا  هنوگ  هب  رورغ  ای  لهج  ظاحل  هب  يا  هدع  نایم  نیا  رد  اما  دشاب .  یم  لاعتم  راگدرورپ  دوخ  دروم ،  نیا  رد  ناسنا  یلصا  فرط 

يور رب  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  تادامج  زا  یکی  هّللاب -  ذوعن  دـنوادخ -  ییوگ  هک  بیترت  نیا  هب  دـننک  یم  دروخرب  یـسانشادخ  هلءاسم 
یقلت هتفای  نایاپ  ار  دوخ  قیقحت  سپس  دننک ،  یم  راک  نآ  يور  رب  مه  یتدم  هدیـشک و  دوخ  قیقحت  ریز  هب  ار  نآ  سپ  دنیامن  قیقحت  نآ 

هب راک  لوط  رد  دارفا  نیا  دـننک .  یم  لابند  ار  راـک  هیحور  نیمه  اـب  دـنهد  همادا  مه  رگا  اـی  و  دـنراذگ .  یم  يراـنک  هب  ار  نآ  و  هدومن ، 
دروم عوضوم  زا  رترب  ار  دوخ  ینعی  دنراد ؛ لاعتم  دـنوادخ  هب  تبـسن  قّوفت  تیفارـِشا و  ساسحا  عون  کی  هشیمه  دوخ ،  یملع  حالطـصا 

راکبلط ار  دوخ  دنسیونب ،  ای  دنیوگب  نخس  دنوادخ  زا  يرادفرط  هب  هملک  راهچ  رگا  یهاگ  دارفا  هنوگ  نیا  دنرادنپ ،  یم  شیوخ  یـسررب 
ییاج ناهج  نیا  رد  ار  يادخ  دوبن ،  نانآ  تامحز  رگا  دننک  یم  نامگ  هک  يروط  هب  دـنناد  یم  شیوخ  راکهدـب  رمع  رخآ  ات  ار  ادـخ  و 
تـسا نآ  روظنم  هکلب  دریگب  ارف  ار  دنوادخ  تخانـش  هب  طوبرم  مولع  دیابن  ناسنا  هک  تسین  نیا  نانخـس  نیا  زا  روظنم  لاحره ،  هب  دوبن . 

نیمه هب  هراشا  دیاش  و  تسین .  رسیم  یهلا  تاقیفوت  اب  زج  نیا  باجح و  هن  دنشاب  غارچ  وا  يارب  مولع  نیا  هک  دیامن  شالت  دیاب  ناسنا  هک 
(( . َِکتَفِْرعَم ْنَع  ِزْجَْعلِاب  ِّالا  َِکتَفِْرعَم  یِلا  ًاقیرَط  ِْقلَْخِلل  ْلَعَْجت  َْملَو   : )) دیامرف یم  هک  نیفراعلا ))  ةاجانم   )) زا هلمج  نیا  دشاب  هتشاد  بلطم 

هنارورغم و دـهاوخب  ناسنا  هک  ینامز  ات  ینعی  تفرعم . ))  زا  زجعراهظا  هب  رگم  يدادـن  رارق  دوخ  تفرعم  يوس  هب  یهار  ناـیمدآ  يارب  ))
تفای و زجاع  راک  نیا  يارب  ار  دوخ  دش و  هاگآ  رما  تقیقح  هب  رگا  اما  درب ،  دهاوخن  ییاج  هب  هار  دوش ،  لیان  یهلا  تفرعم  هب  هنارسدوخ 
 ، نیاربانب ددرگ .  لیان  دوصقم  نیا  هب  دـناوت  یم  لاعتم  راگدرورپ  يرای  هب  هاگنآ  دومن ،  کمک  يریگتـسد و  ياضاقت  شیوخ  يادـخ  زا 
رد دـهد .  تاجن  یتفرعم  یب  تاملظ  زا  ار  یمدآ  دوش و  هدـنابات  اهلد  رب  لاـعتم  دـنوادخ  يوس  زا  دـیاب  هک  تسا  يرون ))   )) یهلا تفرعم 

َكُوفَرَع یّتَح  َِکئاِیلْوَا  ِبُوُلق  یف  َراْونالا  َْتقَرـشَا  يذَّلا  َْتنَا   : )) دیامرف یم  نینچ  مالّـسلا  هیلع   ) هّللادبعابا ترـضح  هفرع ))  زور  ياعد  ))
اتکی هناـگی و  دنتخانـش و  ار  وت  ناـنآ  هکنیا  اـت  يدـنابات  دوـخ  ياـیلوا  ناتـسود و  لد  بلق و  رب  ار  اـهرون  هک  یئوـت  نیا  (( . )) َكوُدَّحَوَو
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(( . ًافِرَْحنُم َكاوِس  ْنَعَو  ًاـفِراع  َکـَل  َنوُکَاَـف  ِجَْـهبَالا  َكِّزِع  ِرُوِنب  ینْقِْحلَاَو  یهِلا   : )) تسا هدـمآ  هینابعـش ))  تاـجانم   )) رد و  دنتـسناد . ))
رد و  مدرگ . ))  فرحنم  نادرگ و  يور  وـت  ریغ  زا  موـش و  فراـع  ار  وـت  هکنیا  اـت  نک  قـحلم  دوـخ  روآ  تـجهب  روـن  هـب  ارم  اـهلاراب !  ))

تفرعم باب  رد  رگید  بلطم  امرف . )) لماک  ام  يارب  ار  تتفرعم  ياـهرون  (( . )) َکـِتَفِْرعَم َراْونَا  اـَنل  ْمِْمتَاَو   : )) تسا نیدـهازلا ))  ةاـجانم  ))
تفرعم بسک  رد  نانآ  يرای  اب  دبای و  شرورپ  نانآ  بتکم  رد  دـهد و  رارق  تفرعم  لها  قیرط  رد  ار  دوخ  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  نآ  یهلا 

هدـمآ نینچ  هعماج  لّوا  تراـیز  رد  دنـشاب .  یم  نیعمجا -  مهیلع  هّللا  مالـس  نیموصعم -  تفرعم  لـها  سءار  ردو  دـیامن  شـشوک  یهلا 
هدمآ نینچ  دـعب  رطـس  دـنچ  رد  و  دنتـسه . )) دـنوادخ  تفرعم  هاگیاج  هک  یناسک  رب  مالـس  (( . )) ِهّللا ِۀَـفِْرعَم  ِّلاحَم  یلَع  ُمالَّسلَا   : )) تسا

هتخانـش و ار  دـنوادخ  تخانـش ،  ار  ایـصوا ) ایبنا و   ) نانآ سکره  (( . )) َهّللا َلِـهَج  ْدَـقَف  ْمُهَلِهَج  ْنَمَو  َهّللا  َفَرَع  ْدَـقَف  ْمُهَفَرَع  ْنَم   : )) تسا
یناسک نانیا  دنا .  هتشگ  لیان  قح  لاصو  هب  هدومیپ و  ار  هار  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  تسا . ))  هتخانشن  ار  يادخ  دسانشن ،  ار  نانآ  هکنآ 

دنیوگب و نخـس  نانآ  اب  ناگدنب  نابز  اب  ات  تسا  هداتـسرف  شناگدنب  يوس  هب  ار  نانآ  دوخ ،  ندناسانـش  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دنتـسه 
نیا تفرعم  تیفیک  هب  يرادـقم  هکنآ  يارب  لاح  دـننک .  یفرعم  ناگدـنب  هب  ار  ییاهن  دوصقم  قح و  قیرط  دـنیامن و  یگدـنز  نانآ  دـننام 
يدُّد  : َ مییامن هجوت  مالّـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  زا  هفرع ))  زور  ياعد   )) زا هلمج  دـنچ  هب  تسا  یفاک  میربب ،  یپ  یهلا  يایلوا 

ُنوُکَیَا َْکَیِلا ،  ٌرِقَتْفُم  ِهِدوُجُو  یف  َوُه  اِمب  َْکیَلَع  ُّلَدَتُْـسی  َْفیَک  َْکَیِلا ،  یُنلِـصُوت  ٍۀـمْدِِخب  َْکیَلَع  ینْعَمْجاَف  ِرازَْملا ،  َدـُْعب  ُبِجُوی  ِراث  ْالا  ِیف 
ْالا َنوُکَت  یّتَح  َتْدَُعب  یتَمَو  َْکیَلَع  ُّلُدَـی  ٍلیلَد  یِلا  َجاتَحت  یّتَح  َْتبِغ  یتَم  ََکل .  َرهِظُْملا  َوُه  َنوُکَی  یّتَح  ََکل  َْسَیل  ام  ِروُهُّظلا  َنِم  َكِْریَِغل 

َْکَیِلا ینْعِجْرَاَف  ِراث  ْالا  َیِلا  ًابیصَن .  َکِّبُح  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجت  َْمل  ٍْدبَع  ُۀَقْفَص  ْتَرِسَخَو  ًابیقَر  اْهیَلَع  َكاَرت  ٌْنیَع ال  ْتَیِمَع  َْکَیلُِالِـصُوت  یتَّلا  َیِه  ُراث 
ِداِمتْعِِْالا ْنَع  ِۀَّمِْهلا  َعُوفْرَمَو  اْهَیِلا  ِرَظَّنلا  ِنَع  ِّرِّسلا  َنوُصَم  اْهنِم  َْکَیِلا  ُْتلَخَد  امَک  اْهنِم  َْکَیِلا  َعِجْرَا  یّتَح  ِراْصبتـس  ْالا  ِۀَـیادِهَو  ِراْونـالا  ِةَوْسِِکب 

یم وت  هدهاشم  رادید و  يرود  بجوم  وت ،  هب  ندیسر  يارب  تراثآ  نایم  رد  نم  يوجتسج  اهلاراب !  (( . )) ٌریدَق ٍیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  اْهیَلَع 
رد دوخ  هک  يزیچ  هلیسو  هب  وت  رب  دوش  لالدتسا  هنوگچ  ایادخ !  دوش .  وت  لاصو  بجوم  هک  رادب  قفوم  یتمدخ  راک و  هب  ارم  سپ  دوش ، 

رهظم و ریغ ،  نآ  اـت  دراد  دوجو  وت  زا  رتـالاب  يروهظ  وت  ریغ  يارب  هک )  تسا  هدیـسر  اجنادـب  راـک   ) اـیآ تسا ؟  دـنمزاین  وت  هب  شدوجو 
ات يا  هدوب  رود  عقوم ،  هچ  و  دیامن .  تلالد  وت  رب  یلیلد  دشاب  زاین  ات  يا  هدوب  بیاغ  ناهنپ و  عقوم  هچ  ایادخ !  دـشاب ؟  وت  هدـننک  راکـشآ 

یتسه و وا  رگ  هراظن  بقارم و  وت  هک  یلاح  نیع  رد  دنیب  یمن  ار  وت  هک  یمشچ  داب !  روک  دنشاب ؟  وت  يوس  هب  هدنناسر  تراثآ  دشاب  مزال 
هلیـسو هب  ارم  اما  دوش ،  عوجر  تراثآ  هب  هک  يدومن  رما  اهلاراب !  تفاین .  وت  تبحم  قشع و  زا  يا  هرهب  هک  يا  هدـنب  هلماعم  داـب !  هرهب  یب 

اهنآ هب  هدرک  تشپ  راثآ و  نآ  هب  هجوت  یب  ات  هد ،  عوجر  تدوخ  يوس  هب  ندید ،  ندرک و  هدـهاشم  ییامنهار  هلیـسو  هب  تراونا و  یلجت 
دـشاب و راثآ  نآ  هب  هجوت  زا  زاین  یب  منورد  ریمـض و  هک  یلاـح  رد  مباـی  تسد  وت  هب  موش و  دراو  وت  رب  هک  يا  هنوگ  هب  میآ ؛  وت  يوس  هب 

يذَّلا َْتنَا   : )) تساـعد ناـمه  زا  رگید  ياـج  رد  و  يرداـق . ))  يزیچره  رب  وت  هک  اـنامه  دـشاب .  اـهنآ  رب  هیکت  داـمتعا و  زا  رتـالاب  متمه 
نم سپ  يدناسانش  نم  هب  زیچره  رد  ار  دوخ  هک  ینامه  وت  اراگدرورپ !  (( . )) ٍء یَـش  ِّلُک  یف  ًارِهاظ  َُکْتیَءاَرَف  ٍء  یَـش  ِّلُک  یف  ََّیِلا  َْتفَّرَعَت 

 : دیامرف یم  نینچ  مالّـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ترـضح  یلامث ))  هزمح  یبا   )) ياعد رد  و  مدید . ))  ینـشور  هب  زیچ  همه  رد  ار  وت  مه 
يوس هب  ارم  وت  متخانـش و  ار  وت  وت ،  هلیـسو  هب  (( . )) َْتنَا اـم  ِرْدَا  مل  َْتنَا  ـال  ْوـَلَو  َکـَْیِلا  ینَتْوَـعَدَو  َکـْیَلَع  ینَْتَللَد  َْتنَاَو  َکـُْتفَرَع  َکـِب  ))

 (( . یتسه هچ  وت  هک  متسناد  یمن  نم  دوبن ،  وت  تیانع  فطل و  نیا  رگا  يدناوخ و  تدوخ  يوس  هب  ارم  وت  يدومن و  تلالد  تدوخ 

تسا کیدزن  ناسنا  هب  دنوادخ 

ای ( )) 46  ! (( . ) یتسه رتکیدزن  یکیدزن ،  ره  زا  هک  يا   ! (( . )) ٍبیرَق ِّلُک  ْنِم  َبَْرقَا  ای  ( )) 45  ! (( . ) کیدزن يا   ! (( . )) ُِبیرَق ای  ( )) 44)
يرود نودب  تسا  کیدزن  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٍدیَعب ُْریَغ  ٌبیِرَق  َوُه  ْنَم  ای  ( )) 78  ! (( . ) يرود نودب  کیدزن  يا   ! (( . )) ٍدـیَعب َْریَغ  ًابیِرَق 

نیع رد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٌبیِرَق ِهُِّولُع  یف  َوُه  ْنَم  اـی  ( )) 35  ! (( . ) کـیدزن نیرتهب  يا   ! (( . )) ُبیرَْقلا َمِْعن  اـی  ( )) 51  ! (( . ) هلـصاف و 
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(82  ! (( . ) یگبترمدـنلب نیع  رد  یتسه  کیدزن  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِهُِّولُع یف  ینَد  ْنَم  ای  ( )) 82  ! (( . ) یتسه کیدزن  ییالاو  يرترب و 
يا  ! (( . )) ٌفیَطل ِِهبُْرق  یف  َوُه  ْنَم  اـی  ( )) 35  ! (( . ) یتسه الاو  هبترمدـنلب و  یکیدزن  نیع  رد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِهُِّونُد یف  یلَع  ْنَم  ای  ))
دزن رد  يدرک و  کیدزن  ارم  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ینانْدَاَو یَنبَّرَق  ْنَم  اـی  ( )) 66  ! (( . ) یتسه هاگآ  ذـفان و  دوخ ،  یکیدزن  رد  هک  یـسک 

 ! یتسه کیدزن  درادب ،  تسود  ار  وت  هک  یسکره  هب  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٌبیرَق ُهَّبَحَا  ْنَم  یِلا  َوُه  ْنَم  ای  ( )) 96  ! (( . ) يداد ياج  دوخ 
رادقمره ینعی  دوش ؛ یم  لصاح  اهیگناگود  اه و  هلـصاف  نتـشادرب  نایم  زا  اب  زین  یکیدزن  و  تسا .  یکیدزن ))   )) يانعم هب  برق ))  (( . ))

زا تروص  نیا  ریغ  رد  کـیدزن و  مه  هب  زیچ  ود  نآ  دـشاب ،  قبطنم  رگیدـکی  رب  هیبش و  رگیدـکی  هب  زیچ  ود  تایـصوصخ  فاـصوا و  هک 
فاصوا دشاب و  مک  رگیدکی  زا  مسج  ود  یناکم  هلـصاف  هک  تسا  نآ  هب  ندوب  کیدزن  يدام  ماسجا  رد  ًالثم  دوب ؛ دنهاوخ  رود  رگیدمه 
فاصوا ناسنا  رادـقمره  هک  تسا  نینچ  زین  ادـخ  هب  ناسنا  تبارق  یکیدزن و  دروم  رد  دـشاب .  هیبش  کیدزن و  رگیدـکی  هب  ود  نآ  یناکم 
دنوادـخ زا  تروص ،  نیا  ریغ  رد  دوش و  یم  کیدزن  دـنوادخ  هب  تسا )  ناسنا  نءاـش  ّدـح و  رد  هک  يرادـقم  نآ  هتبلا   ) دـنک ادـیپ  یهلا 

وا فاـصوا  دوـش ،  کـیدزن  دـنوادخ  هب  ناـسنا  هک  رادـقمره  ینعی  تسا ؛  قداـص  زین  هیـضق  نیا  سکع  دوـش .  یم  رود  هتفرگ و  هلـصاف 
تیمها مینیبب ،  لاـح  دوش .  یم  وا  بیـصن  یناطیـش  یهلا و  ریغ  تافـص  دوش ،  رود  دـنوادخ  زا  هک  هزادـنا  ره  دوش و  یم  یهلا  یفاـصوا 

هب یکیدزن  درب :  یپ  عوضوم  نیا  هب  ناوت  یم  ریخا ،  هدش  هتفگ  بلاطم  زا  تسیچ ؟  رد  لاعتم  راگدرورپ  زا  يرود  دـنوادخ و  هب  یکیدزن 
هب ندیـسر  يانعم  هب  تسا ؛  تالامک  اهیبوخ و  مامت  هب  یکیدزن  يانعم  هب  تسا ؛  رون  عبنم  هب  یکیدزن  يانعم  هب  عقاو  رد  لاعتم ،  دـنوادخ 

لاعتم راگدرورپ  زا  يرود  لباقم ،  رد  تسا و  تیمدآ  يوخ  قلخ و  ندش  اراد  یناسنا و  تافص  بسک  يانعم  هب  تسا ،  فراعم  قیاقح و 
مشچ و ندـش  هتـسب  اهیهارمگ ،  اهتلالـض و  رد  ندـیتلغ  اهیگدولآ ،  اهیکاپان و  رد  ندـش  لخاد  نایاپ ،  یب  تاملظ  رد  نتفر  ورف  يانعم  هب 
 ، نیارباـنب تساـهیتشز .  اهیدـب و  ماـمت  ضرعم  رد  نتفرگرارق  هصـالخ  یناویح و  یناطیـش و  تافـص  ندـش  اراد  مهف ،  لـقع و  شوـگ و 

یهلا برق   )) مینیب یم  هک  تساجنیا  و  تسوا .  زا  يرود  یلاعتقح و  هب  یکیدزن  ورگ  رد  یمدآ  تواقش  تداعـس و  هک  مینک  یم  هظحالم 
َُکبُْرقَو یبَلَط  َكُراوِجَو  یتَجاح  َُکتَیْؤُر   : )) تسا هدمآ  نینچ  نیدیرملا ))  ةاجانم   )) رد دریگ .  یم  رارق  یهلا  نادرم  ییاهن ))  هتساوخ  ، 

يا  ! (( . )) ُبیرَق ای   (( . )) تسوت هب  یکیدزن  متـساوخرد ،  تیاهن  ندوب و  وت  رانک  رد  ما  هتـساوخ  وت ،  رادـید  متجاح   (( . )) یلْؤُس ُۀَـیاغ 
؛ دراد یتسه  رب  یتسه  قلاخ  هک  تسا  يا  هطاحا  رطاخ  هب  نیا  تسا و  کیدزن  تادوجوم  همه  ناسنا و  هب  لاـعتم  دـنوادخ  کـیدزن . )) ! 
ام هیحان  زا  دـشاب ،  يدـُعب  يرود و  رگا  نیاربانب ،  دـشاب  لاعتم  راگدرورپ  روضح  دـنوادخ و  ملع  زا  یلاخ  هک  درادـن  دوجو  ییاـج  ینعی 
(( َْکنَع ینَدَْعبَاَو  یّنِم  ََکبَْرقَا  ام  یهِلا   : )) دیامرف یم  نینچ  هفرع ))  زور  ياعد   )) رد مالّسلا )  هیلع   ) هّللادبعابا ترضح  دشاب .  یم  اهناسنا 

َکَلَئَـس اذِاَو   : ) دیامرف یم  نینچ  هرقب ،  هروس  رد  زین  لاعتم  راگدرورپ  مرود . ))  وت  زا  ردقچ  نم  یکیدزن و  نم  هب  ردـقچ  وت  ایادـخ !  . ))
هب سپ   ) دننک یم  لا  ؤس  نم  هرابرد  ربمایپ )  ) وت زا  مناگدـنب  هک  یماگنه  ( )) 38  ( . ) ِناعد اذِا  ِعاّدـلا  َةَوْعَد  ُْبیُِجا  ٌْبیِرَق  ّینِاَف  یّنَع  يدابِع 
 (( یتفرعم یب   )) هک تفگ  دیاب  نیاربانب ،  داد . )) مهاوخ  ار  وا  باوج  دناوخب ،  ارم  یـسک  هاگره  و  متـسه .  کیدزن  نم  هک )  وگب  ناشیا 

يادخ میزاس ،  فرطرب  ار  شیوخ  ینورد  ياهباجح  عناوم و  ام  رگا  هک  يروط  هب  تسا  هدش  دوخ  راگدرورپ  زا  ام  يرود ))   )) بجوم ام 
ُدُْعبَی ْنَم ال  ای   : )) تسا هدـمآ  نینچ  ریبک )) نشوج   )) ياعد ياهترابع  زا  یکی  رد  هنیمز  نیمه  رد  تفای .  میهاوخ  کیدزن  رایـسب  ار  دوخ 

زا رتکیدزن  يا   ! (( . )) ٍبیرَق ِّلُک  ْنِم  َبَْرقَا  ای   ! (( . )) یتسین رود  تتفرعم ،  اب  ناگدـنب  بلق  زا  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنیفِراْعلا ِبُوُلق  ْنَع 
ناکیدزن دنتـسه .  کیدزن  ناسنا  هب  ینّیعم  دـح  ات  یتهج و  زا  مادـکره  رگید ،  ناـکیدزن  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  و  کـیدزن . )) !  ره 

یب ام  ینورد  تالاوحا  زا  يرایـسب  زا  دنتـسه  هک  مه  عقوم  نامه  دنتـسین ،  یهاگ  دنتـسه ،  یهاگ  رود ،  یهاگ  دنکیدزن ،  یهاگ  رگید ، 
ام یمـسج  يرکف و  یفطاع و  ياهزاین  ینورد و  یبلق و  ياه  هتـساوخ  يرایـسب  زا  دنا ،  عالطا  یب  ام  هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  دـنلفاغ ،  ربخ و 
 ! اغیرد یلو  تسوا .  هب  دوجوم  نیرتکیدزن  تسا و  ناسنا  اب  لاح  همه  اج و  همه  رد  هک  تسا  رداق  قلاخ و  يادـخ  نیا  اـما  دنتـسه .  رود 

باختنا دوخ  يارب  نیرتکیدزن ))   )) ناونع هب  ار  يرگید  ياهزیچ  دـنک و  یمن  كرد  ار  دوخ  يادـخ  ندوب  برقا  لـهاج ،  ِناـسنا  نیا  هک 
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 ! ٍدیَعب َْریَغ  ًابیرَق  ای   . )) تسا هدش  رید  رایسب  هک  درب  یم  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  ینامز  هاگنآ  دنک و  یم  نآ  يادف  ار  دوخ  زیچ  همه  دنک و  یم 
نیا هلـصاف . )) !  يرود و  نودب  یتسه  کیدزن  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٍدـیَعب ُریَغ  ٌبیرَق  َوُه  ْنَم  ای   ! (( . )) يرود نودـب  کیدزن  يا  (( . ))

کیدزن يزیچ  یتقو  اریز  تسناد ؛  بیرق ))   )) يارب یحیـضوت  ناوت  یم  ار  دـیعب )) ریغ   )) تسا ینعملا  بیرق  لبق ،  ياهترابع  اـب  تراـبع 
یکیدزن تبارق و  هک  تسا  نآ  دـیعب )) ریغ   )) زا روظنم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دـنچره  دوـب .  دـهاوخن  رود  هک  تسا  حـضاو  دـشاب ، 

رد اما  دنیآ  یم  باسح  هب  بیرق  دنکیدزن و  یمدآ  هب  رهاظ  رد  هک  دنتـسه  اهکیدزن  زا  یخرب  اریز  تسا ؛  یعقاو  یکیدزن  کی  راگدرورپ 
بیرقلا معن   )) دمآ ثحب  يادتبا  رد  هک  یبلاطم  زا  کیدزن . )) !  نیرتهب  يا   ! (( . )) ُبیرَْقلا َمِْعن  ای   . )) دنـشاب یم  رود  دیعب و  رایـسب  عقاو 

چیه تبارق  زا  هک  دوش  یم  لصاح  ناسنا  يارب  ییاهزیچ  بیرق ،  نیا  برق  زا  هک  انعم  نیا  هب  دوش .  یم  نشور  لاعتم  راـگدرورپ  ندوب  (( 
یمن ناسنا  بیـصن  ّرـش  يدـب و  زج  يزیچ  ناشتبارق  زا  هک  دنتـسه  اهبیرق  زا  یخرب  دـیآ .  یمن  تسد  هب  يروما  نینچ  ناسنا  يارب  یبیرق ، 

هب ار  یناسفن  ياه  هتـساوخو  لایما  سوه و  اوه و  هکنانآ  دـنا ،  هداد  رارق  دوخ  بیرق ))   )) شفلتخم نیوانع  اـب  ار  اـیند ))  )) هکناـنآ دوش . 
اهتبارق و نیا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دنا ،  هتخاس  دوخ  بیرق  يدیما  هب  ار  هارمگ  فرحنم و  دارفا  هکنانآ  دنا ،  هدـیزگرب  بیرق  ناونع 

مامت شتبارق  زا  هک  تسا  یبیرق ،  لاعتم  دـنوادخ  اما  دوش .  یمن  ناشبیـصن  يرگید  زیچ  ترخآ ،  اـیند و  رد  ناـیز  ررـض و  زج  اـهیکیدزن 
دـنمدوس و يایـشا  ودارفا  اب  تبارق  یکیدزن و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  ددرگ .  یم  عفد  وا  زا  اهیدـب  مامت  لصاح و  ناسنا  يارب  اـهیبوخ 

ِهُِّولُع یف  َوُه  ْنَم  ای   . )) دـشاب یم  یهلا  تبارق  نامه  ياتـسار  لوط و  رد  هکلب  درادـن  لاـعتم  دـنوادخ  هب  یکیدزن  اـب  یتاـفانم  اـهنت  هن  یهلا 
ترابع نیا  يرترب ))  ّولع و   )) نیع رد  یکیدزن ))  تبارق و   ! (( . )) یتسه کیدزن  ییالاو ،  يرترب و  نیع  رد  هک  یسک  يا   ! (( . )) ٌبیرَق
يرترب کی  هب  یـسک  هاگره  هک  تسا  نینچ  ًالومعم  اهناسنا  ام  نایم  رد  هکنیا  هچ  مهافت ؛  ءوس  کی  هب  دـشاب  یخـساپ  دـناوت  یم  عقاو  رد 

یم لیان  یلام و . . .  ای  یـسایس  ای  یملع  يرترب  ماقم و  کی  هب  هک  یناسک  ًـالثم  دوش .  یم  رود  هتفرگ و  هلـصاف  نارگید  زا  دـبای ،  تسد 
هک دننک  نامگ  نینچ  مه  دنوادخ  هرابرد  يا  هدع  تسا  نکمم  سپ  دنوش ،  یم  رود  ًالومعم  دنتـسه ،  روما  نیا  دقاف  هک  یناسک  زا  دنوش 

یهلا ناماد  زا  زیچان  ياهناسنا  اـم  تسد  سپ  تسا ،  ناـسنا  اـب  هسیاـقم  لـباق  ریغ  روصت و  لـباقریغ  يّولُع  ياراد  لاـعتم  راـگدرورپ  نوچ 
بجوم راگدرورپ ،  ّولع  هک  دـیوگ  یم  ام  هب  یلاعت  يراب  تفـص  نیا  اـما  دـشاب .  هتـشاد  دوجو  دـناوت  یمن  وا  اـم و  نیب  یکیدزن  هاـتوک و 

 ! ِهُِّولُع یف  ینَد  ْنَم  ای   . )) تسا کیدزن  ناسنا  هب  يرترب ،  ییالاو و  نیع  رد  لاعتم  راگدرورپ  هکلب  دـشاب ،  یمن  اـهناسنا  امـش  زا  وا  يرود 
ترابع اب  ترابع  نیا  نیاربانب ،  تسا .  یکیدزن  تبارق و  يانعم  هب  ّونُد ))  ! (( . )) یگبترمدنلب نیع  رد  یتسه  کیدزن  هک  یسک  يا  (( . ))

نیا یتسه . )) !  الاو  هبترم و  دنلب  یکیدزن ،  نیع  رد  هک  یسک  يا   ! (( . )) ِهُِّونُد یف  الَع  ْنَم  ای   . )) دنتسه کیدزن  مه  هب  انعم  رظن  زا  لبق ، 
یکیدزن تبارق و  دوشن  ناـمگ  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هدـیمهف  یهلا  تفـص  نیا  زا  هک  یبلطم  دـشاب  یم  یلبق  تراـبع  ود  سکع  تراـبع 

روصت نیارباـنب ،  دوـش .  یم  وا  نءاـش  رـسک  بجوـم  دـهاک و  یم  لاـعتم  راـگدرورپ  یگرزب  ییـالاو و  زا  يا  هّرذ  یمدآ ،  هب  راـگدرورپ 
 ! (( . ٌفیَِطل ِِهبُْرق  یف  َوُه  ْنَم  ای   . )) تسین شیب  یلطاب  روصت  دـنیامن ،  یم  یمدآ  صقاـن  تافـص  هب  فصّتم  ار  لاـعتم  يادـخ  هک  یناـسک 

یکیدزن تبارق و  ینعی  تسا ؛  ذـفان )) قیقر و   )) ياـنعم هب  فیطل ))   ! (( . )) یتـسه هاـگآ  ذـفان و  شیوـخ ،  یکیدزن  رد  هک  یـسک  يا  ))
کی راگدرورپ ،  یکیدزن  هکلب  تسین .  دـنریگ ،  یم  رارق  رگیدـمه  رانک  رد  زیچ  ود  هک  ینامـسج  یکیدزن  کی  دـننام  لاعتم  راگدرورپ 
هملک تهج  نیمه  هب  دوـش .  یم  شداـعبا  همه  رد  مه  نآ  زیچ ،  همه  هـب  دـنوادخ  هطاـحا  بجوـم  هـک  تـسا  ینطاـب  يرهاـظ و  یکیدزن 

دیامرف یم  هیآ 34  بازحا ،  هروس  رد  میرک  نآرق  تسا .  هدش  رکذ  ریبخ ))  )) هملک اب  هارمه  دروم  نیدنچ  رد  میرک  نآرق  رد  فیطل ))  ))
رد ناسنا  دروم  رد  ار  یهلا  تبارق  نیا  هک  یتقو  لاح  تسا . ))  ربخ  اب  هاگآ و  راگدرورپ ،  هک  انامه   ( . )) ًاریبَخ ًافیَطل  َناک  َهّللا  َّنِا  : ) . . . 
 ، دراد هطاحا  نآ  هب  تسا و  کیدزن  ناسنا  يدام  یمـسج و  داعبا  همه  هب  اهنت  هن  لاعتم  راگدرورپ  هک  مینک  یم  هظحالم  میریگ ،  یم  رظن 
ای  . )) تسین رود  یفخم و  وا  زا  يزیچ  دـشاب و  یم  کیدزن  زین  ناسنا  تاّیقلخ و . . .  تاّین ،  تالّیخت ،  راکفا ،  تاـّیحور ،  ماـمت  هب  هکلب 

هدـش ناـیب  یهلا  تفـص  نیا  رد  هک  هچنآ  يداد . )) !  ياـج  دوخ  دزن  رد  يدرک و  کـیدزن  ارم  هک  یـسک  يا   ! (( . )) یناـنْدَاَو یَنبَّرَق  ْنَم 
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زا ار  یهلا  هاگرد  هب  بّرقت  دـیاب  نیاربانب ،  دزاس ،  یم  کیدزن  بیرق و  دوخ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  لاـعتم  يادـخ  نیا  هک  تسا  نیا  تسا 
رد دـهدب .  ماـجنا  دـشاب ،  یم  شا  هدـهع  هب  هک  ار  راـک  زا  رادـقم  نآ  دـیاب  یمدآ  رذـگهر ،  نیا  رد  هتبلا  دومن .  تلئـسم  دـنوادخ  دوـخ 
 ، دروآ یم  يور  وا  هب  شا  هدنب  یتقو  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُهاندَاَو َُهبَّرَق  ِْهیَلَع  َلَْبقَا  اذِا  نَم . . .  ای   : )) میناوخ یم  نینچ  نیجارلا ))  ةاجانم  ))

هدـنب مه  دـنوادخ  هاگنآ  تسا .  یهلا  هاگرد  هب  ندروآ ))  يور  لابقا و   )) ام هفیظو  نیاربانب ،  دـنادرگ . )) !  یم  شبرقم  کـیدزن و  ار  وا 
تـسود هب  هک  ییادـخ  يا   ! (( . )) ٌبیرَق ُهَّبَحَا  ْنَم  یِلا  َوُه  ْنَم  اـی   . )) دومن دـهاوخ  کـیدزن  دوخ  هب  تسا ،  هدوـمن  لاـبقا  وا  هب  هک  ار  يا 

تـسد هب  يارب  نیاربانب ،  تسا .  کیدزن  دوخ  بوبحم  هب  هشیمه  ناسنا  هک  تسا  یلک  نوناق  کـی  نیا  یتسه . )) !  کـیدزن  تا  هدـنراد 
زا ار  ادـخریغ  تبحم  ناسنا  هک  تسا  نآ  راک  نیا  همزال  دریگ و  رارق  یمدآ  بوبحم ))   )) لاعتم راـگدرورپ  دـیاب  یهلا ))  برق   )) ندروآ

برق لماوع  )) زا یخرب  هب  کـنیا  دـنوادخ  هب  ناـسنا  برق  لـماوع  دـنجنگن .  لد  کـی  رد  بوبحم  ود  هکنیا  هچ  دـیامن ؛ جراـخ  دوخ  لد 
تسا لاعتم  دنوادخ  هب   (( ندروآور لابقا و   )) نامه لماوع ،  نیازا  یکی  مینک :  یم  هجوت  تسا ،  هدمآاهاعدرد  هکراگدرورپ  هب  ناسنا  ((

کیدزن ندیـسر و  لاح  رد  هراومه  ناسنا  هکنیا  هچ  تسا  حـضاو  زین  نآ  لیلد  ُهانْدَاَو ، )) َُهبَّرَق  ِْهیَلَع  َلَْـبقَا  اذِاَو  دـش . . . (( :  ناـیب  ًـالبق  هک 
زا ندـنادرگ  يور  مزلتـسم  لاعتم ،  راگدرورپ  هب  ندروآور  هک  تسا  یعیبط  و  تسا .  هدروآ  يور  نآ  يوس  هب  هک  تسا  يزیچ  هب  ندـش 
رد تسا .  ندوب ))  دای  هب  نتـشاد و  هجوت   )) يانعم هب  رکذ ))  . )) تسا لاعتم  دنوادخ  رکذ ))  ، )) لماوع زا  رگید  یکی  تسادـنوادخریغ . 

بّرقت و وت  يوس  هب  وت  رکذ  هلیسو  هب  نم  اهلاراب !  (( . )) َكِرْکِِذب َْکَیِلا  ُبّرَقَتَا  ّینِا  َّمُهّللَا   : )) دیامرف یم  نینچ  ترضح  لیمک ))  ياعد  ))
وا رکف  بلق و  دشاب و  رگید  ياهزیچ  دای  هب  امئاد  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  تسا ؛  نشور  زین  رما  نیا  لیلد  میوج . ))  یم  یکیدزن 
هب یکیدزنو  تبارق  ياههارزارگید  یکی  دوش ؟  کیدزن  وا  هب  دیامن و  تکرح  دنوادخ  فرط  هب  اما  دـشاب ،  هجوتم  دـنوادخریغ  يوس  هب 

نینچ لیمک ))  ياعد   )) رد تسا :  هدـمآ  ناوارف  اهاعد  رد  هک  دـشاب  یم  دـنوادخ  دوخ  زا  تلئـسم ))  تساوخرد و   ، )) لاعتم راـگدرورپ 
 (( . يزاس کیدزن  دوخ  برق  هب  ارم  هک  مبلط  یم  وت  زا  تشـشخب  دوج و  هب  (( . )) َِکبُْرق ْنِم  ینَِینُْدت  ْنَا  َكِدوُِجب  َُکلَئْـسَا   : )) دیامرف یم 
يارب هک  یناسکزاارم  اراگدرورپ !  (( . )) َِکتَیالِوَو َِکبْرُِقل  ُهَتیَفَطْـصا  ِنَّمِم  انلَعْجاَف  یهِلا   : )) دـیامرف یم  نینچ  نیبحملا ))  ةاـجانم   )) رد و 
 (( . تسا حـلاص  لمع  ماجنا  لاعتم و  دـنوادخ  زا  تعاطا   ، )) لماوع زا  رگید  یکی  هد . ))  رارق  يا  هدرک  باختنا  تدوخ  یتسود  برق و 

 ! اهلاراب (( . )) َكَدـْنِع ینَُفلْزَیَو  َْکنِم  یُنبِّرَُقی  امَو  َکَـتَعاط  ََّیِلا  ْبِّبَحَو  َّمُهّللَا . . .   . )) تسا هدـمآ  نینچ  نابعـش ))  همین  بش  لاـمعا   )) رد
يادـتبا رد  و  هد . ))  رارق  نم  بوبحم  دوش ،  یم  وت  دزن  رد  منتفرگ  ياج  وت و  هب  نم  یکیدزن  بجوم  هک  ار  هچنآره  ار و  تدوخ  تعاـط 
تداـبع تعاـطا و  کـین و  ياـهراک  هب   ) هکناـنآ ( )) 39  ( . ) َنوـُبَّرَقُْملا َکـِئلُوا  َنوُِقباّـسلا  نوُِقباّـسلَاَو   : ) دـیامرف یم  نـینچ  هـعقاو  هروـس 

 . . . َُکلَئْسَا  : )) تسا هدمآ  نیبحملا ))  ةاجانم   )) رد و  دنتسه . )) یهلا  هاگرد  نیبرقم  نانآ  دنتسج ،  یـشیپ  دنتفرگ و  تقبـس  راگدرورپ )
هب اجنیا  رد  هک  یمهم  هتکن  مبلط . ))  یم  وت  زا  دناسر ،  یم  وت  برق  هب  ارم  هک  یلمع  ره  تبحم  (( . )) َِکبُْرق یِلا  یُنلِصُوی  ٍلَمَع  ِّلُک  َّبُح 
نآ دـناوت ،  یمن  هاگچیه  دـشاب ،  هتـشادن  تسود  ار  یلمع  ناسنا ،  هک  ینامز  ات  نوچ  تسا ؛  کین  لامعا  تبحم  تسا ،  هدـش  هراشا  نآ 

نیبرقم  )) هلیـسو هب  برقت  یهلا ،  برق  هب  ندیـسر  ياههار  زا  رگید  دـسرب .  بولطم  هجیتن  هب  دـهدب و  ماجنا  هناصلاخ  هناقداص و  ار  لمع 
 . دـنا هتفای  مارآ  دوخ  راگدرورپ  راوج  رد  هتـشگ و  لیان  یهلا  لماک  برق  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نیبرقم ))   . )) دـشاب یم  یهلا ))  هاـگرد 
اب دـنناوت  یم  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  تسا .  هدـش  داـی  هجو  نیرتهب  هب  ناـنآ  زا  میرک ،  نآرق  زا  يددـعتم  تاـیآ  رد  هک  یناـسک  ناـمه 

يادـخ یکیدزن  رد  هک  دارفا  نیا  هب  یکیدزن  عقاو  رد  دـنناسرب .  شیوخ  راگدرورپ  برق  هب  ار  وا  هتفرگ و  ار  یمدآ  تسد  یهلا ،  یتردـق 
 ( (( مالّـسلا هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  زامن   )) زا دـعب  هک  ییاعد  رد  ددرگ .  یم  لاعتم  دـنوادخ  دوخ  هب  یکیدزن  بجوم  دنتـسه ،  لاعتم 

َِکئایْبنَاَو نیبَّرَقُْملا  َِکتَِکئالَِمب  َْکَیِلا  ُبَّرَقَتَاَو  َِکلوُسَرَو  َكِدـْبَع  ٍدَّمَحُِمب  َْکَیِلا  ُبَّرَقَتَا  ّینِا . . .  َّمُهّللا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  هدـش ،  دراو 
بّرقم ناگتشرف  هلیسو  هبزین  میوج و  یم  یکیدزنوت  يوس  هب  تا  هدنبو  هداتسرف  دمحم ،  ترـضح  هلیـسو  هب  نم  اهلاراب !   (( . )) ِکلُـسُرَو
هدـمآ نینچ  بجر ))  هام   )) هنازور ياـهاعد  زا  یکی  رد  نینچمه  میوج . ))  یم  برقت  وت  يوس  هب  تناگداتـسرفو  ناربماـیپ  تهاـگرد و 
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(( ِبْرُْقلا َْریَخ  َْکَیِلا  امِِهب  ُبّرَقَتَاَو  ِبَجَْتنُْملا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِّیلَع  ِِهْنباَو  یناّثلا  یلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍبَجَر  ِیف  ِْنیَدُولوَْملِاب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا   : )) تسا
وت زا  مالّـسلاامهیلع )   ) يداه ماما  ترـضح  همئالاداوج و  ترـضح  ینعی  بجر  هام  رد  راوگرزب  دولوم  ود  هطـساو  هب  نم  اراگدرورپ !  . ))

ۀلیلج يوناب  تراـیز  رد  و  ار . )) یکیدزن  برق و  نیرتهب  مه  نآ  مباـی  یم  برق  تیوس  هب  راوگرزب  ود  نیا  هطـساو  هب  منک و  یم  تلئـسم 
هب (( . )) ْمُِکئادْعَا ْنِم  ِۀـَئارَْبلاَو  ْمُکِّبُِحب  ِهّللا  َیِلا  ُبَّرَقَتَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  مق ،  رد  مالّـسلااهیلع )) )   ) هموصعم همطاف   )) ترـضح ردـقلا 

موس هصوصخم  ترایز  رد  و  میوج . ))  یم  یکیدزن  راـگدرورپ ،  يوس  هب  ناتنانمـشد ،  زا  نتـسج  يرازیب  تیبلها و  امـش  تبحم  هلیـسو 
هب وت  ندرک  ترایز  اب  ات  ما  هدـمآ  وت  يوس  هب  (( . )) َکـِتَرایِزب ِهّللا  َیِلا  ًاـبِّرَقَتُم  َکـُْتیَتَا . . .   : )) تسا هدـمآ  مالّـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح 
رد تسا .  ناراوگرزب  نیا  ماقم  ّولع  رگناشن  رما  نیا  هک  تسا  ناوارف  اـهاعد  رد  نیماـضم  نیا  زا  و  مباـی . ))  برق  لاـعتم ،  دـنوادخ  يوس 
اب مجـسنم  ًالماک  یقطنم و  یطابترا  هکلب  دنتـسین  رگیدکی  زا  يادج  هجو  چیه  هب  روکذـم  لماوع  اههار و  هک  دوش  هتفگ  تسا  مزال  اجنیا 
َنِم َناک  ْنِا  اـّمَاَف   : ) دـیآ ناـیم  هب  ناـنآ  زا  يرکذ  میرک  نآرق  زا  تسا  بساـنم  دـش ،   (( نیبرقم )) زا تبحـص  هک  لاـح  دـنراد .  رگیدـمه 

يارب سپ  دـشاب ،  یهلا  هاگرد  نیبرقم  زا  رگا  دور ) یم  ناـهج  نیا  زا  هک   ) سک نآ  سپ  ( )) 40  ( . ) ٍمیعَن ُۀَّنَجَو  ٌناـْحیَرَو  ٌحْوَرَف  َنیبَّرَقُْملا 
ًاْنیَع ٍمِینْـسَت  ْنِم  ُهُجاِزمَو   : ) دـیامرف یم  نیففطم ))   )) هکراـبم هروـس  و  تمعن . ))  رپ  تـشهب  یتـشهب و  قزر  شیاـسآ و  یتـحار و  تـسوا 

نیبّرقم زا  هدیسر و  یهلا  برق  ماقم  هب  هک  یناسک  طقف  هک  دراد  دوجو  یهلا  ّتنج  رد  صاخ  يا  همـشچ  ( )) 41  ( . ) نُوبَّرَقُْملا اَِهب  ُبَرْشَی 
نیدباعلا نیز  ترضح  زا  یتاجانم  اب  ار  مالک  نایاپ ،  رد  تسا . )) )  نانآ  يارب  یصاصتخا  یتداعس  نیا  و   ) دنشون یم  نآ  زا  دنا ،  هتـشگ 

اب زج  (( . )) َُکبُْرق ِّالا  ُُهلیُزی  یّمَغ ال  َو . . .  َْکنِم  يُّونُد  َنُود  ُّرِقَی  يرارَق ال   : )) میرب یم  رخآ  هب  نیرقتفملا ))  ةاـجانم   )) رد مالّـسلا )  هیلع  )
(( . دنک یمن  لیاز  وت  هب  یکیدزن  برق و  زج  يزیچ  ار  ملد  مغ  مبای و  یمن  رارق  مارآ و  وت  هب  یکیدزن 

اهلد سنوم  دنوادخ ، 

هک سک  نآ  سنوـم  يا   ! (( . )) َُهل َسینَاْـال  ْنَـم  َسینَا  اـی  ( )) 28  ! (( . ) اـهلد شخبمارآ  سنوـم و  يا   ! (( . )) ِبوـُلُْقلا َسینَا  اــی  ( )) 12)
سنوم يا   ! (( . )) َنیرِکاّذلا َسینَا  ای  ( )) 87  ! (( . ) ناگدیزگرب ناکاپ و  سنوم  يا   ! (( . )) ِءایفْصالا َسینَا  ای  ( )) 91  ! (( . ) درادن یسنوم 

 ! دنبای مارآ  دنریگ و  سنا  وت  هب  تناراتساوخ  هک  یسک  يا   ! (( . )) َنوُدیرُْملا ُِسنْءاَتْـسَی  ِِهب  ْنَم  ای  ( )) 43  ! (( . ) دنتسه تدای  هب  هک  نانآ 
وا هب  هک  يدوجوم  نیرتهب  يا   ! (( . )) َنیـِسنءاتْسُْملا َْریَخ  ای  ( )) 39  ! (( . ) ناگدنهاوخ سنوم  يا   ! (( . )) َنیدـیرُْملا َسینَا  ای  ( )) 52 (( . )

 ! (( . یتَشْحَو َْدنِع  یِسنُوم  ای  ( )) 11  ! (( . ) سنوم مدـمه و  نیرتهب  يا   ! (( . )) ٍسینَاَو ٍِسنوم  َْریَخ  ای  ( )) 95  ! (( . ) دوـش یم  هتفرگ  سنا 
 (( سنا  ! (( . )) يدیشخب رارق  شمارآ و  ارم  هک  یسک  يا   ! (( . )) یناواَو ینَـسَنا  ْنَم  ای  ( )) 66  ! (( . ) متشح ماگنه و  هب  نم  سنوم  يا  ))

بجوم يرما  هچ  مینیبب  لاح  دـشاب .  یم  ناسنا  یحور  تالاح  زا  یکی  مه  نتفرگوخ  و  تسا .  ندـش ))  مدـمه  نتفرگوخ و   )) ياـنعم هب 
نیا رگا  هک  دـشاب  یم  یحور  ياهزاین  يرـس  کی  ياراد  ناـسنا  هک  تفگ  ناوت  یم  خـساپ  رد  دوش ؟  یم  يرگید  اـب  یمدآ  نتفرگ  سنا 
ًالثم دوش ؛ یم  سونءام  دریگ و  یم  سنا  زیچ  نآ  اب  دوخ  هب  دوخ  ناسنا  دوشب ،  هدروآرب  يزیچ  اـی  صخـش  يوس  زا  تاـجایتحا  اـهزاین و 

بیترت نیمه  هب  دنـشاب و  یم  تفلا  سنا و  ياراد  مه  هب  تبـسن  دـنزاس  یم  هدروآرب  ار  رگیدـکی  یفطاـع  ياـهزاین  هک  یکدوـک  رداـم و 
هب صاصتخا  ناسنا  نتفرگ  سنا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دنـشاب .  یم  سونءام  رگیدـمه  اب  درگاش و . . .  داتـسا و  رـسمه ،  ود  تسودود ، 
 ، ینتـسسگان قیمع و  رایـسب  یـسنا  مه  نآ  دریگب ،  سنا  مه  تادامج  اب  تسا  نکمم  ناسنا  هکلب  درادـن ،  رگید  ياهناسنا  اب  نتفرگ  سنا 
 ، یلومعم شزرا و  یب  يایشا  یتح  ای  اهبنارگ و  هقیتع و  يایشا  ای  هرقن  الط و  دننام  تایدام  هب  تبسن  اهیضعب  دوش  یم  هظحالم  هکنیا  امک 
اب یمدآ  سنا  نآ  زراب  هنومن  هک  دوش  سونءاـم  مه  یعیبط  قوفاـم  ياـهزیچ  اـب  دـناوت  یم  ناـسنا  رگید ،  يوس  زا  و  دـنراد .  یـسنا  نینچ 

تخانش تفرعم و   )) ياراد زیچ  نآ  هب  تبسن  ناسنا  هک  تسا  نآ  يزیچاب ،  نتفرگ  سنا  يارب  مزالطیارشزا  یکی  تسا .  نتـشیوخ  يادخ 
نآ اب  تسا  نکمم  یتح  ای  دـشاب و  یم  سونءامان ))   ، )) تسا لوهجم ))   )) شیارب هک  يروما  هب  تبـسن  ناسنا  تهج  نیمه  هب  دـشاب ،  (( 
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عوـن هک  مینک  یم  هدـهاشم  تسا ،  فـلتخم  تواـفتم و  رایـسب  رگید  ياـهزیچ  زا  دارفا  تخانـش  هک  ییاـجنآ  زا  و  دـیامنب .  مـه  ینمـشد 
اهلد مارآ  سنوم و  يا   ! (( . )) ِبُولُْقلا َسینَا  ای   . )) دنشاب یم  حطسمه  ریغ  توافتم و  دنک  یم  باختنا  دوخ  يارب  رشب  هک  مه  ییاهـسنوم 

شیوخ يادخ  اب  دناوت  یم  دشاب ،  هتـشاد  ار  مزال  طیارـش  رگا  بلق  نیا  تساهزیچ .  رگید  اب  وا  سنا  یلـصا  زکرم  یمدآ ))  بلق  ! (( . ))
هب تبـسن  بلق ،  نیا  هک  تسا  نآ  دـش  هتفگ  ًـالبق  هک  هنوگناـمه  ّمهم  طیارـش  زا  یکی  دـهدب .  رارق  دوـخ  سینا  ار  يادـخ  دریگب و  سنا 

یمدآ دـشاب ،  هتـشاد  تفرعم  تخانـش و  لاعتم  راگدرورپ  هب  تبـسن  بلق  هک  هاـگنآ  دسانـشب .  ار  وا  دـشاب و  هتـشاد  تفرعم  دوخ  يادـخ 
هک دـنک  یم  ساـسحا  ددرگ ،  یم  نیمءاـت  هدروآرب و  شیادـخ  يوس  زا  وا  یبلق  یناور و  یحور ،  ياـهزاین  ماـمت  هک  دـنک  یم  ساـسحا 

هدرب و رس  هب  وا  ریغ  اب  دناوت  یمن  هک  دیامن  یم  هقالع  قشع و  ساسحا  وا  هب  تبسن  نانچنآ  دوش و  یم  باریس  شیادخ  بناج  زا  شحور 
سنوم يا   ! (( . )) َُهل َسِینَا  ْنَم ال  َسینَا  ای   . )) دنک یم  ادیپ  شیادخ  اب  یبلق  نینچ  هک  تسا  یسنا  نامه  نیا  و  ددرگ .  زارمه  نیـشنمه و 

یم هک  یبلق  ینعی  ؛  تسناد لاعتم  راگدرورپ  اب  سنا  ّمهم  طیارـش  زا  رگید  یکی  ناوت  یم  عقاو  رد  ار  هلمج  نیا  درادن . )) !  یـسنوم  هکنآ 
ترابع هب  دهدب .  رارق  دوخ  سنوم  ار  شیادخ  دناوتب  ات  دراذگب  رانک  ار  رگید  ياهـسنوم  مامت  دیاب  دشاب ،  هتـشاد  سنا  شیادخابدهاوخ 

هب دناوتب  ات  دنک  رود  دوخ  زا  تسا  ییادخریغ  هک  ار  هچنآرهدـیاب  نیاربانب ،  دوش ،  سونءامداضتمزیچودابدـناوت  یمن  یمدآ  بلق  رگید : 
اب سنا  نامه  لوط  رد  درادـن و  یهلا  سنا  اب  یتافانم  دـنراد ،  یهلا  گنر  هک  یناسک  اهزیچ و  اب  سنا  هتبلا   . ) دوش کـیدزن  دوخ  يادـخ 

يادـخ اب  دـناوت  یم  هنوگچ  تسا  هداد  رارق  دوخ  سنوم  ار  يزیچره  سکره و  هک  یناسنا  نیاربانب ،  دریگ . ) یم  رارق  لاـعتم  راـگدرورپ 
ِّلُک َِسنُوم  ای   : )) تسا هدـمآ  هفرع ))  بش  لاـمعا   )) رد هک  هلمج  نیا  دـشاب  اـنعم  نیمه  هب  دـیاش  و  دوش ؟  سونءاـم  دریگب و  سنا  دوخ 

صولخ و  ، )) طیارش زا  رگید  یکی  ناصلاخ . )) !  ناکاپ و  سنوم  يا   ! (( . )) ِءایِفْصالا َسینَا  ای   ! (( . )) اهنت ره  سنوم  يا   ! (( . )) ٍدیحَو
ًالثم دشاب ؛ هتـشاد  زیچ  نآ  اب  یبسانت  ینورد ،  یبلق و  ظاحل  زا  هک  دریگب  سنا  دناوت  یم  يزیچ  اب  ناسنا  رگید :  ترابع  هب  تسا  یکاپ )) 

اهکاپ و اب  مه  كاپ  ناسنا  لباقم ،  رد  و  دوش .  یم  سونءاـم  كاـپان  يایـشا  صاخـشا و  اـب  اـعبط  تسا ،  یکاـپان  بلق  ياراد  هک  یناـسنا 
اهتیلباق نیا  زا  یکی  دشاب و  هتشاد  ار  مزال  ياهتیلباق  دیاب  دوخ  يادخ  اب  ندش  سونءام  يارب  ناسنا  رگید :  نایب  هب  دریگ .  یم  سنا  اهیکاپ 

َسینا ای   . )) دندرگن سونءام  وا  اب  ناکاپ  زج  و  تسا .  ناکاپ ))  نیرتکاپ   )) لاعتم راگدرورپ  هکنیا  هچ  تسا .  یمدآ  نطاب  يافص  یکاپ و 
تاهجوت هک  یناـسنا  و  یبلق ))  هجوت   )) زا تسا  تراـبع  یقیقح ))  رکذ   ! (( . )) دنتـسه تروآداـی  هکناـنآ  سنوم  يا   ! (( . )) َنیرِکاّذـلا

اب هک  یناـسنا  ینعی  تسا ؛  قداـص  زین  بلطم  نیا  سکع  دریگ .  یم  سنا  زیچ  نآ  اـب  مک  مک  دـشاب ،  يزیچ  هب  فوطعم  هراومه  وا  یبـلق 
سینا و ناشیادـخ  دنتـسه ،  دوخ  يادـخ  یقیقح  رکاذ  هکنانآ  نیاربانب ،  تسا .  زیچ  نآ  هجوتم  داـی و  هب  هراومه  تسا ،  سونءاـم  يزیچ 
 ، دنیازفیب شیوخ  رکذ  رب  هک  رادقمره  نانیا  دنتـسه .  دنوادخ  یقیقح ))  نیرکاذ   ، )) تسا نانآ  سنوم  دنوادخ  هکنانآ  و  تسا .  سنوم 

تبظاوم شیوخ  یهلا ))  رکذ   )) رب امیاد  نانیا  دوش .  یم  رتشیب  ناشرکذ  دوش ،  رتشیب  ناـشیا  سنا  هک  ردـقره  ددرگ و  هدوزفا  ناـش  سنا 
ریـسا هاگنآ  داد و  دنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ياتمه  یب  سنوم  دیابرب ،  ار  نانآ  رکذ  يرگید  زیچ  رگا  هک  دنناد  یم  کین  نوچ  دننک ؛ یم 

ای  ! (( . )) دنریگ مارآ  سنا و  وا  هب  شناراتساوخ  هک  یسک  يا   ! (( . )) نوُدیرُْملا ُِسنءاَتْسَی  ِِهب  ْنَم  ای   . )) دش دنهاوخ  روآ  ّتلذ  ياهسنوم 
هداد رارق  دوخ ،  هتـساوخ  مامت  ناونع  هب  ار  يرگید  هک  دنیوگ  ار  یـسک  دـیرم ))  ! (( . )) ناراتـساوخ سنوم  يا   ! (( . )) نیدـیرُْملا َسینا 
هتبلا و  دبلط .  یمن  دهاوخ و  یمن  شیادخ  زج  ار  يرگید  زیچ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب ،  شراگدرورپ  دـیرم  هک  یـسک  لاح ،  تسا . 

زیچ نآ  اـب  دریگن ،  قـلعت  نآ  زا  ریغ  يرگید  زیچ  هب  شا  هدارا  ددرگ و  ناور  نآ  لاـبند  هب  دـشاب و  يزیچ  ناـهاوخ ))   )) اـعقاو هک  یـسک 
هاگچیه دراد ،  قلعت  لاعتم  راگدرورپ  ریغ  هب  نانآ  یبلق  هدارا  هک  یناـسک  نیارباـنب ،  دـش .  دـهاوخ  سونءاـم  تفرگ و  دـهاوخ  سنا ))  ))

هتبلا و  دوش ؟  سونءام  دریگب و  وخ  تسین ،  شراتساوخ  هک  يزیچ  اب  دناوت  یم  هنوگچ  ناسنا  اریز  دننک ؛ كرد  ار  یهلا  سنا  دنناوت  یمن 
 ، یناسنا نینچ  هک  تسا  نیا  دریگ ،  یم  سنا  نانآ  اب  دوش و  یم  ادـخ  زا  ریغ  يرگید  ياهزیچ  دـیرم  ناـسنا  هکنیا  تلع  هک  تسناد  دـیاب 

دورب و رگید  روما  لابند  هب  یـسنا  نینچ  دوجو  اب  ناسنا  درادـن  ناکما  اریز  تسا ؛  هدومنن  كرد  هدیـشچن و  ار  شیوخ  راگدرورپ  اب  سنا 
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نآ اـهلاراب !  (( . )) ًـالَوِح َکـْنَع  یغَْتباَـف  َکـِبْرُِقب  َِسنَا  يذَّلااَذ  ْنَم  یهِلا . . .   : )) دـیامرف یم  نیبحملا ))  ةاـجانم   )) رد دوشب .  اـهنآ  دـیرم 
هب هک  یـسک  نیرتهب  يا   ! (( . )) َنیـِسنْءاَتْسُْملا َْریَخ  ای  (( . )) دیزگرب وت  ياج  هب  ار  يرگید  هاگنآ  تفرگ و  سنُا  وت  یکیدزن  هب  هک  تسیک 

صاخ ياهدـمایپ  جـیاتن و  یـسنُا  ره  لد . )) !  تحار  ناج و  مارآ  نیرتهب  يا  (( . )) ٍسینَاَو ٍِسنُوم  َْریَخ  ای   ! (( . )) دوش یم  هتفرگ  سنا  وا 
سنوم سنوم ،  نیا  رگا  دـشاب .  یـسنوم  هچ  تسا  هتفرگ  سنُا  وا  اـب  ناـسنا  هک  یـسنوم  نآ  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  نیا  و  دراد .  ار  دوـخ 

 ، دـشاب يا  هدولآ  كاپان و  سنوم  سنوم ،  رگا  دوش ،  یمن  لصاح  یمدآ  يارب  صقن  بیع و  زج  وا  اـب  سنا  زا  دـشاب ،  یبویعم  صقاـن و 
وا اب  سنُا  شزرا ،  یب  تسپ و  ای  دـشاب و  فرحنم  دـساف و  سنوم ،  رگا  درادـن .  ناسنا  يارب  يا  هجیتن  یگدولآ  یکاپان و  زج  وا  اـب  سنا 
یم ییوکین  هدیدنـسپ و  تافـص  ياراد  هک  یـسنوم  اب  سنُا  لباقم ؛  رد  اما  دوش .  یم  یمدآ  یـشزرا  یب  یتسپ و  داـسف ،  فارحنا ،  ببس 
قلاخ هک  تسا  یـسنوم  دنوادخ  تسا ؟  یـسنوم  هنوگچ  دـنوادخ  مینیبب  لاح  ددرگ .  یم  یمدآ  تافـص  ییابیز  ییوکن و  ببـس  دـشاب ، 
مامت دـجاو  تساهنآ ،  هدنـشخب  اهیبوخ و  همه  ياراد  هک  تسا  یـسنوم  دـنوادخ  تسا .  ملاع  روما ،  همه  هب  رداق و  زیچ  همه  رب  تسام ، 
ببـس تسا ،  نیقیو  ملع  ندروآ  تسد  هب  ببـس  تسا ،  رون  تراهط و  بسک  ببـس  وا  اب  سنُا  نیاربانب ،  تساـهنآ ،  هدـنهد  تـالامک و 

راگدرورپ زا  رتهب  یسنوم  ایآ  نیاربانب ،  تساهیدب .  مامت  عفد  اهیبوخ و  همه  بسک  بجوم  هصالخ ،  تساهیکیرات و  تاملظ و  زا  ییاهر 
زا یکی  نیفراعلا ))  ةاجانم   )) رد دوشب ؟  یجیاتن  نینچ  بجوم  مه  وا  اب  سنُا  دشاب و  یتافـص  نینچ  ياراد  دوخ  هک  تفای  ناوت  یم  لاعتم 
 ! اراگدرورپ (( . )) ْمُهُّرِـس ِْسنُْالا  ِسِلْجَم  یف  َباط  َنیذَّلا . . .  َنِم  اْنلَعْجاَف  یهِلا   : )) تسا هدـش  نایب  نینچ  لاعتم  راگدرورپ  اـب  سنُا  جـیاتن 

 ! (( . یتَشْحَو َدـْنِع  یـِسنُوم  ای   (( . )) تسا هدـیدرگ  ناشنطاب  ریمـض و  یکاپ  بجوم  وت ،  اب  ناـش  سنا  لـفحم  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ارم 
 ، یسک یب  ییاهنت و  زا  هک  یساره  سرت و  تسا .  ساره  سرت و  يانعم  هب  تشحو ))   ! (( . )) متشحو ماگنه  هب  نم  شخب  شمارآ  يا  ))

دوجو هب  اهیراتفرگ و . . .  اهالب ،  اهیتخس ،  موجه  رطاخ  هب  ای  و  ددرگ .  یم  لصاح  یناوتان  فعـض و  زا  ای  دوش و  یم  یـشان  یگناگیب  و 
للع زا  یکی  اساسا  و  دـشخبب .  لایخ  یتحار  شمارآ و  وا  هب  هک  دراد  يزیچ  ای  یـسک  هب  جاـیتحا  ناـسنا  دراوم ،  نیا  ماـمت  رد  دـیآ .  یم 
دبای یم  تسد  ِیتحار  شمارآ و  هب  سنوم ،  نآ  دوجو  اب  دـنک  یم  ساسحا  یمدآ  هک  تسا  نیمه  سنوم  هب  شیارگ  نتفرگ و  سنا  مهم 

یگدنز رد  هراومه  تشحو  ساره و  لماوع  للع و  هک  ییاجنآ  زا  و  دروآ .  یمن  تسد  هب  ار  یـشمارآ  نینچ  زگره  سنوم  نآ  نودب  هک 
دنیامن و يرای  اهتـشحو  اهـسرت و  لباقم  رد  ار  وا  دنناوتب  هک  ددرگ  یم  ییاهـسنوم  لابند  هب  هراومه  ناسنا  نیاربانب ،  دنراد ،  دوجو  یمدآ 
ار یـصاخ  سنوم  دراد  هک  یتخانـش  تالیامت و  یهاگآ و  قبط  سکره  هک  تساـجنیا  و  دنـشخبب .  لاـیخ  یتحار  رطاـخ و  شمارآ  وا  هب 
رد هک  یـسنُا  دـنوش .  یم  سونءام  دوخ  يادـخ  اب  دـنراد ،  ینارون  یبلق  یهلا و  یتفرعم  هکنانآ  ناـیم ،  نیا  رد  دـنیزگ .  یمرب  دوخ  يارب 
یم ظفح  اهـساره  سرت و  نیرتگرزب  ربارب  رد  ار  نانآ  و  دوش ،  یم  ناـنآ  ناـنیمطا  شمارآ و  بجوم  روآ ،  تشحو  ثداوح  نیرت  تخس 

اب یمارآ و  هب  یگدنز ،  ياهدابدرگ  اهنافوط و  نیرتکانمهـس  ربارب  رد  یهلا ،  گرزب  نادرم  هک  دوش  یم  هظحالم  تهج ،  نیمه  هب  دنک . 
هتـشاد يرثا  نینچ  دناوت  یم  هک  تسا  لاعتم  راگدرورپ  اب  سنُااهنت  نیا  و  دننام .  یم  یقاب  راوتـسا  دننک و  یم  یگداتـسیا  رطاخ ،  نانیمطا 
ناتسود ( )) 42  ( . ) َنوـُنَزْحَی ْمُهـالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَـخ  ـال  هّللا  َءاـِیلْوَا  َّنِا  ـالَا   : ) دـیامرف یم  يدارفا  نـینچ  هراـبرد  مـیرک  نآرق  سب .  دـشاب و 

یهلا يایلوا  و  دنشاب .  یم  تشحو  جیاتنزاودره  هودنا ،  سرت و  هکنیا  هچ   (() یهودناو نزح  هن  تسه و  یـسرت  فوخ و  هن  ار  راگدرورپ 
یتَشْحَو یف  یـسینَا  ْنُکَف   : )) دنیامن یم  تساوخرد  نینچ  ترـضح  زین  نیدیرملا ))  ةاجانم   )) رد دنراد ) .  ار  سنوم  نیرتهب  تشحو ،  رد 

هانپ وت  زج  يرگید  ياهسنوم  هب  دوخ ،  تشحو  عفد  يارب  مهاوخ  یمن  نم  اراگدرورپ !  ینعی  شاب . ))  نم  سنوم  نم ،  تشحو  رد  (( . ))
زا وت ،  اب  سنُا  هلیـسو  هب  ات  ییامن  تیانع  ار  تدوخ  اب  سنا  تیلباق  قیفوت و  نم  هب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هکلب  مریگب ،  سنُا  نانآ  اـب  مربب و 

تسا یناسک  نخس  نیا  و  يدیشخب . )) !  رارق  شمارآ و  ارم  هک  یـسک  يا   ! (( . )) یناوَاَو ینَـسَنا  ْنَم  ای   . )) مشاب ناما  رد  اهتـشحو  مامت 
يدناشن و ملد  رب  ار  تدوخ  سنا  اغوغ ،  بوشآرپ و  ناهج  نیا  رد  هک  يدوب  وت  نیا  اهلاراب !  ینعی  دنتسه ؛ سونءام  شیوخ  يادخ  اب  هک 
دندرکن و كرد  ار  وت  سنُا  زا  يا  هظحل  هک  یناسک  دنرایـسب  يدومن .  ظفح  درادن ،  نارـسخ  زج  يا  هجیتن  هک  تدوخ  ریغ  اب  سنا  زا  ارم 
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وت سنا  تّزع  هب  دندش و  اریذپ  ار  یسنا  ره  ّتلذ  دنتفاین ،  تسد  نادب  زگره  دندرک و  وجتسج  وت  ریغ  رد  ار  شمارآ  دنتفرگن ،  مارآ  وت  اب 
لد رب  ار  اهتبحم  تسا .  بولقلا ))  بلقم   )) هک تسوا  مه  هکنیا  هچ  دبلطب  وا  دوخ  زا  ار  يادـخ  اب  سنُا  دـیاب  یمدآ  نیاربانب ،  دندیـسرن . 

ناسنا شمارآ  هیام  دنوادخ  اب  سنا  دزاس .  یم  شحوتم  نآ  زا  ای  دنک و  یم  سونءام  يزیچ  اب  ار  اهلد  دناتـس .  یم  رب  نآ  زا  ای  دناشن  یم 
يا نم !  رب  ياو  ( )) 43  ( . ) ًالیلَخ ًانالُف  ْذِخَّتَا  َْمل  ینَْتَیل  یتَْلیَو !  ای   : ) دنک یم  نایب  نینچ  تمایق  زور  رد  ار  یـضعب  راتفگ  میرک  نآرق  تسا 
زور رد  اما  دـشاب .  یم  سنُا  ياراد  دوخ  ناتـسود  اـب  یمدآ  هک  تسا  نشور  مدرک . ))  یمن  باـختنا  تسود  ناونع  هب  ار  ینـالف  شاـک ! 

نآ زا  هکدـنک  یم  هظحالم  اریز  دوش ؛ یم  نامیـشپ  اهنتفرگ  سنوم  اهـسنا و  زا  يرایـسب  زا  ناسنا  ددرگ ،  یم  راکـشآ  قیاـقح  هک  تماـیق 
نخس شیادخ  اب  يو  سنُا  یمدآ و  تشحو  هرابرد  ًالبق  هکنآ :  رگید  هتکن  تسا .  هدشن  وا  بیصن  تراسخ ،  ررـض و  زج  يزیچ  اهـسنوم 

یم نینچ  مالّسلا )  هیلع   ) داوج ترـضح  زامن  زا  دعب  ياعد  رد  مینک :  یم  هاگن  هّیـضق  نیا  هب  اهاعد ،  رگید  هیواز  زا  کنیا  دمآ ،  نایم  هب 
مراد و وت  هاگشیپ  رد  هک  یّتلذ  رب  اراگدرورپ !  (( . )) َِکب یسنُاَو  ِساّنلا  َنِم  یتَشْحَوَو  َْکَیِلا  یعُّرَضَتَو  َْکیَدَی  َْنَیب  ّیلُذ  ْمَحْراَو   : )) میناوخ
زا تشحو  ياـنعم  مینیبب  لاـح  اـمرف . )) محرت  مراد ،  وت  هب  هک  یـسنا  مدرم و  زا  هک  یتـشحو  ربو  مراد  وت  يوس  هب  هک  يا  يراز  هلاـن و  رب 

دوخ لام  ناج و  رب  مدرم  زا  نانآ  هک  تسانعم  نیا  هب  تشحو  نیا  ایآ  دنتـسه ؟  یتشحو  نینچ  ياراد  یهلا  ياـیلوا  ارچ  و  تسیچ ؟  مدرم 
سرت و نآ  هجیتن  هک  تسا  یگناگیب  ندوب و  سونءامان  يانعم  هب  سنُا و  دـض  تشحو ))  (( ؟  تسا يرگید  زیچ  روظنم  ای  دـنراد ،  ساره 

ياهزاین ندرک  هدروآرب  يارب  سنا  هک  دـش  هتفگ  ًـالبق  تسا .  روما  نیا  لاـثما  ندـش و  اـهنت  نتفاـین و  مارآ  هرهلد و  بارطـضا و  ساره و 
نادرم نایم ،  نیا  رد  اما  دنک .  یم  نیمءات  یـصاخ  سنوم  اب  ار  اهزاین  نیا  سکره  هک  تسا  رطاخ  یتحار  شمارآ و  ندرک  ادیپ  یحور و 
نارگید دنـشاب .  یمن  نآ  ندرک  باریـس  هب  رداق  مدرم ،  هدوت  يداع و  دارفا  زگره  هک  دنتـسه  یگرزب  حور  نانچنآ  ياراد  یهلا ،  گرزب 

سنُا نارگید  اب  دنناوت  یمن  نانیا  هاگچیه  هجیتن  رد  و  دنـشخبب .  دارفا  هنوگنیا  هب  ار  یقیقح  مزال و  یتحار  شمارآ و  دـنناوت  یمن  هاگچیه 
یـضار و ار  نانآ  زگره ،  هک  دیامن  یم  کچوک  ریقح و  ردقنآ  گرزب ،  ياهحور  نیا  يارب  دـنراد  نارگید  هک  ییاهزیچ  دـنبایب .  یعقاو 

راگدرورپ رانک  رد  طقف  هجیتن ،  رد  دـنوش و  یم  باریـس  ُرپ و  یهلا  تمظع  اـب  اـهنت  تمظعاـب ،  ياـهبلق  اـهحور و  نیا  دزاـس .  یمن  عناـق 
دیامن و هیذغت  ار  دارفا  نیا  دـناوت  یم  هک  تسا  یهلا  قزر  اذـغ و  طقف  رگید :  ترابع  هب  دـنیامن .  یم  شمارآ  یتحار و  ساسحا  شیوخ 

دنبایب یقیقح  سنا  دوخ  يادخ  اب  اهنت  دارفا ،  نیا  هک  تسا  یعیبط  نیاربانب ،  درادـن .  دوجو  یقزر  اذـغ و  يدارفا  نینچ  يارب  نارگید  دزن 
رد تسا .  راگدرورپ  ياوسام  زا  تشحو  یـسونءامان و  راگدرورپ و  اب  سنا  نامه  نیا  دنـشاب و  مارآان  انـشآان و  سونءامان ،  نارگید  اب  و 

هناگیب نارگید  زا  دریگ ،  مارآ  سنا و  ادخ  اب  هک  سک  نآ  ( )) 44 (( . ) ِساّنلا َنِم  َشَحْوَتِْسا  ِهّللِاب  َسَنا  ْنَم   : )) هک تسا  هدمآ  زین  تایاور 
سنوم يا   ! (( . )) ٍشحْوَتْـسُم ِّلُک  ِسنُوم  ای   : )) و اهنت . )) !  ره  سنوم  يا   ! (( . )) ٍدـیحَو ِّلُک  َِسنُوم  ای   : )) تاراـبع نینچمه  دوش . )) ! 

کی هب  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  درک .  اـنعم  هـطبار  نـیمه  رد  ناوـت  یم  ار  تـسا  هدـمآ  هـفرع ))  بـش  لاـمعا   )) رد هـک  هدز ))  تـشحوره 
نیا هک  تسانعم  نیا  هب  دـنوادخ  ریغ  اـب  ناـنآ  یـسونءامان  دـنوادخ و  اـب  یهلا  نادرم  سنا  اـیآ  دوش :  هداد  همتاـخ  زین  گرزب  مهاـفتءوس 
نانآ هن  هک  يروط  هب  دننک  یم  یگدنز  نارگید  زا  هداتفارود  اهنت و  ایند  نیا  زا  يا  هشوگ  رد  دنتـسه و  يرارف  هدیرب و  مدرم  زا  صاخـشا 

سونءام هک  یهلا  يایـصوا  ناربمایپ و  تسین .  نینچ  زگره  ادبا و  هک  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  نانآ ؟  اب  یـسک  هن  دـنراد و  يراک  یـسک  اب 
اب ار  راتفر  قالخا و  نیرتهب  نانآ  دنا .  هدرک  یم  یگدنز  تاعامتجا  نیمه  نایم  رد  دنا ،  هدوب  لاعتم  راگدرورپ  هب  تبـسن  صاخـشا  نیرت 

تبسن دارفا  نیرتهاوخریخ  نیرتنابرهم و  نانآ ،  تسا .  هدش  یم  نارگید  بذج  ثعاب  نانآ  قالخا  نیمه  هک  يروط  هب  دنا  هتشاد  نارگید 
ییاهنت تولخ و  ماگنه  هب  صاخـشا  نیمه  اما  دنا .  هتـشاد  شمارآ  یتحار و  ساسحا  نانآ  رانک  رد  مدرم  دنا و  هدوب  دوخ  هعماج  مدرم  هب 

بلق و دنتـشاد ،  دمآ  تفر و  راکورـس و  نارگید  اب  هک  مه  ینامز  نامه  دندوب و  سونءام  شیوخ  يادـخ  اب  اهنت  زاین ،  زار و  ماگنه  هب  و 
هب ار  ناـسنا  هک  ییاـهزیچ  اـب  نتفرگ  سنا  هکنآ :  رگید  بلطم  تسا .  هدوب  ادـخریغ  زا  عـطقنم  لاـعتم و  راـگدرورپ  هب  لـصتم  ناـشحور 

مالّـسلا و مهیلع   ) نیموصعم ربمایپ و  اب  سنا  دننامه  دوش ،  یم  بوسحم  دـنوادخ  اب  سنا  عون  کی  عقاو  رد  دـناسر ،  یم  لاعتم  دـنوادخ 
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یم نینم ))  ؤملا  ۀـمئا   )) هعماج تراـیز  رد  لاـثم  ناونع  هب  نآ .  لاـثما  میرک و  نآرق  تاداـبع و  اـب  سنا  نینچمه  یهلا ،  ياـیلوا  اـب  سنا 
ینعی هد . ))  رارق  نم  هناوتـشپ  سنا و  هیاـم  ار  نتفرگ  تربع  رکفت و   (( . )) يداـمِعَو یـْسنُا  َةَْربِْعلاَو  َةَرْکِْفلا  ِلَـعْجاَو . . .  َّمُهّللَا   : )) دـیامرف

رد میاد  هکلب  مسانـشن ،  ار  دوخ  فیاظو  مهدن و  صیخـشت  ار  قیاقح  مشاب و  لفاغ  فلتخم  تانایرج  روما و  مامت  زا  نم  هک  دشابن  نینچ 
اب سنا  نیاربانب ،  تسا ،  تادابع  نیرتالاب  زا  رکفت  هک  ییاجنآ  زا  و  مشاب .  هفیظو  صیخـشت  نتفرگ و  تربع  زین  روما و  مهف  رکفت و  لاح 

رگید ملاع  رد  لاعتم  راگدرورپ  اب  سنا  رگید ،  ّمهم  بلطم  تسا .  لاعتم  راگدرورپ  اب  سنا  مه ،  تدابع  اب  سنا  تدابع و  اب  سنا  رکفت ، 
تابجوم هکنیا  هچ  دراد ،  شمارآ  يارب  سنوم  هب  يرتشیب  جایتحا  نآ ،  فلتخم  لـحارم  گرم و  زا  سپ  ناـهج  رد  یمدآ  ًامّلـسم  تسا . 

نآ رد  تسا ،  هدوب  سنوم  ناشیادـخ  ایند  نیا  رد  هک  یناـسک  نیارباـنب ،  تسا .  ناـهج  نیا  زا  رتشیب  رایـسب  ناـهج  نآ  رد  ساره  سرت و 
سپ دنا ،  هدیزگرب  یهلاریغ ،  ياهسنوم  هک  نارگید  اما  تسوا .  تسد  هب  روما  مامت  هک  یسنوم  مه  نآ  دنراد ،  ار  دوخ  سنوم  مه  ناهج 

 . . هداوناخ و ناتسود و  ماقم و  تورث و  لام و  نوچ  ییاهسنوم  دنوش .  یم  روای  یب  اهنت و  هتشگ و  ادج  دوخ  ياهـسنوم  مامت  زا  گرم  زا 
هکلب درادن ،  ناهج  نیا  هب  یـصاصتخا  لاعتم  دنوادخ  اب  سنُا  تیمها  نیاربانب ،  تسین .  نانآ  زا  يربخ  رگید  دنوش و  یم  ادـج  ناسنا  زا  . 

دیامرف یم  نینچ  یلامث ))  هزمحوبا   )) ياعد رد  ترضح  تسا .  رتزاس  تشونرس  رتمهم و  رایسب  یمدآ  يارب  ناهج  نآ  رد  سنُا  نیا  راثآ 
محر مییاهنت  تبرغ و  رب  گرم )  زا  سپ   ) دـیدج هناخ  نیا  رد  (( . )) َكِْریَِغب َِسنْاَتْـسَا  یّتَح ال  یَتبْرُغ  دـیدَْجلا  ِْتیَْبلا  َِکلذ  یف  ْمَحْراَو  : ))
نآرق هرابرد  لمع ،  نیمهدزون  رد  ناـضمر ،  كراـبم  هاـم  لّوا ))  بش  لاـمعا   )) رد و  مشاـبن . ))  سونءاـم  وت  ریغ  اـب  هک  يروط  هب  اـمرف 

ربق و رد  نم  سنومار  میرک  نآرق  اهلاراب . . . !   (( . )) يرْـشَح یف  ًاـْسنُاَو  يربَق  یف  ًاـْسنُا  یل  ُْهلَعْجاَو  َّمُهّللَا . . .   : )) دـیامرف یم  نینچ  میرک 
ةاجانم  )) رد مالّسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  نیدجاسلادیـس  ترـضح  زا  یمالک  اب  ار  بلطم  هد . ))  رارق  تمایق  ییاپرب  ماگنه  هب  نم  سنوم 

وت اب  سنا  نودب  هک  یتحار  شمارآ و  ره  زا  اهلاراب !  (( . )) َکِْسنُا ِْریَِغب  ٍۀَحار  ِّلُک  ْنِم . . .  َكُرِفْغَتْـساَو   : )) میرب یم  نایاپ  هب  نیرکاذـلا )) 
 ، يدرد یب  یتحار  يربـخ ،  یب  یتـحار  تلفغ ،  یتـحار  دـشاب ،  وت  ریغ  زا  هک  یتـحار  هکنیا  هچ  میاـمن . ))  یم  رافغتـسا  دوش ،  لـصاح 
وت بناج  زا  هک  یـشمارآ  اما  درادن .  ّتلذ  تملظ و  یهارمگ و  فارحنا و  زج  یماجنارـس  هک  دـشاب  یم  و . . .  دومج ،  نوکـس و  یتحار 
 ، رون هب  یبایتسد  شمارآ  ندیـسر ،  نیقی  هب  شمارآ  اهیبوخ ،  همه  نتـشاد  شمارآ  لـماکت ،  یقرت و  شمارآ  تداعـس ،  شمارآ  دـشاب ، 

 . دشاب یم  تسا ،  تسود  نیرتهب  زا  لصاح  هک  یشمارآ  تّزع و  شمارآ  نانیمطا ،  شمارآ 

اهدای نیرتهب  دنوادخ ،  دای 

ای ( )) 75  ! (( . ) هدش دای  نیرتزیزع  يا   ! (( . )) َرِکُذ ٍروُکْذَـم  َّزَعَا  ای  ( )) 86  ! (( . ) هدش دای  نیرتهب  يا   ! (( . )) َنیِروُکْذَْـملا َْریَخ  ای  ( )) 39)
يا  ! (( . )) ٌْولُح ُهُرْکِذ  ْنَم  اـی  ( )) 48  ! (( . ) تسا تفارـش  هیام  ناروآدای ،  يارب  شدای  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنیرِکاَّذـِلل ٌفَرَـش  ُهُرْکِذ  ْنَم 

 ! (( . َنیرِکاّذلا َْریَخ  ای  ( )) 3  ! (( . ) ناروآدای مارآ  سنوم و  يا   ! (( . )) َنیرِکاّذـلا َسینَا  ای  ( )) 87  ! (( . ) تسا نیریش  شدای ،  هک  یـسک 
يا  ! (( . )) ُرِکاذ ای  ( )) 40  ! (( . ) هدنوش دای  هدننک و  دای  نیرتهب  يا   ! (( . )) ٍروُکْذَـمَو ٍرِکاذ  َْریَخ  ای  ( )) 95  ! (( . ) هدننک دای  نیرتهب  يا  ))

وا دای  رد  یشومارف  هک  یسک  يا   ! (( . )) یْسُنی ٌرْکِذ ال  َُهل  ْنَم  ای  ( )) 71  ! (( . ) هدنروآ دای  هب  يا   ! (( . )) ُرِّکَذُم ای  ( )) 97  ! (( . ) هدننک دای 
هچ زا  تفر و  يرکذ  عون  هچ  لابند  هب  دـیاب  دراد ؟  یپ  رد  یجیاتن  هچ  تسیچ ؟  نآ  ءاشنم  تسیچ ؟  رکذ ))  )) رکذ تخانـش  تسین . )) ! 

و ندروآ ))  دای   )) هب يانعم  هب  رکذ ))  . )) تسا مزال  ثحب  نیا  رد  اهنآ  هب  خـساپ  هک  تسا  یتـالا  ؤس  نیا ،  دومن ؟  زیهرپ  دـیاب  ییاـهرکذ 
بجوم هک  یلماوع  تفگ :  دـیاب  خـساپ  رد  دوش ؟  یم  تشاددای ))  يروآدای و   )) نیا بجوم  يزیچ  هچ  اـما  تسا .  نتـشاد ))  داـی  رد  ))

 : زا تسا  ترابع  نآ  و  درک .  عمج  ناونع  کی  تحت  ناوت  یم  ار  اهنآ  همه  اما  دنتسه ،  فلتخم  ناوارف و  دنوش ،  یم  زیچ  کی  يروآدای 
هجوت بلج  اب  دوش ،  یم  ناسنا  رد  يزیچ  تشاددای  يروآدای و  بجوم  هک  یلماـعره  هک  اـنعم  نیا  هب  ندومن ؛))  هجوتم  هجوت و  بلج  ))

تخانـش و یعون  ياراد  يزیچ ،  يروآدای  زا  لبق  یمدآ  تسا  مزال  نیارباـنب ،  دوش .  یم  يروآداـی  نیا  ببـس  زیچ ،  نآ  يوس  هب  ناـسنا 
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 ، نآ هرابود  يروآدای  ندمآ و  دای  هب  نینچمه  یمدآ و  دای  نهذ و  رد  زیچ  نآ  ندـنام  یقاب  تخانـش ،  زا  سپ  دـشاب .  زیچ  نآ  زا  تفرعم 
نیمه رد  و  دریگ .  ياـج  یمدآ  بلق  رد  دـیامن و  بلج  دوخ  هب  ار  یمدآ  هجوـت  هتـسناوت  هزادـنا  هچ  اـت  زیچ  نآ  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب 

رادـقم و دـش ،  هتفگ  ًـالبق  هک  هنوگناـمه  و  یمدآ ، ))  بلق  رد  یـش ء  روـضح   : )) زا تسا  تراـبع  رکذ ))  )) هدـش هتفگ  هک  تسا  هطبار 
هنوگچیه ياراد  هک  یسک  نیاربانب ،  دراد .  یش ء  نآ  زا  یمدآ  تفرعم ))  تخانش و   )) تیفیک رادقم و  هب  یگتـسب  روضح ،  نیا  تیفیک 

عون بسانت  هب  دشاب ،  تخانـش  ياراد  رگا  اما  درادن .  وا  نهذ  بلق و  رد  ییاج  هنوگچیه  مه  زیچ  نآ  اعبط  دشاب ،  یمن  يزیچ  زا  یتخانش 
دیفم ار  يزیچ  هک  یـسک  ًالثم  دـیامن ؛ یم  بلج  دوخ  هب  ار  وا  یبلق  هجوت  دـنک و  یم  زاب  ياج  وا  دای ))  )) رد زیچ  نآ  تخانـش ،  هزادـنا  و 

 ، دـشاب رادـقم  هچ  هقـالع  نیا  هکنیا  بسح  رب  تسا ،  هدـیدرگ  دـنم  هقـالع  زیچ  نآ  هب  تبـسن  تخانـش ،  نیا  ساـسا  رب  هداد و  صیخـشت 
 ! (( . َنیروُکْذَْملا َْریَخ  ای   . )) مییوگ یم  رکذ ))  )) ار تیلوغشم ))   )) نیا دوش ،  یم  لوغشم  زیچ ،  نآ  هب  تبـسن  وا  يرکف  یبلق و  تاهجوت 

؟  تسیچ رد  رکذ ))  )) کی تارـضم  دیاوف و  رگید :  ترابع  هب  و  دراد ؟  لابند  هب  یجیاتن  هچ  زیچ  کی  رکذ  هدـش . )) !  دای  نیرتهب  يا  ))
ثعاب هک  يروط  هب  دراد .  یمدآ  لامعا ))  راکفا و   )) رب یمیقتسم  ریثءات  زیچ ،  کی  هب  ناسنا  یبلق ))  تیلوغـشم  ای  رکذ   )) هک تفگ  دیاب 

 . . . یماظن و یسایس ،  یملع ،  ماقم   ) تسا هدرک  ادیپ  هقالع  یماقم  هب  هک  یسک  ًالثم  دوش ؛ یم  ناسنا  لامعا  راکفا و  هب  نداد ))  تهج  ))
یگنوگچ ماقم و  نآ  هرابرد  میاد  و  دوش .  فوطعم  ماقم ،  نآ  هب  صخش  نیا  ینورد  یبلق و  تاهجوت  هک  دوش  یم  بجوم  هقالع ،  نیا  ( 

ماقم نآ  هب  یبایتسد  ياههار  هرابرد  ندرک  رکف  هب  سپ  دوش  یم  وا  يرکف  هجوت  ثعاـب  یبلق  هجوت  نیا  ینعی  دـنک .  رکف  نآ  هب  یباـیتسد 
دـیامن و یم  هار  نآ  ندوـمیپ  لـمع و  هب  مادـقا  درک ،  ادـیپ  ار  بساـنم  هار  دوـخ ،  تاـیرظن  راـکفا و  قـبط  رب  هـکنآ  زا  سپ  دزادرپ و  یم 
هب دـشاب  دـیدش  رایـسب  هقالع  نیا  رگا  لاح  دـهد .  یم  ماـجنا  تسا  مزـال  دوصقم  هب  ندیـسر  هار و  نآ  ندرک  یط  يارب  هک  ار  ییاـهراک 

مامت تروص  نیا  رد  دهد ،  لیکشت  ار  وا  یقیقح  رکذ  هناگی  دنک و  بلج  دوخ  هب  ار  صخش  هجوت  مامت  ماقم ،  نآ  هب  ندیـسر  هک  يروط 
یم راک  هب  فده  نآ  ققحت  هار  رد  صخش  نآ  لامعا  راکفا و  مامت  و  دوش .  یم  جراخ  صخـش  نآ  هجوت  رکذ و  هریاد  زا  رگید  ياهزیچ 

یمدآ لامعا  راـکفا و  هب  دـناوت  یم  هنوگچ  دریگ ،  یم  رارق  یمدآ  روکذـم  رکذ و  دروم  هک  يزیچ  دوش ،  یم  هظحـالم  نیارباـنب ،  دور . 
یم یقاـب  بلق  دوـخ  رب  رکذ  نآ  هک  تسا  يرثا  زیچ ،  کـی  هب  هجوـت  و  رکذ ))  )) مهم رایـسب  راـثآ  جـیاتن و  زا  رگید  یکی  دـهدب .  لـکش 

بسانتم يا  هنوگ  هب  ار  یمدآ  بلق  دنک و  یم  داجیا  ناسنا  يارب  یّـصاخ  یناور  یحور و  تالاح  زیچره ،  رکذ  رگید :  ترابع  هب  دراذگ 
نیگمغ ای  داش  ار  ناسنا  لد  رگید  یضعب  دننک ،  یم  برطـضم  شوشم و  ار  یمدآ  بلق  اهرکذ  زا  یـضعب  دزاس ؛ یم  لوحتم  رکذ ،  نآ  اب 

دـنزاس و یم  رود  قیاقح  زا  لفاغ و  ار  یمدآ  اـهرکذ  زا  یـضعب  دنـشخب ،  یم  ناـنیمطا  شمارآ و  ناـسنا  هب  رگید ،  یـضعب  دـنزاس ،  یم 
هدرک نایب  بلق ))  شمارآ  نانیمطا و   )) ار یهلا  رکذ  هجیتن  میرک  نآرق  لاثم ،  ناونع  هب  دـننک .  یم  رادـیب  هبنتم و  ار  یمدآ  رگید  یـضعب 

يریثءات زا  يادج  ینورد ،  نانیمطا  نیا  دـبای . )) مارآ  لد  ادـخ  دای  هب  انامه  ( )) . . . 45  ( . ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِذـِب  ـالَا  تسا . . . ( : 
گرزب تمعن  دوـخ  ناـسنا ،  لاـمعا  يوررب  نآ  ریثءاـت  دـنچره  تساـهتمعن ،  نیرتـگرزب  زا  یکی  دوـخ  دراد ،  یمدآ  لاـمعا  يور  رب  هک 

مینیبب لاح  دـشخب .  یم  صاخ  یتلاـح  یمدآ ،  قـالخا  ینورد و  تـالاح  فاـصوا و  تاـیقلخ و  هب  يرکذ  ره  نیارباـنب ،  تسا .  يرگید 
 ، دوش یم  لصاح  رکاذ  يارب  روکذم  نیا  رکذ  زا  هک  یجیاتن  تارثا و  تفگ  دیاب  دشاب ؟  یم  نیروکذملاریخ ))   )) لاعتم دنوادخ  هنوگچ 

دیاـب هتبلا  دوب .  دـهاوخ  نیرتهب  مه  رث ، )) ؤم   ، )) دـشاب نیرتـهب  رثا ))  )) هک یتـقو  تسا  مولعم  دوش و  یمن  لـصاح  يرگید  رکذ  چـیه  زا 
روـضح رگید :  تراـبع  هب  دراد .  لاـعتم  دـنوادخ  هب  صخـش  نآ  هک  تسا  یتـفرعم  رادـقم  هب  یـصخش  ره  رد  یهلا  رکذ  رثا  هک  تـسناد 

لاعتم دـنوادخ  زا  ناسنا  تفرعم ))  تخانـش و   )) عون رادـقم و  هب  یگتـسب  تسا )  یهلا  رکذ  نامه  هک   ) یمدآ بلق  رد  لاعتم  راـگدرورپ 
نتـشاد رایتخا  رد  يانعم  هب  تسا ،  ناسنا  دزن  تالامک  اهیبوخ و  همه  روضح  يانعم  هب  یمدآ ،  بلق  رد  لاعتم  راگدرورپ  روضح  و  دراد . 

زا رگید ،  ياهزیچ  اما  و  تسا .  لاعتم  راگدرورپ  ندوب  نیروکذـملاریخ ))   )) يانعم نامه  نیا  و  تسا .  اـهنیرترب  اـهنیرتهب و  ندوب  اراد  و 
اهزیچ زا  يرایسب  درادن .  یمدآ  يارب  یلصاح  تملظ ،  رقف و  صقن و  زج  ناشرکذ  دنتـسه ،  جاتحم  فیعـض و  صقان و  همه  هک  ییاجنآ 
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ار رادرک  لامعا و  هدناشک و  تلاذر  یتسپ و  هب  ار  یمدآ  فاصوا  قالخا و  هدـش ،  ناسنا  ناور  حور و  مطالت  ثعاب  ناشرکذ  هک  دنتـسه 
سءای و زج  هدربورف و  هودـنا  مغ و  يایرد  رد  ار  یمدآ  ناشرکذ  دای و  هک  دنتـسه  اـهزیچ  زا  يرایـسب  دـنناشک .  یم  یهایـس  یهاـبت و  هب 
ناسنا و ندرک  لفاغ  زج  اما  دیامن ،  یم  هولج  ابیز  رهاظ  هب  هدنبیرف و  ناشرکذ  رگید ،  یضعب  دننک و  یمن  ناسنا  بیصن  يزیچ  يدیماان ، 

اهیکاپان اهیتشز و  همه  زا  ار  ناسنا  ًالوا  لاعتم ،  راگدرورپ  دای  اما  دننک .  یمن  ناسنا  دـیاع  يا  هجیتن  تایعقاو ،  قیاقح و  زا  يو  ندرکرود 
حور کین ،  قالخا  بوخ ،  ّتین  رکف و  دـیامن .  یم  یمدآ  بیـصن  ار  تالامک  اهیبوخ و  همه  رتالاب ،  لحارم  رد  اـیناث  دـنک و  یم  ظـفح 

 ! (( . َرِکُذ ٍروُکْذَـم  َّزَعَا  ای   . )) دـبای یم  موادـت  دـیآ و  یم  تسد  هب  لاعتم  راگدرورپ  یقیقح  رکذ  اب  هتـسیاش ،  رادرک  مارآ و  بلق  كاپ ، 
تادوجوم تسا ،  يدنمجرا  ندوب و  یمارگ  یگریچ ،  طلست ،  ییاناوت ،  يانعم  هب  ّتلذ و  لباقم  رد  تّزع  هدش . )) !  دای  نیرتزیزع  يا  ))

هک يروط  هب  تسا .  هدـش  اطع  ناـنآ  هب  لاـعتم  راـگدرورپ  ینعی  تزع  یقیقح  هدـنراد  يوس  زا  تزع  نیا  دنـشاب  یتّزع  ياراد  رگا  رگید 
ّمهم هتکن  تسوا .  دوخ  زا  یلاعت  يراب  تّزع  اما  دنتـسه .  يرگید  زیچره  دقاف  هک  هنوگنامه  دنـشاب ،  یم  تزع  دـقاف  هسفن  یف  نانآ  دوخ 
تّزع مه  ار  وا  هدومن و  تیارـس  رکاذ ))  )) هب تّزع  نیا  دشاب ،  تّزع  ياراد  روکذـم ، )  (( ) هدـش دای  ئـش   )) یتقو هک  تسا  نیا  اجنیا  رد 

 ( ، تسا هدـش  یهن  هانگ  رکف  زا  تهج  نیدـب  و   ) ددرگ یم  رکاذ  یکاپان  یتسپ و  بجوم  اهیدـیلپ ،  اهیتسپ و  رکذ  هکنیاامک  دـشخب ،  یم 
 . دنـشاب یم  رود  هب  اهّتلذ  اهیتسپ و  زا  دنتـسه و  سفن  تّزع  ياراد  لاعتم ،  راـگدرورپ  یقیقح  نیرکاذ  هک  دوش  یم  هظحـالم  نیمه  يارب 

ولع و  )) يانعم هب  فرش ))   ! (( . )) تسا تفارـش  هیام  شناگدننک  دای  يارب  شدای  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنیرِکاّذِلل ٌفَرَـش  ُهُرْکِذ  ْنَم  ای  ))
نیرتفیرـش دوـخ ،  هک  تسا  يدوـجوم  رکذ  رکذ ،  نیا  اریز  تسا ؛ ؟  نیرکاذ  يارب  فرـش  هیاـم  یلاـعت  يراـب  رکذ  ارچ  تسا .  يرترب )) 

 ! (( . ٍفیِرَـش َّلُک  ْنِم  َفَرْـشَا  ای   : )) تسا هدـمآ  نینچ  دـنوادخ )) تفارـش   )) هرابرد ریبک  نشوج  ياعد  زا  يا  هلمج  رد  تسا  تادوجوم 
يور رب  زیچ ))  )) نآ تایـصوصخ  اـب  قباـطم  يرثا  زیچ ،  ره  رکذ  دـش ،  هـتفگ  ًـالبق  هـک  هنوگناـمه  فیرـش . )) !  ره  زا  رت  فیرـش  يا  ))

یقیقح روکذـم )  (( ) هدـش دای   )) هتفرگ و ياج  ناشبلق  رد  دراد ، ) هک  یفلتخم  نیوانع  اه و  هرهچ  اب   ) ایند هک  ناـنآ  ًـالثم  دراد ؛ رکاذ )) ))
نانآ ینورب  لامعا  نآ ،  عبت  هب  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ینورد  یناسنا و  ياهتفارش  مک  مک  دارفا  نیا  دهد ،  یم  لیکشت  ایند  ار  نانآ 
رگید هب  تبـسن  نانآ  یهجوت  یب  یـشومارف و  ثعاب  ایند ،  هب  تبـسن  نانآ  هجوت  داـی و  رگید :  تراـبع  هب  دوش .  یم  هنادنمتفارـش  ریغ  زین 
یمن دوخ ،  يوزرآ  دروم  يایند  زج  ار  زیچ  چیه  رگید  هک  يروط  هب  دیامن  یم  روک  تایعقاو ،  هب  تبـسن  ار  نانآ  عقاو  رد  هدـش و  قیاقح 

 ، نیرت عیجف  نیرت ،  تسپ  هب  شیوخ ،  يایند  هب  ندیسر  يارب  دارفا  نیا  هک  مینک  یم  هظحالم  تهج ،  نیمه  هب  دننک .  یمن  كرد  دننیب و 
ناشبلق رد  دوجوم  نیرترب  نیرتفیرش و  هکنانآ  اما  دنرادن ،  ییابا  چیه  لامعا ،  نیا  ماجنا  زا  دنروآ و  یم  يور  لامعا  نیرتدب  نیرتکاپان و 

ُهُرْکِذ نَم  ای   ) تفـص نیا  دـشاب .  یم  يا  هنادنمتفارـش  لامعا  زین  نانآ  لامعا  ایناث  دنتـسه و  ینورد  یبلق و  تفارـش  ياراد  ًالوا  دراد  ياج 
راگدرورپ ندوب  نیروکذملاریخ ))   )) يارب یلیلد  نایب و  ناوت  یم  عقاو  رد  ار  رِکُذ ) !  ٍروُکْذَـم  َّزَعَا  ای   ) لبق تفـص  و  َنیرِکاّذـِلل ) !  ٌفَرَش 

یکی زین ،  نآ  زا  لصاح  تذل  ینیریش و  تسا . )) !  شخبتذل  نیریـش و  شدای  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٌْولُح ُهُرْکِذ  ْنَم  ای   . )) تسناد لاعتم 
نیا دراذـگ ،  یم  یمدآ  حور  راکفا و  لامعا و  رب  لاعتم  راگدرورپ  رکذ  هک  يراثآ  زا  يادـج  ینعی  تسا ؛  یهلا ))  رکذ   )) راـثآ زا  رگید 

صیرحت قیوشت و  نآ ،  موادـت  یهلا و  رکذ  رب  ندـنام  یقاب  هب  ار  رکاذ  هک  تسا  یلماوع  زا  نیا  و  تسا .  نیریـش  ذـیذل و  هسفن  یف  رکذ ، 
اب اهنآ  تقیقح  اما  دنتـسه ،  کیرـش  مسا  رد  یگمه  دنچره  اهینیریـش  ذیاذل و  هک  دوش  هجوت  هتکن  نیا  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد  دنک .  یم 

دننک یم  كرد  همه  دنشاب ،  یم  سح  لباق  يرهاظ  ساوح  اب  هک  ار  اهینیریش  زا  یخرب  ًالثم  تسا ؛  داضتم  هاگ  توافتم و  رایسب  رگیدکی 
اهنت ملع  تذل  ًالثم  تسا ؛  ناسنا  رد  یّصاخ  ياوق  تاکاردا و  دوجو  مزلتـسم  اهنآ  كرد  هک  دراد  دوجو  يذیاذل  رتالاب ،  لحارم  رد  اما  ، 
دیدش يدح  هب  تسا  نکمم  هاگ  تذل ،  نیا  دنوشب .  ملع  نآ  ياراد  دنبای و  تسد  ملع  نآ  هب  دـنناوتب  هک  تسا  كرد  لباق  یناسک  يارب 

زا یتح  ای  درواین و  باسح  هب  تذل  ار  اهنآ  رگید  ملاع  درف  هک  يروط  هب  دهدب  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  رگید  ذیاذل  مامت  هک  دشاب  ناوارف  و 
عون دـشاب ،  یبوبحم  هچ  بوبحم  هکنیا  بسحرب  اما  تسا ،  ذـیذل  نیریـش و  شیارب  شبوبحم  دای  سکره  لاحره ،  هب  دوشب .  رفنتم  اـهنآ 
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زا ار  ناسنا  رگید ،  یخرب  دننک و  یمن  یمدآ  بیـصن  يا  هجیتن  یهابت ،  داسف و  زج  اهتذـل  زا  یخرب  دـنک .  یم  قرف  نآ  ینیریـش  تذـل و 
یهلاریغ ياهتذل  زا  نیرکاذلا ))  ةاجانم   )) رد ترضح  تهج ،  نیمه  هب  دننک .  یم  راپـسهر  يراگتـسر ،  يوس  هب  ار  وا  هدیناهر و  اهیهابت 
رافغتسا دوش ،  لصاح  میارب  وت  رکذ  اب  زج  هک  یتذل  ره  زا  اراگدرورپ !  (( . )) َكِرْکِذ ِْریَِغب  ٍةَِّذل  ِّلُک  ْنِم  َكُرِفْغَتْساَو   : )) دننک یم  رافغتسا 

و سنا ))   ، )) تشذگ سنا ))   )) ِثحب رد  هک  هنوگنامه  ناگدننک . )) !  دای  مارآ  سنوم و  يا   ! (( . )) َنیرِکاّذـلا َسینَا  ای   (( . )) منک یم 
زیچ نآ  اب  سنا  شیازفا  بجوم  نآ ،  رکذ  نآ و  رکذ  ببس  زیچ ،  کی  اب  سنا  هک  يروط  هب  دنراد ،  رگیدکی  اب  یلباقتم  هطبار  رکذ ، )) ))

و دیامن .  رود  دوخ  زا  ار  رگید  ياهرکذ  دـشاب و  دـنوادخ  رکاذ  دـیاب  دـشاب ،  سونءام  دـنوادخ  اب  ناسنا  هکنآ  يارب  نیاربانب ،  دوش .  یم 
َْریَخ اـی   . )) تشذـگ سنا ))   )) ثحب رد  بـلطم ،  نـیا  دـیامن .  كرت  ار  وا  ریغ  اـب  سنا ))   )) دـیاب دـشاب ،  دـنوادخ  رکاذ ))  )) هـکنآ يارب 

 (( . ناسنا زا  دـنوادخ  دای   : )) زا تسا  تراـبع  نآ  میـسر و  یم  يرگید  بلطم  هب  کـنیا  هدـننک . )) !  داـی  نیرتهب  يا   ! (( . )) َنیرِکاّذـلا
دای نآ  تسه و  مه  یلمعلا  سکع  دای ،  نیا  يارب  اما  دوب ،  لاـعتم  دـنوادخ  زا  یمدآ  داـی  هراـبرد  تفرگ  رارق  ثحب  دروم  نونکاـت  هچنآ 

؟  دیامن دای  وا  زا  شیادـخ  هک  دـسرب  یماقم  هب  رادـقم ،  یب  دوجوم  نیا  تسا  نکمم  ایآ  ابجع !  تسا .  زیچان  دوجوم  نیا  زا  یتسه  قلاخ 
لاعتم دنوادخ  دای  اما  مشاب . )) . . .  ناتدای  هب  ات )  ) دیشاب مدای  هب  ( )) 46  . . . ( . ) ْمُکْرُکْذَا ینوُرُکْذاَـف   : ) هدومرف دوخ  وا  هکنیا  هچ  يرآ ، 

دای و ناسنا  دـننام  اـت  تسین  نهذ  هظفاـح و  ناـبز و  بلق و  یمدآ  لـثم  دـنوادخ  يارب  هک  تسا  حـضاو  نوچ  تساـنعم ؟  هچ  هب  یمدآ  زا 
زیچ نآ  ندوب  رضاح  زیچ و  کی  هب  ناسنا  هجوت  زا  تسا  ترابع  رکذ ، ))  )) تقیقح تشذگ ،  ًالبق  هک  هنوگنامه  دشاب .  هتشاد  یـشومارف 

يارب دـنوادخ  اما  دنـشاب .  یم  روظنم  نیمه  يارب  یلیاسو  دـش ،  هدرب  مان  نانآ  زا  هک  مه  یحراوج  اـضعا و  ماـمت  یمدآ و  تاـکاردا  دزن 
دنوادخ صاخ ))  هجوت   )) ناوت یم  ار  یمدآ  زا  لاعتم  دنوادخ  دای  نیاربانب ،  درادن .  لیاسو  رازبا و  هب  يزاین  نتشاد ،  هجوت  ندوب و  ملاع 

 ، دشاب یتسه  قلاخ  هجوت  ملع و  هریاد  زا  جراخ  هک  درادن  دوجو  یتسه  ملاع  رد  يدوجوم  چیه  هک  انعم  نیا  هب  تسناد .  ناسنا  هب  تبـسن 
یم دنم  هرهب  یهلا ))  صاخ  هجوت   )) زا دنروآ ،  یم  تسد  هب  هک  یتقایل  دـنهد و  یم  ماجنا  هک  یلامعا  ظاحل  هب  تادوجوم  زا  یـضعب  اما 
ملع دراد و  هجوت  شنادرگاش  همه  هب  ملعم  لاثم ،  ناونع  هب  تسه .  رظن ))  )) رگید يا  هنوگ  هب  نانآ  هب  تبـسن  ار  لاعتم  دنوادخ  دـنوش و 
راتفر وا  هب  تبـسن  مه  ملعم  دوب ،  رترب  صاخ و  یتقایل  ياراد  هک  دش  ادـیپ  يدرگاش  رگا  اما  دـهد .  یم  رارق  نانآ  همه  رایتخا  رد  ار  دوخ 

وا هب  تبـسن  يرتشیب  هقالع  ای  دراذگ و  یم  وا  رایتخا  رد  تسین  مهف  لباق  نارگید  يارب  هک  ار  يرتشیب  مولع  ًالثم  دـهد ؛ یم  ناشن  يرگید 
تـشذگ هک  يا  هفیرـش  هیآ  قـبط  رب  دـیآ ؟  یم  تسد  هـب  هنوـگچ  ناگدـنب ،  ناـیم  رد  تیلباـق  تقاـیل و  نـیا  لاـح  دـنک و . . .  یم  ادـیپ 

رانک ار  ادـخریغ  رکذ  هک  يا  هدـنب  ینعی  دوش ؛ یم  لصاح  لاعتم  راگدرورپ  رکذ  اـب  تقاـیل  نیا  تفگ  دـیاب  ْمُکْرُکْذَا ، ) . . .  ینوُرُکْذاَـف  )
ار یهلا ))  صاخ  تاهجوت  ّتیلباق   )) هک دـسر  یم  یماقم  هب  تسا ،  هدومن  یتسه  قلاخ  هجوتم  ار  دوخ  رکذ  رکف و  مامت  تسا و  هتـشاذگ 
رت و یقیقح  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ناـسنا  رکذ  رادـقم  ره  هک  تسا  حـضاو  هتبلا  تسوا .  زا  دـنوادخ  رکذ  ناـمه  نیا  و  دروآ .  یم  تسد  هب 

یم یفلتخم  ياه  هنوگ  هب  یهلا  صاـخ  هجوت  هک  دوش  هتفگ  تسا  مزـال  دوب .  دـهاوخ  رتشیب  مه  ناـسنا  زا  راـگدرورپ  رکذ  دـشاب ،  رتشیب 
قیاقح ندنایامن  اهیهارمگ ،  اهشزغل و  زا  وا  ظفح  ناسنا و  تیاده  یمدآ ،  فلتخم  ياهیراتفرگ  تالکشم و  لح  دننام  دیامنب ؛ خر  دناوت 

يویند و یگدـنز  زا  سپ  ناهج  رد  ناسنا  ندومن  يرای  تسین ،  يریگتـسد  چـیه  هک  ینامز  رد  ناسنا  زا  يریگتـسد  ناسنا ،  هب  اهتیعقاو  و 
يارب هملک  یعقاو  يانعم  هب  هک  هچنآره  هصالخ  دـشاب و  دـناوت  یمن  تسین و  يرگید  داـی  هب  سکچیه  هک  يزور  ینعی  تماـیق ،  زور  رد 
یهلا رکذ  لوغـشم  ناسنا  هک  نامز  نامه  رد  هک  تفگ  دیاب  هتبلا  دشاب .  یمدآ  زا  دنوادخ  رکذ  زا  یقادصم  دناوت  یم  دشاب ،  دـیفم  ناسنا 

زا دنوادخ  رکذ  جیاتن  زا  لاعتم  دنوادخ  زا  ناسنا  رکذ  تفگ  ناوت  یم  هکلب  تسا ،  ناسنا  رکاذ  لاعتم  دـنوادخ  مه  عقوم  نامه  رد  تسا ، 
 : دیامرف یم  هک  هفرع  زور  ياعد  زا  هلمج  نیا  دشاب  انعم  نیمه  هب  دیاش  میا و  هداتفا  وا  دای  هب  هدرک ،  دای  ار  ام  وا  نوچ  ینعی  تسا ؛  ناسنا 
ارچ تسا ،  رکاذ ))  )) لاـعتم دـنوادخ  هک  لاـح  ناگدـننک . ))  داـی  زا  لـبق  یتـسه  هدـننک  داـی  وت  اـهلاراب !  َنیرِکاّذـلا  َلـْبَق  ُرِکاذَّلا  َْتنَا  ))

نینچ يرگید  دوجوم  چیه  تیرکاذ  زا  هک  دوش  یم  ناسنا  بیـصن  يدیاوف  لاعتم ،  راگدرورپ  ّتیرکاذ  زا  اریز  تسا ؟  نیرکاذلاریخ ))  ))
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دنیامن یبوخ  کمک و  وا  هب  دنناوت  یم  دوخ  دودحم  ناوت  دح  رد  دنشاب ،  یـسک  دای  هب  رگا  رگید  ياهناسنا  دیآ .  یمن  تسد  هب  يدیاوف 
اجنیا رد  دـنیامن .  یم  یمدآ  بیـصن  ار  اهیدـب  یبوخ ،  ياج  هب  مه  یهاگ  تسین .  هتخاس  نانآ  تسد  زا  يراـک  مه  تاـقوا  زا  يرایـسب  و 
ناسنا دای  هب  لاعتم  دنوادخ  نوچ  ینعی  دشاب ؛ ناسنا  زا  لاعتم  راگدرورپ  دای  جـیاتن  زا  دـناوت  یم  مه  ناسنا  زا  نارگید  دای  هک  تفگ  دـیاب 
ییاهنت ماگنه  هک  مالّسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  ياعد  نیرخآ  رد  دیامنب .  یبوخ  ریخ و  وا  هب  تبسن  ات  دزادنا  یم  وا  دای  هب  ار  يرگید  هدوب ، 

 . . . َْتنَا َّمُهّللَا   : )) هدمآ نینچ  تسا ،  هدش  دراو  نابعش ))  میس  زور  لامعا   )) رد دنا و  هدناوخ  اروشاعزور  رصع  رد  اهیتخـس  تیاهن  رد  و 
تدای هک  ماـگنه  نآ  رد  يرازگرکـش و  دـننک ،  ترکـش  هک  ماـگنه  نآ  هب  وت . . .  اـهلاراب !  (( . )) َتْرِکُذ اذِا  ٌروُکَذَو  َتْرِکُـش  اذِا  ٌروُکَش 

رد هطبار  نیمه  رد  تسا ،  ناسنا  هب  یهلا  صاخ  هجوت  يانعم  هب  ناسنا  زا  دـنوادخ  دای  دـش ،  هتفگ  هک  هنوگنامه  يروآداـی . ))  دـنیامن ، 
زا ار  دوخ  يور  هک  یناسک  زا  ارم  اهلاراب !  (( . )) َکَهْجَو ُْهنَع  َْتفَرَص  ْنَّمِم  ینلَعَْجت  ال  یهِلا . . .   : )) دیامرف یم  نینچ  هینابعـش ))  ةاجانم  ))
دای يا   ! (( . )) ُرِکاذ ای   ! (( . )) هدنوش دای  هدـننک و  دای  نیرتهب  يا   ! (( . )) ٍروُکْذَـمَو ٍرِکاذ  َْریَخ  ای   (( . )) هدـم رارق  يا ،  هدـینادرگرب  نانآ 

 ، میرک نآرق  رد  هدنروآدای . )) !  هب  يا   ! (( . )) ُرِّکَذُم ای   . )) دنشاب یم  ینعملا  بیرق  هتشذگ ،  تارابع  اب  زین  ترابع  ود  نیا  هدننک . )) ! 
يروآدای هدب و  رکذت  ( )) 47  ( . ) ٍرِّکَذُم َْتنَا  امَّنِا  ْرِّکَذَف   : ) تسا هدش  هدرب  مان  رِّکذم ))  )) ناونع هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  زا 

دای و نیا  يارب  اما  تسا ،  هجوت  دای و  يانعم  هب  رکذ ))  )) دش هتفگ  هک  هنوگنامه  یتسه . ))  هدننک  يروآدای  هدـنهد و  رکذـت  وت  هک  نک 
تاقوا زا  يرایـسب  تسا .  نارگید  ندرک  يروآدای  و  نداد ))  رکذـت   )) بابـسا لـلع و  نیا  هلمج  زا  دراد .  دوجو  یبابـسا  لـلع و  هجوت ، 

هاگ و  دوش .  یم  بلج  رما  نآ  هب  یمدآ  هجوت  رگید ،  صخـش  رکذـت  نایب و  اـب  اـما  درادـن ،  هجوت  ًالـصا  يا  هلءاـسم  هب  ناـسنا  هک  تسه 
زا ناسنا  هجوت  هک  يروط  هب  دیامن  فوطعم  رما  نآ  هب  یمیاد  تروص  هب  ار  یمدآ  هجوت  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  رکذت  نیا  هک  تسا  نکمم 

هفیظو هکنیااـمک  تسا ،  نداد  رکذـت  یهلا ،  ياـیلوا  اـیبنا و  ّمهم  یلـصا و  فیاـظو  زا  یکی  تهج  نیمه  هب  دوش .  بلـس  رگید  ياـهزیچ 
نآرق هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  نیا  دراد .  رارق  لاـعتم ))  راـگدرورپ   )) دوخ ناگدـنهد ،  رکذـت  همه  سءار  رد  اـما  تسا .  نینچ  ناـگمه 
اَنْرَّسَی ْدََقلَو   : ) درادب دای  رد  دوش و  رکذتم  رشب  هک  دشاب  تسا ،  هدومرف  لزان  وا  يارب  یتسه ،  قیاقح  هب  رشب  نتخاس  هجوتم  يارب  ار  میرک 
دارفا همه  ات   ) میدومن ناسآ  رـشب ) نتخاس  هجوتم  و   ) رکذ يارب  ار  نآرق  ام  قیقحت  هب  و  ( . )) رکتذـم ( ) 48  () ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنارُْقلا 

هک تسا  نآ  يارب  میرک  نآرق  عقاو  رد  دیامن . )) ) هجوت  و  ( ؟  دوش رکذتم  هک  تسه  یـسک  ایآ  سپ  دنیامن ) هدافتـسا  نآ  زا  دنناوتب  رـشب 
نیمه يارب  و  ددرگ .  دنمتداعـس  دبای و  هر  هک  دشاب  دریگب ،  هلـصاف  ادخریغ  رکذ  زا  رـشب  دـنوشب و  یهلا  ياهرکذ  یمدآ ،  ياهرکذ  همه 

(49  ( . ) َنیَملاْعِلل ٌرْکِذ  ِّالا  َوُه  امَو   : ) تسا هدش  هراشا  نادب  هفیرـش  تایآ  رد  اهراب  هک  تسا  رکذ ))  ، )) میرک نآرق  یماسا  زا  یکی  تهج 
ینامـسآ باتک  هب  صاصتخا  لاعتم ،  راگدرورپ  نداد  رکذـت  لاح ،  نیا  اـب  ناـیملاع . ))  همه  يارب  يرکذـت  رگم  میرک  نآرق  تسین  و  ))

 ، يرآ تسناد .  ماـهلا ))   )) ناوـت یم  ار  نآ  نیرتـمهم  هک  دزاـس  یم  رکذـتم  ار  یمدآ  مه  يرگید  قرط  زا  دـنوادخ  هـکلب  درادـن ،  نآرق 
 : دیامرف یم  نینچ  نیبحملا ))  ةاجانم   )) رد دـیامرف .  یم  ماهلا ))   ، )) شا هتـسیاش  قیال و  ناگدـنب  هب  ار  دوخ  دای  رکذ و  لاعتم  راگدرورپ 

نیا هباشم  و  يا . ))  هدومن  ماهلا  ناـنآ  هب  ار  دوخ  رکذ  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ارم  اـهلاراب !  (( . )) َكَرْکِذ ُهَتْمَْهلَا  نَّمِم . . .  اـْنلَعْجاَف  یهِلا  ))
 (( . ییامن ماهلا  نم  رب  ار  تدای  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  اراگدرورپ !  (( . )) ْكَرْکِذ ینَمِْهُلت  ْنَا  َُکلَئْسَا . . .   : )) تسا لیمک  ياعد  رد  بلطم 

رب ترکذ  ماهلا  روطخ  ردقچ  اهلاراب !  (( . )) ِبُولُْقلا یَلَع  َكِرْکِذـِب  ِماْهلِْالا  َرِطاوَخ  َّذـَلَا  ام  یهِلا   : )) تسا هدـمآ  نیفراعلا ))  ةاجانم   )) رد و 
یهِلا  : )) دوش یم  هدـیبلط  دـنوادخ  زا  لاوحا ،  تاقوا و  مامت  رد  ریگارف  يرکذ  ماهلا  نیرکاذـلا ، ))  ةاجانم   )) رد و  تسا . ))  ذـیذل  اـهبلق 
تولخ رد  ار  تدوخ  دای  اراگدرورپ !  (( . )) ِءا ّرَّضلاَو  ِءا  ّرَّسلا  یفَو  ِرا  رْسِْالاَو  ِن  الْعِْالاَو  ِرا  هَّنلاَو  ِْلیَّللاَو  ِءَّالَْملاَو  ِءَّالَْخلا  یف  َكَرْکِذ  انْمِْهلَاَف 

ینْمِْهلَاَو یهِلا   : )) تسا هدمآ  هینابعش ))  تاجانم   )) رد و  امرف . )) ماهلا  ام  رب  یتخس ،  یتحار و  راکشآ و  ناهن و  زور ،  بش و  تولج ،  و 
یمدآ نیاربانب ،  مشاب . ))  ناور  تدای  يوس  هب  نآ  اب  ات  نک  ماهلا  نم  هب  ار  تدای  ییادیـش  اراگدرورپ !  (( . )) َكِرْکِذ یِلا  َكِرْکِذـِب  ًاََهلَو 
جراخ نآ  زا  ار  رگید  ياهدای  دـنکفا و  یم  هتـسیاش  ياهبلق  رب  ار  شیوخ  دای  هک  تسوا  هکنیا  هچ  دـبلطب  وا  دوخ  زا  ار  شیادـخ  دای  دـیاب 
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رامش هب  لاعتم  راگدرورپ  تارکذت  زا  ار  نارگید  دوخ و  یگدنز  نیریـش  خلت و  تانایرج  ثداوح و  زا  يرایـسب  دیاب  نینچمه  دزاس .  یم 
شوگ مشچ و  هک  اغیرد  اما  دنایامن .  یم  وا  هب  ار  قیاقح  دنک و  یم  رادیب  قیمع  ياهتلفغ  اهباوخ و  زا  ار  ناسنا  هاگ  هک  یتارکذـت  دروآ . 

َنْوَعِْرف َلا  انْذَـخَا  ْدََـقلَو   : ) دـیامرف یم  نینچ  فارعا ،  هروس  رد  دـنوش .  یمن  رکذـتم  تارکذـت ،  نیا  اب  هک  تسا  هتـسب  ناـنچنآ  يا  هدـع 
تشک و رد  تفآ  صقن و  شاـعم و  یگنت  یطحق و  یتخـس و  هب  ار  ناـینوعرف  و  ( )) 50  ( . ) َنوُرَّکَّذَـی ْمُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا  َنِم  ٍصْقَنَو  َنینِّسلاـِب 
هک یـسک  يا   ! (( . )) یـْسُنیال ٌرْکِذ  َُهل  ْنَم  ای  ( (( . )) دنرادرب تسد  دوخ  فالخ  لامعا  زا  و   ) دنوش رکذتم  دیاش  ات  میدرک  التبم  ناشعرز 
زا هزنم  لاعتم  دنوادخ  رکذ  اما  دراد .  مان  یـشومارف ))   )) هک تسا  گرزب  یتفآ  ياراد  ناسنا  رکذ  دای و  تسین . )) !  وا  دای  رد  یـشومارف 
وا زگره  شیادخ  دریگ ،  رارق  شراگدرورپ  رکذ  دروم  هک  دش  نآ  هتـسیاش  رگا  هک  دـشاب  نئمطم  دـیاب  ناسنا  نیاربانب ،  تسا .  تفآ  نیا 

دـمح و (( . )) ُهَرَکَذ ْنَم  یـْسنَی  يذَّلا ال  ِمیلَْعلا  ِِهّلل . . .  ُدْـمَْحلَا   : )) دـیامرف یم  نینچ  هعمج ))  زور  ياعد   )) رد درک .  دـهاوخن  شومارف  ار 
نیرتمهم زا  یکی  میرک  نآرق  لاعتم  دـنوادخ  دای  اب  بلق  نانیمطا  دـنک . )) یمن  شومارف  ار  شیوخ  رکاذ  هک  ار  یملاع  دـنوادخ  شیاـتس 

(( . دبای مارآ  لد  ادـخ  دای  اب  انامه  ( )) 51  ( . ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِذـِب  الَا   : ) دـنک یم  نایب  بلق ))  نانیمطا   )) ار راـگدرورپ  رکذ  راـثآ 
زیچ همه  هک  یسک  دنیب و  یم  زیچ  همه  ياراد  ار  دوخ  لاعتم ،  راگدرورپ  یقیقح  رکاذ  هک  درک  نایب  ناوت  یم  نینچ  ار  نانیمطا  نیا  تلع 

تـسا نیا  درک  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  يرگید  بلطم  دوش .  یم  لصاح  اهرقف  اهنتـشادن و  زا  نانیمطا ،  مدـع  دـشاب ؟  نئمطمان  ارچ  دراد ، 
یعـس دـیاب  ناسنا  نیاربانب ،  دنـشاب .  یم  یبابـسا  للع و  ياراد  کیره  رکذ ،  نتفر  نیب  زا  شیادـیپ و  دـش ،  هتفگ  ًالبق  هک  هنوگناـمه  هک 
روضح ًالثم  دنک .  درط  دوش ،  یم  یهلا  رکذ  بلـس  بجوم  هک  ار  هچنآ  دیامن و  ذخا  دوش ،  یم  یهلا  رکذ  بجوم  هک  ار  هچنآره  دـیامن 

 ، لـهاج لـطاب و  دارفا  اـب  تسلاـجم  سکعرب ،  دوش و  یم  نآ  تیوقت  یهلا و  رکذ  بجوـم  ناـنآ  اـب  ینیـشنمه  یهلا و  نادرم  سلجم  رد 
زا ای  کیدزن و  یهلا  رکذ  هب  ار  ناسنا  دـناوت  یم  اه  هتـشون  بتک و  یخرب  هعلاطم  روطنیمه  دراد .  یم  زاب  شراـگدرورپ  رکذ  زا  ار  یمدآ 

بجوم دـشاب ،  یم  یمدآ  هفیظو  هدومن و  رما ))  )) نآ ماجنا  هب  لاعتم  راگدرورپ  هچنآره  تفگ  ناوت  یم  یلک  روط  هب  و  دـیامن .  رود  نآ 
مه يزیچ  نامه  رد  لاـحره ،  هب  تسا .  لاـعتم  راـگدرورپ  رکذ  زا  يرود  بجوم  هدومن ،  یهن ))   )) نآ زا  هچنآ  یهلا و  رکذ  هب  ندیـسر 

یهلا عورـشم و  راک ،  رهاظ  تروص و  هکنیا  نیع  رد  دـشاب و  ادـخ  ریغ  هب  ناسنا  هجوت  تسا  نکمم  دـشاب  یم  ناسنا  هفیظو  شماـجنا  هک 
تـسا نکمم  يرگید  ریخ  لمع  ره  ای  دنوادخ و  هار  رد  داهج  ینید ،  مولع  تالیـصحت  رد  ًالثم  دـشاب ؛ ییادـخریغ  نآ ،  نطاب  اما  تسا ، 

یم هلءاسم  نیا  تسا ،  مزال  نآ  ماـجنا  هک  يویند  روما  رد  نینچمه  دـشاب .  رگید  ییاـج  هجوتم  ناـسنا  لد  دـشابن و  ییادـخ  ناـسنا  رکذ 
 ، تراجت بسک و  هک  ینادرم  ( )) 52  . . . ( . ) ِهّللاِرْکِذ ْنَع  ٌْعَیب  الَو  ٌةَراِجت  ْمِْهیِْهُلت  ٌلاجِر ال   : ) دیامرف یم  رون  هروس  رد  دشاب .  رتمهم  دناوت 
زا ار  یمدآ  هجو ،  نیرتدب  هب  دـناوت  یم  هاگ  اما  تسا  یمزال  رما  تراجت  هک  تسا  حـضاو  دراد . )) . . .  یمن  زاب  دـنوادخ  دای  زا  ار  نانآ 
الَو ْمُُکلاْومَا  ْمُکِْهُلت  ـال  َاُونمآ  َنیذَّلا  اـهُّیَا  اـی   : ) دـیامرف یم  نینچ  نوقفاـنم  هروس  رد  و  دربورف .  يویند  تاـملظ  رد  ار  وا  لـفاغ و  دـنوادخ 
زا روظنم  هک  تسا  حضاو  دیامنن . )) لفاغ  دـنوادخ  دای  زا  ار  امـش  دالوا ،  لاوما و  نامیا !  لها  يا  ( )) 53  . . . ( . ) ِهّللاِرْکِذ ْنَع  ْمُکُدـالْوَا 

مامت هک  دوش  نآ  بجوم  دالوا ،  لاوما و  هب  هقالع  ادابم  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  دنک ،  ادخ  ادخ -  طقف  ناسنا ،  هک  تسین  نیا  ادخ  دای 
نیا هب  ندیـسر  يارب  دـییامن و  شومارف  ار  دوخ  یناسنا  یهلا و  فیاظو  هک  يروط  هب  دوش  روما  نیا  فرـص  امـش  یبلق  يرکف و  تاهجوت 
دیاب هکلب  دریگب  رظن  رد  ار  نآ  تیمک  دیابن  ناسنا  هانگ ،  فالخ و  روما  ماجنا  رد  نینچمه  دیوشب .  یتیـصعم  فالخره و  بکترم  روما ، 

هتـشون زا  هحفـص  دنچ  ندناوخ  ای  ایند و  لها  اب  تسلاجم  تعاس  کی  ای  هنحـص و  کی  ندید  اسب  هچ  دـنک .  هجوت  نآ  رثا )) رادـقم   )) هب
يارب دـیامن .  فوطعم  يرگید ،  زیچ  يوس  هب  ار  وا  هجوت  هقالع و  قشع و  دـیامن و  لـفاغ  دـنوادخ  داـی  زا  هشیمه  يارب  ار  یمدآ  تاـج ، 
ْنَّمِم ینَلَعَْجت  ْنَا  َُکلَئْسَا . . .   : )) تسا هدمآ  هینابعـش ))  تاجانم   )) رد تسا .  هدش  رکذ )) ماود   )) بلط لاعتم  دنوادخ  زا  هیعدا  رد  نیمه 
ناـنآ یهلا  رکذ  عطق  بجوم  زیچ  چـیه  ینعی   ) دنتـسه وت  داـی  هب  میاد  هک  یهد  رارق  یناـسک  زا  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  (( . )) َكَرْکِذ میدـُی 
ینعی  ) رادـب دوخ  رکذ  لوغـشم  ارم  اهلاراب !  (( . )) َكِرْکِذـِب اْنلَغْـشا  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـمآ  یلامث ))  هزمحوبا   )) ياعد رد  و  دوش . )) ) یمن 
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ناسنا رد  دـنوادخ  دای  تسا  نکمم  فلتخم  ياـهراک  رثا  رب  زور  هنابـش  لوط  رد  لاـح ،  نیا  اـب  نک . )) )  رود  نم  زا  ار  تدوخ  ریغ  رکذ 
 ، راب کی  تعاس  دـنچره  ات  تسا  هدرک  ررقم  ناسنا  يارب  زامن ))  )) ماـن هب  ار  یبجاو  رکذ  لاـعتم  دـنوادخ  نیمه ،  يارب  دوش ،  گـنرمک 

و ( )) 54  ( . ) يِرْکِذـِل َةولَّصلا  ِِمِقاَو   : ) دـیامرف یم  هط  هروس  رد  دـشاب .  شراگدرورپ  رکذ  لوغـشم  سک ،  همه  زیچ و  همه  زا  غراف  یمدآ 
دیاب هراب  نیا  رد  تسا .  ینابز ))  یناسل و  رکذ   )) هرابرد تسا ،  مزال  نآ  نایب  هک  يرگید  بلطم  راد . )) اپب  نم  رکذ  داـی و  يارب  ار  زاـمن 
یبلق ینورد و  رکذ  تدش  زا  یشان  رکذ ،  نیا  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ،  رکذ  هبترم  نیرت  نییاپ  ای  نیرتالاب و  دناوت  یم  ینابز  رکذ  تفگ 

ًالثم تسا ؛  شزرا  یب  هکلب  شزرا و  نیرتـمک  ياراد  دـشاب ،  ناـهد  زا  ییادـص  جورخ  افرـص  رگا  اـما  دراد ،  ار  شزرا  نیرتـشیب  دـشاب ، 
نآ يوس  هب  شرکذ  رکف و  مامت  هکنیا  رب  هوالع  تسا ،  هدـش  گنت  وا  يارب  شلد  حالطـصا  هب  هدـش و  رود  دوخ  نادـنزرف  زا  هک  يرداـم 
مه يردام ،  نینچ  دنک .  یم  تبحـص  وا  هرابرد  دـنک و  یم  رکذ  ار  دـنزرف  نآ  مان  امیاد  مه  نابز  اب  هک  مینک  یم  هظحالم  تسا ،  دـنزرف 
ایند لها  يوحنره  هب  هک  یناسک  روطنیمه  تسا .  شخبتذـل  شیارب  دـنزرف  نآ  هراب  رد  وگتفگ  مه  تسا و  نیریـش  شیارب  شدـنزرف  داـی 

هب صاخشا ،  راتفگ  اهتبحص و  يور  زا  ناوت  یم  ًالومعم  اذل  نآ ،  هرابرد  يوگتفگ  مه  تسا و  ذیذل  نانآ  يارب  ناشیایند  دای  مه  دنتسه ، 
دای ندروآ  نابز  هب  زا  تسا  هتفرگ  ياج  ناشبلق  رد  لاعتم  يادـخ  هک  مه  یناـسک  لاـح ،  درب .  یپ  ناشیـصخش  قیـالع  یبلق و  تاـهجوت 
دای دنهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  لاعتم  راگدرورپ  اب  یهلا  يایلوا  تاجانم  للع  زا  یکی  و  دنیامن .  یم  ینیریـش  تذـل و  ساسحا  دوخ ،  یبلق 

ِذیذَِلب انْعِّتَم  َّمُهّللَا . . .   : )) تسا هدمآ  نینچ  هّلل ))  نیعیطملا  ةاجانم   )) رد دنیوگب .  نخـس  نآ  هرابرد  دنروآ و  نابز  هب  ار  شیوخ  بوبحم 
َِکتاجانُم یفَو   : )) تسا هدـمآ  نیدـیرملا ))  ةاجانم   )) رد و  اـمرف . )) نامبیـصن  ار  تدوخ  تاـجانم  تذـل  اـهلاراب . . . !  (( . )) َکـِتاجانُم

هک تسا  يریثءات  یناسل ، ))  رکذ   )) مهم تارثا  زا  رگید  یکی  اما  تسا . ))  وت  اب  تاـجانم  رد  مشیاـسآ  شمارآ و   (( . )) یتَحارَو یحوُر 
رکذ ندش  راد  هشیر  تیوقت و  ثعاب  دوش ،  هتفگ  لماک  هجوت  صولخ و  اب  هچنانچ  ینابز  رکذ  رگید :  ترابع  هب  دراد .  یبلق ))  رکذ   )) رب

يرگید هزات و  ریثءات  اهنآ  ندروآ  نابز  هب  اما  دراد ،  یهاگآ  اهنآ  هب  تبـسن  ناـسنا  هک  دنتـسه  روما  زا  يرایـسب  دوش .  یم  ینورد  یبلق و 
هک مینک  یم  هظحالم  اذـل  تسا ،  هدرک  ادـیپ  يا  هزات  تفرعم  هتفای و  تسد  يدـیدج  زیچ  هب  یمدآ  ییوگ  هک  يروط  هب  دراد  ناسنا  يارب 

 . . . َّمُهّللَا  : )) تسا هدمآ  نینچ  بجر ))  متفه  تسیب و   )) لامعا رد  تسا .  هدـش  یناسل  رکذ  بلط  لاعتم  دـنوادخ  زا  ناوارف  ياهاعد  رد 
لیمک ياعد   )) رد و  هد . ))  رارق  منابز  رب  زور  بش و  ار  تدوخ  رکذ  اهلاراب . . . !   (( . )) ِیناِسل یلَع  ِراهَّنلاَو  ِلـْیَّللِاب  َكَرْکِذ  ْلَـعْجاَو . . . 

زا ار  نآ  نیرکاذـلا ))  ةاـجانم   )) رد و  اـمن . )) اـیوگ  تدوـخ  داـی  هب  ار  مناـبز  و  (( . )) ًاـجَِهل َكِرْکِذـِب  یناـِسل  ْلَـعْجاَو   : )) تسا هدـمآ  (( 
(( َکِحیبْسَتَو َکِْهیْزنَتَو  َِکئاعِدب  اَنل  َُکنِْذاَو  اِنتَنِْسلَا  یلَع  َكِرْکِذ  ُنایَرَج  اْنیَلَع  ِمَعِّنلا  ِمَظْعَا  ْنِمَو   : )) دروآ یم  باسح  هب  اهتمعن  نیرتگرزب 

نتـسناد و هّزنم  ندناوخ ،  و  ندرک ،  اعد  يارب  ام  هب  هک  تسا  يا  هزاجا  تسام و  نابز  رب  وت  رکذ  ندش  يراج  اهتمعن ،  نیرتگرزب  زا  و  . ))
هیعدا و نآرق و  زامن ،  ندناوخ  دننام  یلامعا  هک  تسین  یکـش  تسا ؟  مادک  ینابز ))  رکذ  قیداصم   ، )) لاح يا . ))  هداد  تدوخ  حیبست 

روما نیا  رد  رـصحنم  لاعتم ،  راگدرورپ  ینابز  رکذ  هک  تفگ  ناوت  یمن  اما  دنـشاب .  یم  یهلا ))  رکذ  قیداصم   )) نیرتزراب زا  نآ ،  لاثما 
هجوت لاعتم و  راگدرورپ  هب  یکیدزن  ثعاب  هک  يروط  هب  دوش ،  هتفگ  قیاقح  رگید  لاعتم و  راگدرورپ  هرابرد  هک  ینخس  ره  هکلب  تسا ، 

 ، دیامن یم  سیردت  هک  يداتـسا  دنک ،  یم  ظعو  هک  یظعاو  ًالثم  تسناد ؛  لاعتم  راگدرورپ  رکذ  دیاب  ار  دوشب  قح  هار  ندـنایامن  وا و  هب 
هک دـش  هتفگ  ًالبق  دـشاب .  یهلا ))  رکذ   )) دـناوت یم  ناشراتفگ  یگمه ،  دیارـس و . . .  یم  هک  يرعاـش  دـنک ،  یم  تحیـصن  هک  يردـپ 

دنوادخ رکذ  ندینـش  زا  دارفا  نیا  هک  درک  هفاضا  دیاب  اجنیا  رد  دنرب ،  یم  تذـل  یهلا ،  رکذ  نتفگ  زا  لاعتم ،  راگدرورپ  یقیقح  نیرکاذ 
ِکتَداِرا یف  َكِرْکِذ  ِعامَِسب  ْتَذَّذََلت  ًاعامْـسَا  ُّمُِصت  ْلَه . . .  یهِلا !   : )) تسا هدمآ  نیفئاخلا ))  ةاجانم   )) رد دنیامن .  یم  تذل  ساسحا  مه 

هتبلا درک . )) ؟  یهاوخ  اونشان  رک و  دنا ،  هدرب  تذل  وت  تساوخ  هار  رد  تدای ،  ندینش  اب  هک  ار  ییاهشوگ  ایآ . . .  اراگدرورپ !  (( . )) ؟
یم نینچ  دارفا  نیا  هراـب  رد  هیآ 45  رمز ،  هروس  رد  دـنوش !  یم  تحاران  راگدرورپ ،  رکذ  ندینـش  اب  هک  دنتـسه  يا  هدـع  زین  لباقم ،  رد 

یماگنه ( )) 55  ( . ) َنوُرِْشبَتْسَی ْمُه  اذِا  ِِهنِوُد  ْنِم  َنیِذَّلا  َرِکُذ  اذِاَو  ِةَرِخ  ْالِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  ُبُوُلق  ْتَّزَءاَمَْشا  ُهَدْحَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذِاَو   : ) دیامرف
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رکذ هک  یماگنه  اما  دـنوش ،  یم  تحاران  لولم و  تخـس  دـنرادن ،  ناـمیا  ترخآ  هب  هک  یناـسک  دوش ،  یم  داـی  ییاـهنت  هب  دـنوادخ  هک 
ای نابز  هک  ینامز  نآ  دیامن  تبظاوم  دـیاب  ناسنا  لاوحا ،  نیا  مامت  اب  دـنوش . )) یم  لاحـشوخ  داش و  دارفا ،  نیا  دـیآ ،  نایم  هب  ادـخریغ 
 : دـیامرف یم  نینچ  نیرکاذـلا ))  ةاـجانم   )) رد اذـل  دـشابن ،  لاـعتم  راـگدرورپ  رکذ  زا  یلاـخ  شبلق  تـسا ،  یهلا  رکذ  زا  غراـف  شـشوگ 

یلامث هزمحوبا   )) ياعد رد  نادرگ . ))  سونءام  دـشاب ) وت  دای  هب  لد  هک   ) ناهنپ رکذ  هب  ار  ام  اراگدرورپ !  (( . )) ِّیِفَْخلا ِرْکِّذـلِاب  انِْـسنَاَو  ))
یم یگدـنز  مبلق  وت  دای  اب   (( . )) یْبلَق شاـع  َكِرْکِذـِبَو   : )) دـنناد یم  یهلا  رکذ  اـب  ار  دوخ  بلق ))  تاـیح   )) یگدـنز و ترـضح  زین  (( 

زا لفاغ  ناشبلق  هک  یناسک  زا  دهد  یم  روتـسد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  هب  دـنوادخ  زین  هیآ 28  فهک ،  هروس  رد  و  دـنک . ))
دوخ دای  زا  ار  ناشبلق  هک  یناسک  زا  ( )) 56  . . . ( . ) ُهاوَه َعَبَّتاَو  انِرْکِذ  ْنَع  ُهَْبلَق  اْنلَفْغَا  ْنَم  ْعُِطت  الَو  دنک . . . ( :  يریگ  هرانک  تسادخ ،  دای 
يوس زا  ناشیا  بلق  ندومن  لفاغ  هک  تسا  حضاو  نکم . )) . . .  يوریپ  تعاطا و  دـننک ،  یم  يوریپ  دوخ  سفن  ياوه  زا  میدرک و  لفاغ 
ناسنا زا  دـنوادخ  دای  هرابرد  ًالبق  یناسفن .  ياـهاوه  زا  يوریپ  ناـمه  دـننام  دـنا ؛ هداد  ماـجنا  دوخ  هک  تسا  یلاـمعا  ببـس  هب  دـنوادخ ، 

(57  (( . ) يرِکاذ ْلََزت  َْملَو  َکیـْسنَا  َْفیَک   : )) دـنیوگ یم  نینچ  هک  تسا  ناـنچنآ  تفرعم  ار  يا  هدـع  دروـم ،  نیا  رد  اـما  دـش ،  تبحص 
یم یّـصاخ  تفرعم  تقایل و  هک  تسا  نشور  عوضوم  نیا  یتسه . ))  نم  داـی  هب  هشیمه  وت  هک  یلاـح  رد  میاـمن  شومارف  ار  وت  هنوگچ  ))
ْنِم ُبِجاْولا  الَول  یهِلا   : )) دـننک یم  تاجانم  نینچ  هک  تسا  تفرعم  نیمه  اب  و  دـنیبب .  دوخ  دای  هب  هشیمه  ار  دـنوادخ  ناسنا ،  ات  دـهاوخ 
يا هدومرف  هک   ) دوبن وت  نامرف  رگا  اـهلاراب !  ( )) 58 (( . ) َكِرْدَِـقب يرْدَِـقب ال  ََکل  يرْکِذ  َّنَا  یلَع  َكاِّیا  يرْکِذ  ْنِم  َُکتْهَّزََنل  َكِْرمَا  ِلُوبَق 
ماقم ردق و  رادقم  هب  هن  تسا  نم  تقایل  رادقم  هب  وت  زا  نم  دای  هکنیا  هچ  مدرک ،  یم  كاپ  دوخ  دای  زا  ار  وت  هنیآره  دینک ) رکذ  ار  يادخ 

ای  : )) میهد یم  رارق  لیمک  ياعد  رد  مالّـسلا )  هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  نیدـحوملا  یلوم  زا  فورعم  يا  هلمج  ار  ثحب  ماتخ  نسح  وت . ))
راگدرورپ مان  هک  تفگ  نینچ  ناوت  یم  دروم  نیا  رد  تسافش . )) !  تدای  اود و  تمان  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٌءافِـش ُهُرْکِذَو  ٌءاَود  ُهُمْـسِانَم 
يراذـگرثا يارب  هک  هنوگنامه  ینعی  دوش ؛ رکذ ))  )) هب لیدـبت  هک  دـشخب  یم  افـش  ینامز  وراد  نیا  اما  اهدرد ،  همه  يارب  تساود  لاعتم 

نینچ هلءاسم  زین  یلاعت  يراب  مسا  دروم  رد  دـبای ،  افـش  يدوبهب و  ات  دـیامن  هدافتـسا  فرـصم و  ار  وراد  نآ  ناسنا  تسا  مزـال  وراد  کـی 
و دیـشخب .  دـهاوخن  رثا  الا  دـیآرد و  یمدآ  يارب  رکذ  تروص  هب  مسا  نیا  تسا  مزـال  مسا ،  نآ  زا  ندرب  دوس  هدافتـسا و  يارب  هک  تسا 

سکره نیاربانب ،  تسین .  نخس  ای  هملک  دنوادخ ،  مسا  نوچ  دشاب ؛ هتشاد  تفرعم  مسا  نآ  هب  ناسنا  دیاب  مسا ،  نآ  ندش  رکذ  يارب  هتبلا 
 . دبای یم  افش  دنوادخ  رکذ  زا  دراد ،  لاعتم  دنوادخ  یماسا  زا  هک  یتفرعم  رادقم  هب 

اهبلق بیبط  دنوادخ ، 

 ! انَبیبَط ای  ( )) 53  ! (( . ) هدـننک نامرد  يا   ! (( . )) ُبیبَط ای  ( )) 44  ! (( . ) اهلد هدـننک  نامرد  بیبط و  يا   ! (( . )) ِبُولُْقلا َبیبَط  ای  ( )) 12)
ینشور يا   ! (( . )) ِبُولُْقلا َرِّوَنُم  ای  ( )) 12  ! (( . ) هدنهد يدوبهب  شخبافش و  يا   ! (( . )) یفاش ای  ( )) 36  ! (( . ) ام هدننک  نامرد  يا  (( . ))

 ! (( . هدـننک نوگرگد  يا   ! (( . )) ُبِّلَقُم اـی  ( )) 97  ! (( . ) اـهلد هدـننک  نوگرگد  يا   ! (( . )) ِبُولُْقلا َبِّلَقُم  اـی  ( )) 12  ! (( . ) اـهلد شخب 
َوِءْرَْملا َْنَیب  ُلوُحَی  ْنَم  ای  ( )) 67  ! (( . ) وا رگم  ار  اهبلق  دزاس  یمن  نوگرگد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َوُه ِّالا  َبُولُْقلا  ُبِّلَُقی  ـال  ْنَم  اـی  ( )) 90)

یسک يا   ! (( . )) َنیفِراْعلا ِبُوُلق  ْنَع  ُدَْعبَی  ْنَم ال  ای  ( )) 63  ! (( . ) دوش یم  هطساو  لیاح و  شلد  یمدآ و  نیبام  هک  یسک  يا   ! (( . )) ِِهْبلَق
يرشب و تاکاردا  زکرم  ناوت  یم  ار  بلق ))   ! (( . )) اهلد مارآ  يا   ! (( . )) ِبُولُقلا َسینَا  ای  ( )) 12  ! (( . ) یتسین رود  نافراع  ياهلد  زا  هک 

مه ینوگانوگ  ياهتلاح  ياراد  نیاربانب ،  تسا ،  تایح  ياراد  هدـنز و  دوجوم  کی  بلق ،  هک  ییاجنآ  زا  تسناد و  ناسنا  یحور  تاـیح 
جیاـتن تلاـح  ود  نیا  زا  کـیره  ضرم . ))  تمالـس و   : )) درک میـسقت  یلک  شخب  ود  هب  ناوت  یم  ار  فـلتخم  ياـهتلاح  نیا  دـشاب .  یم 
لـصاح نیعم  يا  هجیتن  زین  هبترم  ره  اب  بسانتم  هک  تسه  یفلتخم  بتارم  ود ،  نیا  زا  کیره  يارب  نینچمه  دراد .  یپ  رد  ار  دوخ  صاخ 

تاـکاردا و يور  رب  یمیقتـسم  ریثءاـت  تاـیفیک  نیا  هک  تسا  نیا  رد  بلق  فـلتخم  ياـهتیلباق  اهدادعتـسا و  اـهتلاح ،  تـیمها  دوـش .  یم 
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هک دـنک  یم  كرد  هنوگنآ  یـصخش  ره  تفگ  ناوت  یم  هک  يروـط  هب  دراذـگ .  یم  ناـسنا  ياـهدرکلمع  يور  رب  نآ  عـبت  هب  فراـعم و 
رب مه  ناـسنا  لاـمعا  ینعی  دراد ؛ دوجو  زین  بلطم  نیا  سکع  هتبلا  تسا .  هدومن  كرد  هک  دـنک  یم  لـمع  هنوگنآ  دراد و  تیلباـق  شبلق 

یبـْلَق ْرُمْعاَو   : )) دـنیامرف یم  نابعـش ))  هاـم  هکرتـشم  لاـمعا   )) رد ترـضح  اذـل  دراد ،  میقتـسم  ریثءاـت  یمدآ ،  بـلق  لاوـحا  تاـیفیک و 
 ! (( . ُبیبَط ای   ! (( . )) اهلد هدـننک  نامرد  بیبط و  يا   ! (( . )) ِبُولُْقلا َبیبَط  ای  (( . )) امرف دابآ  تدوخ  تعاـطا  هب  ار  مبلق  (( . )) َکـِتَعاِطب
یمدآ بلق  هک  دـش  هتفگ  شخبافـش . )) !  يا   ! (( . )) یفاش ای   ! (( . )) ام هدـننک  نامرد  يا   ! (( . )) انَبیبَط ای   ! (( . )) هدـننک ناـمرد  يا  ))

هرقب هکراـبم  هروس  رد  تسا ؛  هدـش  هراـشا  بلق  تلاـح  ود  نیا  هب  اـهراب  میرک ،  نآرق  رد  تسا  ضرم ))  تمالـس و   )) تلاـح ود  ياراد 
رب دـنوادخ  سپ  تسا ،  يرامیب  ناـشیاهبلق  رد  ( )) 59  . . . ( . ) ًاـضَرَم ُهّللا  ُمُهَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  یف   : ) دـیامرف یم  نینچ  نیقفاـنم  هراـبرد 
ْنَم ِّالا  َنُوَنب  الَو  ٌلام  ُعَْفنَی  َمْوَی ال   : ) دـیامرف یم  نینچ  تمایق  زور  رد  دـیفم  زیچ  اهنت  هرابرد  ءارعـش ،  هروس  رد  و  دـیازفیب . )) ناشیا  ضرم 

هب ملاس  یلد  اب  هک  یـسک  رگم  دـشخب  یمن  يدوس  یمدآ  هب  دـنزرف  لاـم و  هک  تسا  يزور  تماـیق ، )  ( )) ) 60  ( . ) ٍمیلَـس ٍْبلَِقب  َهّللا  یَتَا 
 . دومن شالت  نوگانوگ ،  ضارما  زا  نآ  یـصالخ  يارب  دوب و  بلق  تمالـس  رکف  هب  دیاب  سپ  تسا  نینچ  هک  لاح  دیایب . )) ادخ  هاگـشیپ 

یمدآ هک  تسا  مزال  هعجارم ،  يارب  هتبلا  دیامنب .  هجلاعم  بلط  وا  زا  دـیامن و  هعجارم  بیبط ))   )) دزن ناسنا  هک  تسا  مزال  راک  نیا  يارب 
لفاغ یمدآ  هک  ینامز  ات  نوچ  دشاب ؛ فرتعم ))   )) نآ رد  نوگانوگ  ضارما  دوجو  هب  هتشاد و  عالطا  دوخ  بلق  نوگانوگ  لاوحا  زا  ادتبا 
بیبـط جـلاعم و  هب  هعجارم  جـالع و  رکف  هب  هاـگچیه  درادـنپب ،  صقن  بیع و  یب  ملاـس و  ار  دوخ  لد  اـی  دـشاب و  نتـشیوخ  لد  لاوحا  زا 

 ، دوخ لد  فلتخم  ياهیرامیب  زا  میا و  هتفرورف  ناوارف  یهاگآان  تلفغ و  کی  رد  هلحرم ،  نیا  رد  نایمدآ  ام  زا  يرایـسب  و  دوب .  دـهاوخن 
سپ دارفا ،  زا  يرایـسب  هکنیا  هچ  تسا  ساـسح  مهم و  رایـسب  يا  هلحرم  تسا ،  بیبط ))   )) هب هعجارم  هلحرم  هک  مود  هلحرم  میربخ .  یب 
بیبط دارفا  هب  نانآ  هعجارم  اسب  هچ  و  دنوش .  یم  هابتشا  راچد  اناوت  هاگآ و  بیبط  صیخشت  رد  دوخ ،  بلق  رد  يرامیب  دوجو  صیخشت  زا 

تخانـش و زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  نآ  موس  هلحرم  دنک .  یم  نکممان  ای  هتخادـنا  ریخءات  هب  ار  نانآ  جالع  دـیازفا و  یم  ناشیرامیب  رب  امن 
تخس و يا  هلحرم  زین  نیا  هک  دیامن  لمع  وا  شخبافش  ياه  هخسن  هب  دهد و  رارق  وا  هجلاعم ))   )) ضرعم رد  ار  دوخ  بیبط ،  ندرک  ادیپ 
 . تساـم دوخ  زا  رتهاـگآ  اـم  لاوحا  زا  هک  تسا  یـسک  بیبـط ))  (( ؟  تسیچ وا  هخـسن  و  تسیک ؟  بیبـط ))   )) مینیبـب لاـح  تسا .  مهم 

نوگانوگ تالاح  تایفیک و  مامت  رب  هدوب و  رظان  ام  رادرک  لامعا و  رب  نونکات  ادـتبا  زا  و  هدومن ،  قلخ  ار  اـم  هک  تسا  یـسک  بیبط ))  ))
هتفرگارف و ار  بلق  هک  تسا  ییاهیکیرات  اهتملظ و  زا  لد  ياهیرامیب  تسین .  لاـعتم  رداـق  دـنوادخ  زج  یـسک  وا  و  تسا .  فقاو  اـم  بلق 

رون يوس  هب  دـیاب  سپ  تسا .  هناگی  راگدرورپ  قلطم ،  رون  دزاس و  دوبان  ار  اهنآ  دوش و  هریچ  اهتملظ  نیا  رب  دـناوت  یم  هک  تسا  رون  اهنت 
فرطرب رد  داد و  رارق  یهلا  رون  شبات  ضرعم  رد  ار  دوخ  بلق  دیاب  دومن .  ار  اهیهایـس  اهیکیرات و  ندودز  تساوخرد  وا  زا  دـمآ و  قلطم 

هب لمع  يوس  هب  میـشاب و  هتـشاد  نامیا  دوخ  يادـخ  ندوب  بیبط  هب  دـیاب  ام  دومن .  شـشوک  شـالت و  سدـقم ،  شباـت  نیا  عناوم  ندرک 
 . میهدب رارق  شیوخ  یگدنز  راک و  هحولرس  ار  نآ  مییامن و  تکرح  هدش  هضرع  ام  رب  شنالوسر  هلیسو  هب  هک  وا  شخبافـش  ياه  هخـسن 
اب مینک و  هعجارم  دوخ  شخبافـش  بیبط  دزن  هب  هلـصافالب  میدومن ،  ساسحا  یتملظ  ترودـک و  دوخ  بلق  لد و  رد  هک  هاـگره  دـیاب  اـم 

دنوادخ زا  نابعش  همین  بش  لامعا  زا  مهدزیس  لامعا  رد  مینک .  تساوخرد  ار  اهیکاپان  اهیهایس و  نیا  ندش  فرطرب  شهاوخ ،  عرـضت و 
راگزیهرپ یبلق  اهلاراب !  (( . )) ًاّیقَـش الَو  ًاِرفاک  ًائیَرب ال  ِكْرِّشلا  َنِمَو  ًاّیقَن  ًاّیقَت  ًاْبلَق  یْنقُزْرا  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـش  تساوخرد  یبلق  نینچ  لاعتم 

ةاجانم  )) رد و  یتواقـش . ))  هن  دشاب و  نآ  رد  يرفک  هن  هک  یبلق  دـشاب ،  كرـش  زا  ياّربم  یلاخ و  هک  یبلق  نک ؛  تیانع  نم  هب  هزیکاپ  و 
َعَم ًایِـساق  ًاْبلَق  وُکْـشَا  َْکَیِلا  یهِلا   : )) دـیامن یم  افـش  بلط  وا  زا  دـنک و  یم  تیاکـش  دـنوادخ  هب  بلق  ياهیرامیب  زا  ترـضح  نیکاشلا )) 

ياـه هسوسو  اـب  تسا و  لدگنـس  تخـس و  هک  یبـلق  زا  منک  یم  تیاکـش  وت  هب  اـهلاراب !  (( . )) ًاـسّبَلَتُم ِْعبَّطلاَو  ِْنیَّرلاـِبَو  ًاـبِّلَقَتُم  ِساوْـسَْولا 
رامیب ياهبلق  اهنت  هن  هک  تسا  یبیبط  لاعتم ،  راگدرورپ  تسا . ))  هتفرگ  ارف  ار  نآ  یتشز  يرـسدوخ و  دوش و  یم  نوگرگد  نوگاـنوگ ، 
ُمیظَع یْبلَق  َتامَا  یهِلا . . .   : )) تسا هدـمآ  نینچ  نیباوتلا ))  ةاجانم   )) رد دزاس .  یم  هدـنز  مه  ار  هدرم  ياـهلد  هکلب  دـشخب ،  یم  افـش  ار 
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 ! ادنوادخ سپ  تسا .  هدش  ملد  یگدُرم  ثعاب  میظع )  ناهانگ   ) گرزب تایانج  اهلاراب !   (( . )) یتَیُْغبَو یلَمَاای  َْکنِم  ٍۀـَبْوَِتب  ِهیْحَاَف  یتَیانِج 
بلق هک  هاگنآ  اهلد . )) !  شخب  ینـشور  يا   ! (( . )) بُولُْقلا رِّوَنُم  ای   ! (( . )) نم يوزرآ  دیما و  يا  شخبب ،  تایح  ار  ملد  هبوت  هلیـسو  هب 

ینـشور ار  نآ  دناوت  یم  هک  تسا  زیچ  کی  اهنت  دریگ ،  یم  ارف  ار  نآ  درگادرگ  تملظ ،  هایـس  ياه  هدرپ  دیارگ و  یم  یکیرات  هب  یمدآ 
نامیا و نآ  هب  دـباتب ،  بلق  رب  رگا  هک  يرون  تسا ؛  یهلا  سدـقم  رون  نامه  زیچ ،  کی  نآ  و  دـهدب .  تاـجن  اـهتملظ  راـبغ  زا  دـشخبب و 
دـشخب و یم  افـش  ار  اهبلق  دوخ ،  رون  هلیـسو  هب  لاـعتم  راـگدرورپ  عقاو  رد  دراد .  یم  ینازرا  تمکح  ملع و  نآ  هب  دـشخب و  یم  تفرعم 

یمدآ بلق  هب  دوخ  رون  اب  لاعتم  دنوادخ  و  یتسه .  زا  رون  تسا و  یتسین  زا  یکیرات  تملظ و  رگید :  ترابع  هب  دـنک .  یم  هدـنز  ار  اهنآ 
 : تسا هدـمآ  نینچ  مالّـسلا )  هیلع   ) رمالا بحاص  ترـضح  ترایز  رد  دـهد .  یم  تاجن  تکـاله  یتسین و  زا  ار  نآ  دـشخب و  یم  یتسه 
ار ما  هنیس  نیقی و  رون  زا  ار  مبلق  هک  مبلط  یم  وت  زا  اهلاراب !  (( . )) ِناْمیِْالا َرُون  يرْدَصَو  ِنیقَْیلا  َرُون  یْبلَق  َالْمَت  ْنَا  َُکلَئْـسَا . . .  ّینِا  َّمُهّللَا  ))

ناسنا لـمع  حور و  رد  یقیقح  میقتـسم و  يرثا  یهلا ،  رون  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نیارباـنب ،  ینادرگ . ))  راشرـس  زیربل و  ناـمیا ،  رون  زا 
هب دـنادرگ .  یم  یناسنا  یهلا و  مه  ار  ناسنا  رادرک  لامعا و  نآ  عبت  هب  هتـسارآ و  كاپ و  ار  یمدآ  ناج  حور و  ینعی  دراذـگ ؛ یم  یقاـب 
هک تسا  يزیچ  نامه  نیاو  تسا  نآزااهیدب  مامت  نتسبرب  تخر  نآ و  رد  اهیبوخ  مامت  یلجت  يانعم  هب  بلق  ندش  ینارون  رگید :  ترابع 
يا  ! (( . )) ُبِّلَقُم اـی   ! (( . )) اـهلد هدـننک  نوـگرگد  يا   ! (( . )) ِبوـُلُْقلا َبِّلَقُم  اـی   . )) تـسا یمدآ  يارب  ارـس  ودره   (( تداعـس  )) ثعاـب

یمن نوگرگد  لوحتم و  ار  اـهبلق  یـسک  وا  زج  هک  يا   ! (( . )) َوُه ّـِالا  َبُولُْقلا  ُبِّلَُقی  ـال  ْنَم  اـی   ! (( . )) هدـننک ور  ریز و  زاـس و  نوگرگد 
هداهن مان  نیا  هب  ار  یمدآ  بلق  تهج ،  نآ  زا  تفگ  ناوت  یم  و  تسا .  لوحت ))  ینوگرگد و   )) يانعم هب  تغل  رد  بلق ))   ! (( . )) دزاـس

یم ضراع  نآ  رب  یفلتخم  نوگانوگ و  رایـسب  تایفیک  تالاح و  هک  يروط  هب  ریذـپرییغت  لوحتم و  رایـسب  تسا  يدوجوم  بلق ،  هک  دـنا 
هک تسناد  دیاب  اما  تسوا .  ياناوت  تسد  هب  یتسه  روما  مامت  هرادا  هک  تسا  يراگدرورپ  یمدآ ،  بلق  بلقم  هدـننک و  نوگرگد  دوش . 

لامعا زا  یلمع  ره  يارب  لاعتم  دنوادخ  دزاس .  یم  نوگرگد  ار  یمدآ  بلق  یصاخ ، ))  ياهرایعم  اهتنـس و   )) ساسا رب  لاعتم  راگدرورپ 
لمع ًالثم  دوش ؛ یم  دراو  یمدآ  حور  بلق و  رب  صخـشم ،  ِرثا  نآ  لـمع ،  نآ  باـکترا  ماـگنه  هک  تسا  هداد  رارق  صاـخ  يرثا  یمدآ ، 

ناسنا بیـصن  یلیلد )  ره  هب   ) یهلا قیفوت  هک  یماگنه  ًالثم  ای  دوش .  یم  نآ  ترودک  بجوم  دساف ،  لمع  بلق و  تینارون  بجوم  حلاص 
تاـکاردا و ماـمت  بلق ،  نآ  رد  یهلا  رون  شـشخرد  اـب  هک  يروط  هب  دـنک  یم  رییغت  تعرـس  هب  ناـسنا  بلق  تلاـح  ناـهگان  دوـش ،  یم 

یم هدهاشم  دوخ  ربارب  رد  ار  نانآ  اراکشآ  تسناد ،  یمن  لبق  هظحل  دنچ  ات  هک  ار  یقیاقح  ناسنا  دوش و  یم  نوگرگد  بلق ،  ياهتشادرب 
زا تساوخرد  بلق ،  ینوگرگد  ياههار  زا  یکی  درک .  هظحالم  ناوت  یم  حوضو  هب  دارفا ،  ندروآ  نامیا  ماگنه  هب  ار  هدـیدپ  نیا  دـنک . 
رد هکنانچ  دـیامنب  ار  دوخ  یبلق  تالاح  ینوگرگد  ياضاقت  لاعتم ،  راگدرورپ  زا  ناسنا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛  بولقلا ))  بلقم   )) دوخ

یِلا اَنلاح  ْلِّوَح  لاوْحالاَو !  ِلْوَْحلا  َلَّوَُحم  ای  ِراهَّنلاَو !  ِْلیَّللا  رِّبَدـُم  ای  ِراْصبالاَو !  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  ای   : )) تسا هدـمآ  لاس ))  لـیوحت   )) ياـعد
هب ار  ام  لاح  راگزور !  لاس و  هدننک  ضوع  يا  زور !  بش و  هدننک  ریبدـت  يا  اه !  هدـید  اهلد و  هدـننک  نوگرگد  يا  (( . )) ِلاْحلا ِنَسْحَا 

لاعتم راگدرورپ  ندوب  بولقلارونم ))  بولقلا و  بیبط  بولقلا و  بلقم   )) نیب هک  درک  هجوت  دیاب  اجنیا  رد  نک . ))  لیدبت  اهتلاح  نیرتهب 
سپ تسا ،  بولقلا ))  بلقم   )) نوچ لاـعتم  دـنوادخ  تفگ  ناوـت  یم  هک  اـنعم  نیا  هب  دراد ؛ دوـجو  مجـسنم  یقطنم و  ًـالماک  یطاـبترا  ، 

هک یـسک  يا   ! (( . )) ِِهْبلَقَو ِءْرَْملا  َْنَیب  ُلوُحَی  ْنَم  ای   )) تسه مه  بولقلارونم ))   ، )) تهج نیمه  هب  زاب  دشاب و  یم  مه  بولقلا ))  بیبط  ))
تـسناد انعم  نیا  هب  ناوت  یم  ار  ناسنا  بلق  ناسنا و  نیب  لاعتم  دنوادخ  ندـش  لیاح  دوش . )) !  یم  لیاح  هطـساو و  وا  لد  یمدآ و  نیبام 

هب دوش .  یم  یمدآ  يور  رب  بلق  دوجوم  تاریثءات  زا  عنام  وا ،  بلق  ناسنا و  نیب  ندـش  لـیاح  نتخادـنا و  هلـصاف  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  هک 
یم لاعتم  دنوادخ  هک  یماگنه  ینعی  دزاس ؛ یم  نوگرگد  ار  یمدآ  تاکاردا  اهتـشاد و  رب  ندش ،  لیاح  اب  لاعتم  دنوادخ  رگید :  ترابع 

ناسنا مه  ات  یهلا ،  يا  هلصاف  مه  نآ  دزادنا ،  یم  هلصاف  وا  دوخ  یمدآ و  بلق  نیب  ام  دزاس ،  لوحتم  ار  وا  دهدب و  رییغت  ار  ناسنا  دهاوخ 
دیزادنا هلصاف  نانآ  نیب  رفن  ود  هطبار  نتخاس  نوگرگد  يارب  امش  هک  تسا  نآ  دننام  هیبشتالب  ددرگ .  یهلا  یلوحت  راچد  وا ،  بلق  مه  و 
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يا هطبار  دوش و  یم  ضوع  رگیدـکی  هب  تبـسن  ود  نآ  دـید  امـش ،  نتفر  راـنک  زا  سپ  تروص ،  نیا  رد  دـییوگب ،  ینخـس  کـیره  اـب  و 
ْمُکاعد اذِا  ِلوُسَّرِللَو  ِِهّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   : ) دیامرف یم  نینچ  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  دننک .  یم  ادیپ  رگیدـمه  اب  دـیدج 

هب ار  امـش  لوسر ،  ادـخ و  هک  یماگنه  نامیا !  لها  يا  ( )) 61  ( . ) َنوُرَـشُْحت ِْهَیِلا  ُهَّنَاَو  ِِهْبلَقَو  ِءْرَْملا  َْنَیب  ُلوُحَی  َهّللا  َّنَا  اوُمَلْعاَو  ْمُکییُْحی  اـِمل 
شبلق یمدآ و  نیب  دنوادخ  هک  دـینادب  دـییامن و  تباجتـسا  ار  نانآ  ددرگ  یم  امـش  ندـش  هدـنز  بجوم  هک  دـنناوخ  یم  ارف  يزیچ  يوس 

کی زا  لاعتم  راگدرورپ  هیآ ،  يادتبا  رد  دوش ،  یم  هظحالم  هک  نانچمه  دـیوش . )) یم  روشحم  وا  يوس  هب  هک  دـینادب  دوش و  یم  لیاح 
هولج نیگنس  نارگ و  يرایسب ،  رظن  هب  ینوگرگد  نیا  هک  ییاجنآ  زا  اما  دروآ .  یم  نایم  هب  نخس  ندش ،  هدنز  ینعی  یـساسا  ینوگرگد 

 ، وا بلق  یمدآ و  نیب  ندـش  لیاح  هب  ام  دـیامرف  یم  دـهد و  یم  تبـسن  دوخ  هب  ار  ینوگرگد  نیا  ءاشنم  لاعتم  دـنوادخ  سپ  دـنک ،  یم 
کی هب  ندیسر  هک  نآ  هجیتن  اما  دشاب ،  یم  لوسر  ادخ و  تباجتسا  هطبار  نیا  رد  ناسنا  هفیظو  نیاربانب ،  میوش .  یم  یلوحت  نینچ  ثعاب 
ياهلد زا  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنیفِراـْعلا ِبُوُلق  ْنَع  ُدَْـعبَی  ـال  ْنَم  اـی   . )) تسا لاـعتم  راـگدرورپ  هدـهع  رب  تسا ،  یگدـنز  تاـیح و  عون 
تافـص هاگیّلجت  هزادـنا  هچ  ات  ناسنا  بلق  هک  تسانعم  نیا  هب  یمدآ ،  بلق  زا  لاعتم  دـنوادخ  یکیدزن  يرود و  تسین . )) !  رود  نافراع 

رد هک  يا  هتکن  دشاب .  یم  رتکیدزن  لاعتم  دـنوادخ  هب  ناسنا  دـشاب ،  یهلا  رون  هب  رّونم  رتشیب  یمدآ  بلق  هک  رادـقم  ره  سپ  دـشاب .  یهلا 
کیدزن یبلق  ره  هب  لاعتم  دـنوادخ  تسا ،  هدـمآ  روکذـم  هلمج  رد  هک  هنوگنامه  تسا .  لاعتم  دـنوادخ  تفرعم  تسا ،  هجوت  لباق  اجنیا 

یگنر هتفای و  تسد  یلاعت  يراب  تافـص  هب  تفرعم  لها  هک  تسا  رطاـخ  نادـب  نیا  و  تسا .  کـیدزن  تفرعم  لـها  بولق  هب  هکلب  تسین 
َسینَا ای   . )) تشذگ زین  برق ))  تفرعم و   )) باب رد  ثحب  نیا  تسا .  لاعتم  راگدرورپ  هب  یکیدزن  نامه  نیا  و  دنا .  هتفرگ  دوخ  هب  یهلا 

بلق هک  بلق  یقیقح  سنوم  اما  دراد ،  ار  ینوگانوگ  فلتخم و  ياهزیچ  اب  سنا  تیلباق  یمدآ  بلق  اهناج . )) !  مارآ  يا   ! (( . )) ِبُولُْقلا
همزال تسا .  نایملاع  راـگدرورپ  ینعی  اـهیتسین  ماـمت  شخب  یتسه  یتسه و  قلاـخ  دـسر ،  یم  یعقاو  ناـنیمطا  شمارآ و  هب  نآ  راـنک  رد 

 . دوش ادـج  وا  ریغ  زا  دسانـشب و  ار  وا  دـیامن ،  تکرح  دوخ  يادـخ  يوس  هب  هک  تسا  نآ  دریگب  سنا  شراگدرورپ  اـب  یمدآ  بلق  هکنآ 
بلق و نوگانوگ  تایفیک ))  تالاح و   )) هب میرک  نآرق  رد  بلق  نوگانوگ  تاّیفیک  تالاح و  تشذـگ .  سنا ))   )) باب رد  زین  ثحب  نیا 
 ، نانیمطا زا :  دنتسه  ترابع  تالاح ، ))   )) نیا زا  یـضعب  تسا .  هدش  هراشا  یمدآ ))  بلق  فلتخم  ياهدادعتـسا  اهتّیلباق و   )) هب نینچمه 
 ، لاعتم راگدرورپ  لاثم ،  ناونع  هب  كرد و . . .  مهف ،  تیاده ،  لقعت ،  زا :  دنترابع  نآ  ياهتیلباق ))   )) زا یخرب  و  تلفغ و . . .  نوکس ، 

مارآ لد ،  انامه  ( )) . . . 62  ( . ) ُبُولُْقلا ُّنِّئَمْطَت  ِهّللاِرْکِذـِب  الَا  دـیامرف . . . ( :  یم  نایب  بلق  نانیمطا  شمارآ و  بجوم  ار  یهلا ))  رکذ  ))
اوُرَفَک َنیذَّلا  ِبُوُلق  یف  یْقُلنَـس   . ) میهد یم  رارق  نیرفاـک  بوـلق  رد  ار  هرهلد  بعر و  هک  دـیامرف  یم  لـباقم  رد  و  ادـخ . )) رکذ  هب  دـبای 

یم كرـش  دـنوادخ  هب  هک  تهج  نادـب  میهد ،  یم  رارق  بعر  دنتـسه ،  رفاک  هکناـنآ  بلق  رد  ( )) 63  . . . ( . ) ِهّللاـِب اوُکَرْـشَا  اـِمب  َبْعُّرلا 
( )) 64  . . . ( . ) ُهَْبلَق ِدْهَی  ِهّللِاب  ْنِمُْؤی  ْنَمَو  دیامرف . . . ( :  یم  نینچ  ناسنا  بلق  تیاده  هرابرد  نباغت ،  هکرابم  هروس  رد  و  دنزرو . )) . . . 

دـبایرد و ار  قیاقح  دـناوت  یم  یبلق  نینچ  ینعی  دـنک . )) . . .  یم  تیادـه  ار  شبلق  دـنوادخ  دروآ ،  نامیا  يادـخ  هب  هک  سکنآره  . . . 
 ( . َنوُهَقْفَی ْمُهَف ال  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َِعبُطَو  دیامرف . . . ( :  یم  نینچ  مدرم  زا  يا  هتـسد  هرابرد  هبوت ،  هروس  رد  و  دـهدب .  صیخـشت  ار  تایعقاو 
بلق هک  دوش  یم  هظحالم  مینک  یم  هعجارم  اـهاعد  هب  هک  یتقو  دـننک . )) یمن  كرد  سپ  تسا ،  هدروخ  رهُم  ناـشیاهلد  رب  ( )) . . . 65)

وکین و ياـهتلاح  بوـخ ،  تاـساسحا  ماـمت  یهلا  ياـیلوا  ینعی  تسا ؛  هدـش  یقلت  یمدآ ، ))  ياهیدـب  اـهیبوخ و   )) ماـمت زکرم  ناوـنع  هب 
کنیا دنتـسه .  نتـشیوخ  بلق  زا  صقاون  اهیدب و  همه  عفر  ددص  رد  لباقم ،  رد  و  دننک .  یم  اضاقت  دوخ  بلق  يارب  ار  هتـسیاش  تاکاردا 

یل ْلَعْجا  َّمُهّللَا   : )) تسا هدش  اضاقت  بلق  يارب  يروما  نینچ  هکرتشم ))  تابیقعت   )) رد میراپـس :  یم  ناج  شوگ  هیعدا ،  نیا  زا  یخرب  هب 
رب وت  هک  هد  رارق  شناد  كرد و  ییانیب و  رون و  مبلق ،  رد  اهلاراب !  (( . )) ٌریدَـق ٍء  یَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ًاْملِعَو ،  ًاـمْهَفَو  ًارََـصبَو  ًارُون  یْبلَق  یف 

تـسا ناـسنا  يارب  یحور  تلاـح  نیرتـهب  نیرتـالاب و  هـک  نـیقی ))   )) تلاـح حبـص ))  زاـمن  بـیقعت   )) رد و  ییاـناوت . ))  رداـق و  زیچره 
دمحم لآ  دـمحم و  رب  اـهلاراب . . . !   (( . )) یبـْلَق یف  َنیقَْیلا  ِلَـعْجاَو . . .  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا . . .   : )) هدـیدرگ تساوخرد 
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تساوخرد دنوادخ  زا  تسا و  هدش  هراشا  بلق  يریذپ  لّوحت  هب  هیعدا  زا  یضعب  رد  نینچمه  هد . ))  رارق  مبلق  رد  ار  نیقی  تسرف و  دورد 
ِبوـُلُْقلا َبِّلَقُم  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  باـتفآ ))  بورغ  عوـلط و   )) ياـعد رد  تسا .  هدـش  تیادـه  هنیمز  رد  بلق  تلاـح  يرادـیاپ 

نید رب  ار  ملد  یتسه ،  اهلد  اهمشچ و  هدننک  نوگرگد  هک  ییادخ  يا   (( . )) ینَْتیَدَهِْذا َدَْعب  یْبلَق  ْغُِزت  الَو  َِکنید  یلَع  یْبلَق  ْتِّبَث  ِراْصبالاَو 
دوجو یمدآ  بلق  لاوحا  ندنام  تباث  يارب  ینیمـضت  رگید :  ترابع  هب  زاسم . )) نوگرگد  تیاده  زا  سپ  ار  مبلق  رادب و  رادـیاپ  تدوخ 
راـتفرگ دوش و  نوگرگد  لّوحتم و  ناـسنا ،  يوس  زا  یـشزغل  رثا  رب  تسا  نکمم  هتفرگ  رارق  تیادـه  قـیرط  رد  کـنیا  هک  یبـلق  درادـن ، 

يرای و ياضاقت  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـشاب و  اشوک  دوخ  لد  لاوحا  زا  تبقارم  رد  امیاد  دـیاب  یمدآ  نیاربانب ،  ددرگ ،  یهارمگ  تلالض و 
 ! اـهلاراب  (( . )) ۀـمکحلا َعیباـنی  یبـْلَق  یف  ِْتبثَاَو   : )) تسا هدـش  هتـساوخ  دـنوادخ  زا  یبـلق  نینچ  زین  هیعدا  زا  یخرب  رد  دـیامنب .  کـمک 

لیـصحت و اب  طـقف  هک  دنتـسین  يروما  زا  تفرعم  تمکح و  رگید :  تراـبع  هب  اـمرف . )) رارقرب  مبلق  رد  ار  تمکح  عباـنم  اـه و  همـشچرس 
ندیـشوج رودـص و  زکرم   )) دوخ هک  دـسرب  يا  هبترم  ماقم و  هب  هک  دراد  ار  تیلباق  نیا  یمدآ  بلق  هکلب  دـنوش ،  لصاح  ندـناوخ  سرد 

ياهلد اهلاراب !  (( . )) ِۀَفِْرعَْملاَو ِْملِْعلِاب  اَنبُوُلق  َالماَو   : )) تسا هدمآ  نینچ  زین  مالّـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  ياعد  رد  و  دشاب .  تمکح )) 
زا اهتلاح  تاساسحا و  نیرتکاپ  نیرتاـبیز و  هیعدا ،  رد  نینچمه  نادرگ . ))  راشرـس  زیربل و  تخانـش ،  شناد و  تفرعم و  ملع و  زا  ار  اـم 

همه زا  ندـنام  رود  اهیبوخ و  تالامک و  همه  هب  ندیـسر  اـهنآ  هجیتن  هک  یتاـساسحا  تسا .  هدـش  تساوخرد  بلق  يارب  لاـعتم  دـنوادخ 
 ! اهلاراب (( . )) ُُهقْوَش َْکنِم  ِهینْدـُی  ًاْبلَق  یل  ْبَه  یهِلا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  هنیمز ،  نیا  رد  هینابعـش ))  تاجانم   )) رد تساهیدـب .  اـهیتشز و 

قاـیتشا يزیچ  يوس  هب  ار  یلد  ره  رگید :  تراـبع  هب  دـشاب . )) وت  هب  نم  یکیدزن  ثعاـب  شقاـیتشا  قوش و  هک  اـمرف  تیاـنع  نم  هب  یبـلق 
کیدزن وت  هب  دروآ و  وت  يوس  هب  ارم  اهنت  اهنت و  هک  هد  رارق  نم  لد  رد  یقوش  نانچنآ  اراگدرورپ !  دنیامرف :  یم  ترضح  لاح ،  تسه . 

لد ناگدید  هکدورب  شیپدناوت  یماجنادباتادخریغ  زا  ناسنا  ییادـج  نیا  نک .  ادـج  نَکرب و  ملد  زا  ار  تدوخ  ریغ  قوش  ینعی  دـنادرگ ؛
َقِرَْخت یّتَح  َْکَیِلا  اهِرَظَن  ِءایـِضب  اـِنبُوُلق  َراـْصبَا  ِْرنَاَو  َکـَْیِلا  ِعاـطِْقنِْالا  َلاـمَک  یل  ْبَه  یهِلا   : )) دوش نشور  یلاـعتقح  ندـید  وترپ  هب  یمدآ 

ناگدـید امرف و  تیانع  نم  هب  ار  تدوخ  ریغ  زا  ییادـج  تیاهن  اراگدرورپ !  (( . )) ِۀَـمَظَْعلا ِنِدـْعَم  یِلا  َلِصَتَف  ِروُّنلا  َبُجُح  ِبُولُْقلا  ُراـْصبَا 
لـصاو تمظع  ندعم  هب  درذگب و  رون  ياهباجح  زا  لد  ناگدـید  هک  ییاج  ات  امن  نشور  تدوخ  يوس  هب  نتـسیرگن  وترپ  هب  ار  ام  ياهلد 

(( . ًاـمَّیَتُم کِّبُِحب  یبـْلَق  ْلَـعْجاَو . . .   : )) تسا هدـش  تساوـخرد  یهلا  تبحم  زا  زیربـل  یبـلق  لـیمک ، ))   )) فیرـش ياـعد  رد  و  دوـش . ))
 : دنیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  ترـضح  نیفئاخلا ))  ةاجانم   )) رد و  نادرگ . ))  بات  یب  تدوخ  ّتبحم  قشع و  زا  ار  مبلق  اراگدرورپ !  ))

ینز و یم  رهم  تسا ،  وت  تبحم  اب  هتخیمآ  هک  ار  ییاهبلق  ایآ . . .  اـهلاراب !  (( . )) َکـِتَّبَحَم یلَع  ْتَوَْطنا  ٍبُوُلق  یلَع  ُعَبْطَت  ْلَـه . . .  یهِلا  ))
ًاقیدْصَتَو َْکنِم  ًۀَیشخَو  ََکل  ًاّبُح  یْبلَق  َالما  َّمُهّللَا   : )) تسا هدمآ  نینچ  ناضمر ))  هام  ياهرحـس   )) لامعا رد  و  تسب . )) ؟  یهاوخ  ار  نآ 

يوس هب  قوش  سوه و  نامیا ،  قیدصت ،  سرت ،  تبحم ،  زا  راشرـس  ار  مبلق  اراگدرورپ !  (( . )) َْکَیِلا ًاقْوَشَو  َْکنِم  ًاقَرَفَو  َِکب  ًانامِیاَو  ََکل 
زا یخرب  هب  هک  تسا  هدمآ  نایم  هب  نخـس  ناوارف  هیعدا ،  رد  زین  اهیدب  اهیرامیب و  زا  بلق  ندومن  كاپ  ندودز و  هرابرد  امرفب . )) تدوخ 

تبحم نم !  يادخ   (( . )) یْبلَق ْنِم  اْینُّدلا  َّبُح  ْجِرْخَا  يدّیَـس   : )) تسا هدمآ  نینچ  یلامث ))  هزمح  یبا   )) ياعد رد  دوش :  یم  هراشا  نانآ 
ار ملد  اهلاراب !  (( . )) ِقافِّنلا َنِم  ِیْبلَق  ْرِّهَط  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـمآ  ناضمر  كرابم  هام  ياهرحـس  لامعا  رد  و  امرف . )) جراخ  مبلق  زا  ار  ایند 

ِریهْطَِتلَو َکِمَرَک  یف  یلاخْدِِاب  َُکتْرَکَـشَف   : )) تسا هدـمآ  نینچ  هینابعـش ))  تاجانم   )) رد و  نادرگ . ))  رهطم  كاپ و  ییورود  قافن و  زا 
ياهیدیلپ زا  ار  مبلق  يدومن و  لخاد  شیوخ  مرک  رد  ارم  هک  تهج  نیا  زا  میامن  یم  رکـش  ار  وت  سپ  (( . )) َْکنَع ِۀَْـلفَْغلا  ِخاسوَا  ْنِم  یْبلَق 

وت هب  اراـگدرورپ !  (( . )) ُعَـشَْخت ـال  ٍْبلَق  ْنِم  َکـِبُذوُعَا . . .  ّینِا  َّمُهّللَا   : )) هکرتـشم تاـبیقعت  رد  و  يدرک . ))  كاـپ  تدوـخ ،  زا  تـلفغ 
 : میرب یم  رخآ  هب  ناضمر  كرابم  هام  ياهرحـس  لامعا  زا  ییاعد  اب  ار  بلطم  دشابن . )) عوشخ  نآ  رد  هک  یبلق  زا  موش . . .  یم  هدـنهانپ 

(( . دنوش نوگرگد  اه  هدید  اهلد و  هک  يزور  نآ  رد  متراشب  راتساوخ  وت  زا  اهلاراب !  (( . )) ُراْصبالاَو ُبُولُْقلا  ُبَّلَُقت  َمْوَی  يرُْشْبلا  َُکلَئْسَا  ))
یم كرد  دـننیب و  یم  تسه  هک  هنوگنآ  ار  قیاقح  تاّیعقاو و  هک  انعم  نیا  هب  دـنوش  یم  نوگرگد  اه  هدـید  اهلد و  مه ،  تماـیق  زور  رد 
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دوجو هب  ترخآ  ناـهج  رد  لاـمعا  نیا  هک  یجیاـتن  هداد و  ماـجنا  اـیند  رد  ناـسنا  هک  یلاـمعا  تقیقح  يویند و  یگدـنز  تقیقح  دـننک . 
کی دنتـسه  قح  لها  هک  یناـسک  يارب  ندرب  یپ  ندـید و  نیا  دـنریگ ،  یم  رارق  ناـسنا  كرد  هدـید و  لـباقم  رد  یگمه  تسا ،  هدروآ 

رد هکنانآ  يارب  اما  دـنوش .  یم  هاگآ  دوخ  يدـبا  تمعنرپ  یگدـنز  ینارون و  تشونرـس  هب  عقاو  رد  هکنیا  هچ  تسا  گرزب  تراـشب ))  ))
هکنیا هچ  دور  یم  رامش  هب  یمظع  تبیصم  کی  قیاقح ،  ندش  راکشآ  اه و  هدرپ  نتفر  الاب  نیا  دنا ،  هتشادرب  مدق  یناطیـش  لطاب و  قیرط 
َباذَع اِنقَو  انَّبَر . . .   ) دننک یم  هدهاشم  دوخ  ربارب  رد  ار  یهلا  نیگنـس  ياهباذع  دنرب و  یم  یپ  دوخ  راب  ّتلذ  خـلت و  رایـسب  تشونرـس  هب 
ِهّللاِرْکِذ ْنَع  ٌْعَیب  الَو  ٌةَراِجت  ْمِهیْهُلت  ٌلاجِر ال   : ) تسا میرک  نآرق  رد  هفیرش  هیآ  نیا  زا  هتفرگرب  تشذگ  نآ  رکذ  هک  ییاعد  ( 66  ( . ) راّنلا

یناسک نانآ  دـیامرف :  یم  یهلا  نادرم  هرابرد  میرک  نآرق  ( 67  ( . ) ُراْصبالاَو ُبُولُْقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًامْوَی  َنُوفاخَی  ِةوکَّزلا  ِءاتِیاَو  ِةولَّصلا  ِماـِقاَو 
اریز دراد ؛ یمن  زاب  هبجاو  قوقح  تخادرپ  زامن و  ماجنا  دنوادخ و  دای  زا  ار  نانآ  هّرمزور ،  یگدنز  تراجت و  راک و  بسک و  هک  دنتـسه 

ترابع هب  دـننک .  یم  هظحالم  تسه  هک  هنوگنآ  ار  قیاـقح  دـنوش و  یم  بلقنم  اـه  هدـید  اـهلد و  زور ،  نآ  رد  هک  دنـسرت  یم  يزور  زا 
راتفرگ نامیـشپ و  زور ،  نآ  رد  ات  دـننک  یم  یگدـنز  يا  هنوگ  هب  ایند  نیا  رد  دـنراد ،  نامیا  نآ  ثداوح  تماـیق و  زور  هب  نوچ  رگید ، 

 . هّللا ءاش  نا  دشاب ،  يدبا  تمعنرپ  یگدنز  کی  تراشب  هیام  ناشیارب  نانآ ،  يویند  یگدنز  هکلب  دنشابن ، 

لاعتم دنوادخ  ندوب  يداه 

َيِداه ای  ( )) 60  ! (( . ) ناهارمگ رگتیاده  يا   ! (( . )) َْنیّلِضُْملا َيِداه  ای  ( )) 87  ! (( . ) امنهر هدننک و  تیاده  يا   ! (( . )) يداه ای  ( )) 36)
یـسک يا   ! (( . )) ینادَهَو ینَقَّفَو  ْنَم  ای  ( )) 66  ! (( . ) دشاب وا  تیاده  راتـساوخ  هک  سک  نآ  ره  هدننک  تیاده  يا   ! (( . )) ُهادهَتْـسا ِنَم 

 ! (( دنک یم  تیاده  دهاوخب  ار  هکره  هک  یسک  يا   ! (( . )) ءاشَی ْنَم  يدْهَی  ْنَم  ای  ( )) 83  ! (( . ) يدومن متیاده  يداد و  قیفوت  نم  هب  هک 
يا  ! (( . )) يدُْهی الَو  يِدْهَی  ْنَم  ای  ( )) 50  ! (( . ) دنک یم  هارمگ  دـهاوخب  ار  هکره  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ءاشَی ْنَم  ُّلُِضی  ْنَم  ای  ( )) 83 . )

یسک يا   ! (( . )) َنیِدَتْهُْملِاب ُمَلْعَا  َوُه  ْنَم  ای  ( )) 72  ! (( . ) دوش یمن  تیاده  جو  درادن  تیاده  هب  زاینج  یلو  دنک  یم  تیاده  هک  یـسک 
 ، شهار زا  ناهارمگ  هب  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِِهلیبَس ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَا  َوُه  ْنَم  ای  ( )) 67  ! (( . ) تسا رتهاگآ  همه  زا  ناگتفای ،  هر  هب  هک 

ُلیلَد ای  ( )) 13  ! (( . ) دومن هر  هاگنآ  داد و  رارق  هزادنا  رادقم و  هک  یسک  يا   ! (( . )) يدَهَف َرَّدَق  ْنَم  ای  ( )) 41  ! (( . ) تسا رتملاع  همه  زا 
 ! یتَْریَح َْدنِع  یلیلَد  ای  ( )) 11  ! (( . ) اهنادرگرـس يامنهار  يا   ! (( . )) َنیرِّیَحَتُْملا َْلِیلَد  ای  ( )) 14  ! (( . ) هدـنهد ناشن  رگناشن و  يا  ! (( . ))

يا  ! (( . )) َُهل َْلِیلَد  ْنَم ال  َْلِیلَد  ای  ( )) 59  ! (( . ) ام يامنهر  يا   ! (( . )) انَلِیلَد ای  ( )) 53  ! (( . ) مینادرگرس ماگنه  هب  نم  يامنهار  يا  (( . ))
(42  ! (( . ) دراد دوجو  شیاهلیلد  زیچ ،  همه  رد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُُهِلئالَد ٍءْیـش  ِّلُـک  یف  ْنَم  اـی  ( )) 58  ! (( . ) نایامنهر یب  ياـمنهر 

 ! (( ُُهتایا ِضْرالا  ِیف  ْنَم  ای  ( )) 58  ! (( . ) دراد دوجو  وا  ياه  هناشن  اه  هیحان  اه و  هنارک  رد  هک  یسک  يا   ! (( . )) ُُهتایا ِقاف  ْالا  ِیف  ْنَم  ای  ))
نانیبزیت يارب  شیاه  هناشن  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنیرِظاّنِلل ٌناهُْرب  ُُهتایا  ْنَم  اـی  ( )) 75  ! (( . ) تسوا ياه  هناشن  نیمز  رد  هک  یـسک  يا  . ))

ای ( )) 5  ! (( . ) دراد دوجو  وا  ياهیرگناشن  شیاه ،  هناشن  رد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُُهناهُْرب ِتای  ْـالا  ِیف  ْنَم  اـی  ( )) 42  ! (( . ) تسا رگناشن 
ُتای ْالا  َُهل  ْنَم  اـی  ( )) 56  ! (( . ) تایآ هدنتـسرفورف  يا   ! (( . )) ِتای ْـالا  َلِْزنُم  اـی  ( )) 24  ! (( . ) هدـننک تباث  رگناـشن و  يا   ! (( . )) ُناـهُْرب

ای ( )) 77  ! (( . ) هدـنرب تسار  هار  هب  يا   ! (( . )) ُدِـشار اـی  ( )) 32  ! (( . ) تسوا نآ  زا  گرزب  ياـه  هناـشن  هک  یـسک  يا   ! (( . )) يْربُْـکلا
داشرا راتـساوخ  هک  سکنآره  يامنهر  يا   ! (( . )) ُهَدَشْرَتْسا ِنَم  َدِـشُْرم  ای  ( )) 30  ! (( . ) هدننک تیاده  هدنهد و  دـشر  يا   ! (( . )) ُدیـشَر
 ! (( . تسا راکـشآ  وا  يوس  هب  ناگدـننک  تشگزاب  يارب  شهار  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنیبینُْمِلل ٌحِـضاو  ُُهلِیبَس  ْنَم  اـی  ( )) 75  ! (( . ) دـشاب

زا یـشان  تلالـض  تملظ و  تلاهج ،  ظیلغ  هِم  تسا ،  روانـش  یتسه ،  مطالترپ  يایرد  رد  رـشب  یناگدنز  یتشک  تیاده  تخانـش  فلا : 
زا سپ  اما  دنهد ،  یم  ناشن  ار  یتهج  تاجن ،  لحاس  هب  ندیسر  يارب  نانیشنرس ،  زا  کیره  تسا .  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  ینادان ،  رورغ و 

مادک هار  و  تساجک ؟  لحاس  دنرگن .  یم  دوخ  فارطا  هب  نادرگرس  ناریح و  یگمه  هرابود  دصقم ،  هب  ندیـسرن  ریـسم و  نآ  رد  ندنار 
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تـسا نیریـش  هچ  هآ . . . !  دزاس :  یم  هریخ  دوخ  يوس  هب  ار  اهمـشچ  دریگ و  یم  ندیـشخرد  يرون  تاـجن ،  لـحاس  زا  ناـهگان  تسا ؟ 
زا نآ  هب  زاین  و  تسیچ ؟  تیاده  یتسار  هب  ندرک !  ساسحا  دوجو  مامت  اب  تسا  نیریش  هچ  و  ندید !  نتفای و  تسا  نیریـش  هچ  تیاده ! 
رد تیاده ، ))   )) هکنیا هچ  تشادن ؛  ییانعم  وا  يارب  تیاده  دوب ،  دماج  نکاس و  يدوجوم  رشب  رگا  تفگ  دیاب  خساپ  رد  تسیچ ؟  رهب 

هدننک تکرح  ددعتم و  تکرح  ياهریسم  مینادب  هک  دنک  یم  هولج  رتشیب  ینامز  انعم  نیا  دنک ،  یم  ادیپ  انعم  ییاج ))  هب  اج  تکرح و  ))
ار ناسنا  لاعتم  دنوادخ  دراد .  دوجو  ناسنا ))   )) مان هب  يدوجوم  يارب  اقیقد  هک  تسا  یتیعـضو  نیا  و  تسا .  دازآ  راتخم و  يدوجوم  زین 

نامه تیادـه  دنتـسه .  لطاب  اههار  هّیقب  قح و  هار ،  کی  اهنت  نایم ،  نآ  زا  هک  داد  رارق  وا  يور  شیپ  رد  ار  يددـعتم  ياـههار  دـیرفآ و 
ناسنا هکنیا :  لّوا  دوش :  هجوت  هتکن  ود  هب  تسا  مزالاجنیارد  دوش .  یم  ماجنا  لاـعتمراگدرورپ  هلیـسو  هب  هکدـشاب  یم  قح  هار  ندـنایامن 

کی ياراد  امومع  تادوجوم  هّیقب  دراد .  رارق  وا  يورارف  رد  یفلتخم  نوگانوگ و  ياههار  هک  تسا  يدرف  هب  رصحنم  تادوجوم  زا  یکی 
 . دنشاب یمن  شنیزگ  باختنا و  تردق  ياراد  رگید ،  ترابع  هب  و  درادن .  ناکما  ناشیارب  نآ  زا  فلخت  هک  دنشاب  یم  يربج  تیاده  عون 
هب دـناوتب  ناـسنا  هک  تسین  نینچ  رگید ،  تراـبع  هب  تسین .  نتخانـش  لـباق  یهلا ،  تیادـه  نودـب  حیحـص  قح و  هار  هکنآ :  مّود  هتکن  و 

يارب يددـعتم  قرط  ناسنا  میدرگزاب :  بلطم  لصا  هب  لاح  دـیامن .  تکرح  نآ  رد  دریگ و  رارق  قح  هار  رد  یفداـصت  یقاـفتا و  تروص 
اما دـناسر .  یم  صخـشم  نیعم و  يدـصقم  هب  ار  ناسنا  اههار ،  نآ  زا  کـیره  رد  تکرح  هک  دراد  دوخ  يور  شیپ  رد  دـشر  تکرح و 
رد هک  لاعتم  راگدرورپ  تیدوبع  زا  تسا  ترابع  دـصقم  نآ  هک  تسا  هدـیرفآ  دـصاقم  نیا  زا  یکی  يارب  اـهنت  ار  یمدآ  لاـعتم  دـنوادخ 

یقیرط رد  ناسنا  يربهار  ییامنهار و  زا  تسا  ترابع  تیادـه  و  دوش .  یم  لصاح  ناسنا  يارب  قلطم  تداعـس  ییاهن و  لاـمک  نآ  راـنک 
 . دنرادن یپ  رد  یتسین  تکاله و  تلالـض ،  تملظ ،  زج  یماجنارـس  قرط ،  اههار و  هیقب  دناسر .  دهاوخ  یلاعتم  دـصقم  نیا  هب  ار  وا  هک 
 ، ناـسنا اـت  تسا  هتخاـس  مهارف  یمدآ  يارب  ار  مهم  نیا  ینورب  ینورد و  رازبا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  مینک  یم  هظحـالم  تـهج ،  نـیمه  هـب 
 . اهدیابن اهدیاب و  هب  ندیـسر  نآ  یپ  رد  اهتـسین و  تسه و  نتخانـش  ینعی  تیاده ))   . )) دشاب هتـشاد  هدنخرف  یماجنارـس  کین و  یتبقاع 
 (( تیاده  . )) نداد تاجن  ندومن و  يریگتـسد  ینعی  تیادـه ))   . )) ییاهن ندـش  افوکـش  ات  نداد  دـشر  ندـنارورپ و  ینعی  تیادـه ))  ))

 ، اوق مامت  فرـصم  هار  نداد  ناـشن  ینعی  تیادـه ))   . )) ندرک راپـسهر  رون ،  عبنم  يوس  هب  ندومن و  جراـخ  اهتلالـض  اـهتملظ و  زا  ینعی 
هب دراد ،  يدـبا  یتایح و  نینچ  یتّیمها  تیادـه  هک  لاح  قلطم . ))  یتسه  هب  ندیـسر  يارب  دوخ  یتسه   )) هملک کـی  رد  رمع و  یناوج ، 

رـشب هب  ار  راک  نیا  ینورد  رازبا  اوق و  مامت  یمدآ ،  تیادـه  يارب  لاعتم  دـنوادخ  میرگنب .  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  نآ  ماـجنا  یگنوگچ 
اما دراد .  ماـن  لـقع ))   )) ددرگ یم  نکمم  یمدآ  صیخـشت  مهف و  كاردا و  نآ  هلیـسو  هب  هک  ینورد  رازبا  نـیا  تـسا ،  هدوـمرف  تیاـنع 

هدومرف تیانع  رـشب  هب  مه  ار  تیادـه  ینورب  رازبا  لاعتم  دـنوادخ  نیاربانب ،  دـنک ،  یمن  تیاـفک  مهم  رما  نیا  يارب  ییاـهنت  هب  لـقع ))  ))
رگا تشادن و  يا  هدیاف  ناربمایپ  يوس  زا  قیرط  هئارا  دوبن ،  لقع  رگا  تسا .  لوسر ))  ای  ربمایپ   ، )) ینورب رگتیاده  يورین  نیا  مان  تسا . 

هک تسناد  دـیاب  هدـننک . )) !  تیادـه  امنهر و  يا   ! (( . )) يداه اـی   . )) تشادـن ار  قیرط  ندومن  ادـیپ  ییاـناوت  لـقع  دـندوبن ،  ناربماـیپ 
 . تسا هداد  رارق  یمدآ  رایتخا  رد  ار  تیاده  ینورب  ینورد و  لیاسو  هک  تسوا  اریز  تسا ؛  لاعتم  راگدرورپ  دوخ  یلصا ،  هدننک  تیاده 
هب هدش  مامت  هلءاسم  ناربمایپ ،  ایبنا و  دوجو  اب  لقع و  تردق  دوجو  اب  هک  انعم  نیا  هب  تسا .  نخس  نیا  زا  رتارف  هلءاسم  هک  تفگ  دیاب  اما 
اما دندرک ،  یگدنز  مه  ناربمایپ  رانک  رد  دندوب و  دـنم  هرهب  رکف ،  لقع و  يدادادـخ  يورین  زا  هک  یناسک  رایـسب  هچ  دـیآ ؛ یمن  باسح 

هر دباتب و  اهلد  رد  دیاب  یلاعت  يراب  تاذ  ینعی  رون ؛ عبنم  يوس  زا  هک  تسا  يرون  تیاده  هک  ارچ  دندربن ،  ییاج  هب  هر  دندشن و  تیادـه 
تسا نیا  هن  هلمج  نیا  يانعم  ناهارمگ . )) !  يامنهر  يا   ! (( . )) َنیّلِضُْملا َيِداه  ای   . )) سب دنتسه و  هلیسو  اهنت  ایبنا ،  لقع و  دیامنب ،  ار 

ار هارمگ  هورگ  نآ  دنوادخ  دـنا و  هتفاین  هر  هارمگ و  یهورگ ،  دـنا و  هدـش  تیادـه  هتفای و  هر  یهورگ  دنتـسه ؛ هتـسد  ود  رـشب  دارفا  هک 
یم ناهارمگو  نیّلـضم ))   )) زا یهلا ،  تیاده  نتفرگ  رظن  رد  نودب  رـشب ،  دارفا  مامت  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هکلب  تسا ،  هدـننک  تیادـه 

تیاده هک  هتسد  نآ  مه  رگید ،  ترابع  هب  دنایامن .  یم  هر  ار  نانآ  هدش و  ناهارمگ  نیا  لاح  لماش  هک  تسا  یهلا  تیاده  نیا  دنـشاب و 
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زا دوش  هتـشادرب  نانآ  زا  یهلا  تیاده  يا  هظحل  رگا  هک  يروط  هب  دنـشاب  یم  یهلا  تیاده  هب  جاتحم  تیادـه  لاح  نامه  رد  دـنا ،  هدـش 
دنراد و جایتحا  لاعتم ،  راگدرورپ  تیادـه  هب  نتفای  هر  يارب  دنتـسه ،  هارمگ  هدـشن و  تیادـه  هک  هتـسد  نآ  مه  دوب و  دـنهاوخ  نیّلـضم 

اَنَاَو ُهَْـتیَّبَر  يذَّلا  ُریغَّصلا  اـَنَا   : )) دـنیامرف یم  نـینچ  ترـضح  یلاـمث ، ))  هزمح  یبا  ياـعد   )) رد تفاـی .  دـنهاوخن  ار  هر  زگره  نآ  نودـب 
وت هک  متـسه  یلهاج  نامه  يداد و  شـشرورپ  وت  هک  متـسه  یلفط  نامه  نم   : )) ینعی ُهَْتیَدَـه . )) يذَّلا  ُّلاّضلا  اـَنَاَو  ُهَتْمَّلَع  يذَّلا  ُلِـهاْجلا 
هک سک  نآره  هدننک  تیاده  يا   ! (( . )) ُهادهَتْـسا ِنَم  َيِداه  ای   (( . )) يدومن شتیاده  وت  هک  متـسه  یهارمگ  نامه  یتخومآ و  شملع 

بلط  : )) زا تسا  تراـبع  نآ  دـشاب و  یم  یهلا  تیادـه  طیارـش  نیرتمهم  زا  یکی  هدـننک  ناـیب  هلمج  نیا  دـشاب . )) !  تیادـه  راتـساوخ 
زا تیادـه  بلط  یهلا ،  يایلوا  یمیاد  مهم و  ياه  هتـساوخ  زا  یکی  مینک  یم  هظحالم  تهج  نیمه  هب  و  لاـعتم . ))  دـنوادخ  زا  تیادـه 
ارم تدوخ  بناـج  زا  اـهلاراب !  (( . )) َكدـْنِع ْنِم  ینِدـْها  َّمُهّللا   : )) میناوخ یم  نینچ  هکرتشم ))  تاـبیقعت   )) رد دـشاب .  یم  یهلا  هاـگرد 
هب ار  ام  اهلاراب . . . !  (( . )) ِۀَماِقتْسِْالاَو يدُْهلِاب  اْنمِرْکَا  َّمُهّللَا . . .   : )) تسا هدمآ  مالّسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  ياعد  رد  و  امن . )) تیاده 
ِلاَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا   : )) تسا هدمآ  حبـص ))  زامن  بیقعت   )) رد و  رادب . )) یمارگ  تیاده )  قیرط  رد   ) يرادـیاپ تیادـه و  هلیـسو 

دورد دمحم  لآ  دمحم و  رب  اراگدرورپ !  (( . )) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یِلا  ُءاشَت  ْنَم  يدْهَت  َکَّنِا  َِکنْذِِاب  ِّقَْحلا  َنِم  ِهیف  َِفُلتْخا  اَِمل  ینِدْهاَو  ٍدَّمَُحم 
هب یهاوخب  هک  ار  سک  نآره  وت  هک  یتسرد  هب  امن  تیاده  تدوخ  بناج  زا  تسا  كوکـشم  ادـیپان و  نآ  رد  قح  هچنآ  رد  ارم  تسرف و 
 - دوش یم  هدناوخ  زامن  رد  هبترم  نیدنچ  هنازور  هک  دمح - ))  )) هکرابم هروس  رد  زین  میرک  نآرق  رد  ییامن . ))  یم  تیاده  میقتـسم  هار 

 : تفگ دیاب  دروم  نیا  رد  دوش .  یم  رارکت  رازگزامن  نابز  رب  اهراب  امن ، )) تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  َمیقَتْـسُْملا ؛ َطارِّصلااَنِدِْها   : )) هلمج
 (( ، نتـساوخ ندرک و  بلط   ، )) عقاو رد  دـسر .  یمن  زیچ  نآ  هب  زگره  دورن ،  نآ  لابند  هب  دـشابن و  يزیچ  راتـساوخ  یمدآ  هک  ینامز  ات 
ناریح اجنآ  رد  ار  دوخ  هک  دسر  یم  يدراوم  هب  هراومه  یگدنز ،  لوط  رد  ناسنا  دشاب .  یم  يزیچره  نتشاد ))   )) هیلّوا طیارـش  زا  یکی 

اضاقت و نیا  دنک و  تیاده  ياضاقت  لاعتم  دنوادخ  زا  دیامن و  دنلب  یهلا  هاگرد  هب  زاین  تسد  دیاب  هک  تساجنیا  دـبای ،  یم  نادرگرـس  و 
زا دناوت  یمن  مه  هظحل  کی  يارب  یتح  درادرب  مدق  یهلا  قیرط  رد  دهاوخ  یم  هک  یناسنا  اریز  دشاب ؛ یمیاد  یگشیمه و  دیاب  تساوخرد 
 ! يدومن متیاده  يداد و  قیفوت  نم  هب  هک  یسک  يا   ! (( . )) ینادَهَو ینَقَّفَو  ْنَم  ای   . )) دشاب زاین  یب  ینغتـسم و  لاعتم ،  راگدرورپ  تیاده 

تیاده هکنانآ  دوشب و  یمدآ  بیـصن  لاعتم  راگدرورپ  بناج  زا  دیاب  هک  تسا  یمیظع  قیفوت  تیاده ))   ، )) دش هتفگ  هک  هنوگنامه  (( . 
نیا زا  ار  دنوادخ  هشیمه  تسا و  دنوادخ  بناج  زا  گرزب  قیفوت  نیا  هک  دنراد  دای  نهذ و  رد  ار  بلطم  نیا  هشیمه  دنا ،  هتفای  هر  هدش و 

َْمل ْنِا  یهِلا !   : )) میناوخ یم  نینچ  مالّـسلا )  هیلع   ) نینم ؤـملاریما  ترـضح  حابـص ))  ياـعد  )) رد دنتـسه .  رازگرکـش  روآداـی و  تهج ، 
ادـتبا زا  قیفوت ،  نسح  هطـساو  هب  رگا  اهلاراب !  (( . )) ِقیرَّطلا ِحِـضاو  یف  َْکَیِلا  یب  ُکـِلاّسلا  ِنَمَف  ِقیفْوَّتلا ،  ِنْسُِحب  َکـْنِم  ُۀَـمْحَّرلا  یْنئِدَْـتبَت 

متفه تسیب و  بش  لامعا   )) رد و  دومن . )) ؟  یم  تیاده  وت  يوس  هب  نشور  یهار  رد  ارم  یـسک  هچ  دش ،  یمن  نم  لاح  لماش  تتمحر 
دوـخ تفرعم  رب  ار  اـم  هک  ار  ییادـخ  شیاتـس  دـمح و  (( . )) ًارْکُـش ًارْکُـش  ِِهتَفِْرعَِمل . . .  انادَـه  يذَّلا  ِِهّلل  ُدْـمَْحلَا   : )) میناوـخ یم  بجر )) 

ار تیاده ))   ( )) مالّسلا هیلع   ) هّللادبعابا ترـضح  هفرع ))  زور   )) ياعد رد  و  ار . )) يراگدرورپ  نینچ  ساپـس  رکـش و  دومن . . .  تیاده 
تمعن ارم  هک  تهج  نآ  زا  ادنوادخ !   (( . )) ینَْتیَدَـهَف َّیَلَع  َتْمَْعنَا  اِمب  ِّبَر !   : )) دـننک یم  رکذ  لاعتم  راگدرورپ  بناج  زا  گرزب  یتمعن 
قیفوت تیاده و  تهج  هب  دـنوادخ ،  مالّـسلا )) )  هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  ترـضح  هقلطم  ترایز   )) رد و  يدومن . ))  متیادـه  يدیـشخب ، 

تیادـه رطاخ  هب  ار  يادـخ  شیاتـس  دـمح و  (( . )) ِهِلیبَس ْنِم  ِْهَیِلا  اـعد  اـِمل  ِهِقیفَوتَو  ِِهتَیادِـه  یلَع  ِِهّلل  ُدـمَْحلَا   : )) دوش یم  شیاتـس  شنداد 
 ، ملع هب  دـیابن  هاـگچیه  ناـسنا  لاـحره ،  هب  دـنک . )) یم  توـعد  دـناوخ و  یم  شهار  يوـس  هب  ار  اـم  هچنآ  رب  شنداد  قـیفوت  ندوـمن و 
نآ رد  دبایب و  ار  قح  قیرط  دناوت  یم  دراد ،  هک  ییاه  هیامرس  نیا  اب  دنک  نامگ  دوشب و  رورغم  شیوخ  ییاراد  ییاناوت و  الک  دادعتسا و 

زگره یهلا ،  تاهجوت  تاقیفوت و  نودب  هک  دنک  هجوت  دنادب و  شخب  یتسه  زا  ار  دوخ  یتسه  مامت  دیاب  هراومه  یمدآ  هکلب  دـنامب  یقاب 
دهاوخب ار  هکره  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُءاشَی ْنَم  يدـْهَی  ْنَم  اـی   . )) تفاـی دـهاوخن  تسد  یعقاو  تیادـه  هب  درب و  دـهاوخن  ییاـج  هب  هار 
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هروس رد  میرک ،  نآرق  رد  دنک . )) !  یم  هارمگ  دـهاوخب  ار  هکره  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُءاشَی ْنَم  ُّلُِضی  ْنَم  ای   ! (( . )) دـنک یم  تیادـه 
دنوادـخ سپ  ُمیکَْحلا . . . (( . )  ُزیزَْعلا  َوُهَو  ُءَّاـشَی  ْنَم  يدـْهَیَو  ُءَّاـشَی  ْنَم  ُهّللا  ُّلُِـضیَف  دـیامرف . . . ( :  یم  نینچ  هیآ 4 ،  میهاربا ،  هکراـبم 

رد نومـضم ،  نیا  اب  یتایآ  تمکح . ))  تّزع و  اب  يادـخ  تسوا  دـنک و  یم  تیادـه  دـهاوخب  ار  سکره  هارمگ و  دـهاوخب  ار  سکره 
هب تسا  مزال  اجنیا  رد  اما  دـنک .  یم  رکذ  لاعتم ،  راگدرورپ  تساوخ ))   )) هب طوبرم  ار  تیادـه  تلالـض و  هک  تسا  ناوارف  میرک  نآرق 
هک تاـقوا  رایـسب  هچ  اریز  دراد ؛ قرف  رایـسب  اـهناسنا  اـم  تساوخ  اـب  لاـعتم  راـگدرورپ  تساوخ  هکنیا  نآ  دومن و  هجوـت  مهم  هتکن  کـی 
هک ار  هچنآره  نیاربانب ،  درادـن ،  هار  یلطاب  چـیه  هّللابذوعن -  لاعتم -  دـنوادخ  رد  اما  تسا .  لطاب  رب  ینتبم  اـهناسنا  اـم  هدارا  تساوخ و 

دـنک و یم  تیادـه  دـهاوخب  ار  هکره  لاعتم  دـنوادخ  سپ  دراد .  یهلا  تمکح  اب  لـماک  تقباـطم  تسا و  قح  نیع  دـهاوخب ،  دـنوادخ 
هطباض و هچ  ساسا  رب  دراد و  رارق  یـساسا  هیاپ و  هچ  رب  لاعتم  راگدرورپ  تساوخ  هک  دید  دیاب  اما  دیامن .  یم  هارمگ  دهاوخب ،  ار  هکره 
تیاده و ياهکالم  میناوت  یم  مینک ،  هعجارم  میرک  نآرق  دوخ  هب  هچنانچ  دـیامرف .  یم  نایمدآ  بیـصن  ار  تیادـه  ای  تلالـض  يرایعم ، 
 : نامیا تیاده 1 -  ياهکالم  ب :  میزادرپ :  یم  اهکالم  نیا  زا  یخرب  یسررب  هب  اجنیا  رد  میـسانشب .  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  ار  تلالض 
 (( تسار هار  يوس  هب  تسا  ناگدنروآ  نامیا  هدننک  تیاده  دنوادخ ،  ( )) . . . 68  ( . ) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یِلا  اُونَما  َنیذَّلا  ِداَهل  َهّللا  َّنِا  ) . . . 

تسین نآ  رد  يا  ههبش  کش و  هنوگچیه  هک  میرک )  نآرق   ) باتک نیا  ( )) 69  ( . ) َنیقَّتُْمِلل يًدُه  ِهِیف  َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ   : ) اوقت  - 2 . 
ار یناسک  هنیآره  ( )) 70  . . . ( . ) انَُلبُـس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انیف  اوُدَهاج  َنیذَّلاَو   : ) هناصلخم شالت   - 3 تسا . ))  نیقتم  ناراگزیهرپ و  رگتیادـه  ، 

ُتایا َْکِلت   : ) يراـکوکین ناـسحا و   - 4 مینک . )) . . .  یم  تیادـه  دوخ  ياـههار  يوـس  هب  دـننک  یم  شـشوک  شـالت و  اـم  هار  رد  هک 
هبوت و  - 5 تسا . ))  تمحر  تیادـه و  ناراکوکین ،  يارب  میکح  نآرق  تایآ  نیا  ( )) 71  ( . ) َنِینِـسْحُْمِلل ًۀَمْحَرَو  يًدُه  ِمیِکَْحلا  ِباتِْکلا 

 - 6 دـیامن . )) یم  تیادـه  دـنیامن ،  تشگزاـب  وا  يوس  هب  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ  ( )) . . . 72  ( . ) َباـنَا ْنَم  ِهـَْیِلا  يدـْهَیَو  هباـنا . . . ( : 
ور دنوادخ  هب  سک  نآره  ( )) . . . 73  ( . ) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یِلا  َيِدُه  ْدَقَف  ِهّللِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَمَو  لاعتم . . . ( :  دنوادخ  هب  ندرب  هانپ  ماصتعا و 

 : ) . روجف قسف و  یهارمگ 1 -  تلالض و  ياهکالم  ج :  تسا . ))  هدش  تیاده  تسار ،  هار  هب  هک  قیقحت  هب  سپ  دربب  هانپ  وا  هب  دروآ و 
ُهـّللاَو ال رفک . . . ( :   - 2 درک . )) دهاوخن  تیاده  ار  ناراکهنگ  نیقـساف و  دـنوادخ  ( )) . . . 74  ( . ) َنیقِـساْفلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهّللاَو ال  . . 
(76  ( . ) َْنیِِملاّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهّللا ال  َّنِا  ملظ . . . ( :   - 3 دنک . )) یمن  تیاده  ار  نارفاک  دنوادخ  ( )) . . . 75  ( . ) َنیِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی 

 ( . ٌباّذَک ٌفِرْسُم  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َهّللا ال  َّنِا   : ) بذک فارسا و   - 4 دیامن . )) یمن  تیاده  ار  ناگدننک  ملظ  نارگمتس و  دنوادخ ،  )) . . . 
یم ییاهکالم  زا  يدادعت  دش ،  رکذ  هک  يدراوم  درک . )) دهاوخن  تیاده  ار  وگغورد  راکمتـس و  ور و  هدایز  دارفا  دنوادخ  ( )) . . . 77)

 : ًالّوا دوش .  هجوت  هتکنود  هب  تسا  مزالاجنیارد  دوش .  یم  ناسنا  لماش  لاعتمدنوادخ  يوسزا  تلالض  ای  تیاده  اهنآ  ساسا  رب  هک  دشاب 
ایناث دراد .  دوجو  هنامیکح  یقطنم و  لوقعم ،  ًالماک  هطبار  کی  تلالض ،  تیاده و  ینعی  اهنآ ؛ زا  هلصاح  جیاتن  روکذم و  ياهکالم  نیب 
لطاب قح و  زا  يا  هبترم  لاثم ،  ناونع  هب  دنشاب .  یم  يددعتم  لحارم  بتارم و  ياراد  کیره  تلالض ،  تیاده و  هک  تشاد  هجوت  دیاب  : 
يادن هب  هک  یناسک  لاح  دنهد .  یم  صیخـشت  دـننک و  یم  كرد  دوخ  ترطف ))  نادـجو و   )) هلیـسو هب  ناگمه  ار  تسردان  تسرد و  و 

كرد و زا  رتالاب  يا  هبترم  هب  ار  نانآ  دوش و  یم  نانآ  لماش  یهلا  تیاده  دنور ،  یم  قح  لابند  هب  دنهد و  یم  تبثم  خـساپ  دوخ  ینورد 
مزال ار  نآ  ماجنا  هک  یفیاظو  هب  دنروایب و  يور  دنا  هتخانـش  هک  یقیاقح  هب  مه  زاب  دیدج ،  هبترم  نیا  رد  هچنانچ  دـناسر ؛ یم  صیخـشت 

دناسر و یم  يدعب  لحارم  هب  ار  نانآ  دوش و  یم  ناشیا  لماش  لاعتم  راگدرورپ  تیاده  زا  رتالاب  يا  هبترم  دننک ،  لمع  دنا  هداد  صیخشت 
زا ناسنا  هک  دـبای  یم  همادا  ینامز  ات  دـنور  نیا  دـناسر .  یم  يرتالاب  تالامک  هب  ار  ناسنا  دـبای و  یم  همادا  ناـنچمه  یلماـکت  دـنور  نیا 

هلحرم ره  رد  دنز ،  زابرـس  قح  قیرط  زا  يوریپ  زا  یمدآ  رگا  نیاربانب ،  دنک ،  لمع  دوخ ،  فیاظو  هب  دیامن و  تیعبت  راگدرورپ  تیادـه 
هک یـسک  يا   ! (( . )) يدُْهی الَو  يدْهَی  ْنَم  ای   . )) ددرگ یم  تلالـض  راتفرگ  ناسنا  دوش و  یم  عطق  یهلا  تیادـه  دـشاب ،  هک  يا  هبترم  و 

نیا رد  اریز  درادن ؛ ییانعم  لاعتم  دنوادخ  يارب  ندش  تیاده  دوش . )) !  یمن  تیاده  جو  درادن  زاین  تیاده  هبج  یلو  دـنک  یم  تیادـه 
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نآ يارب  تیاده  هتـشذگ ،  نیا  زا  تسا .  لاحم  يرما  نیا  دریگ و  یم  رارق  لاعتم  دنوادخ  زا  رتالاب  يا  هبترم  رد  هدننک  تیاده  تروص ، 
لامک دریگ و  یم  همـشچرس  لاعتم  دـنوادخ  زا  قح  هک  یلاـح  رد  دـبایب  تسد  یتـالامک  هب  دریگ و  رارق  قح  قیرط  رد  صخـش  هک  تسا 

 ، لاعتم راگدرورپ  تیادـه  هب  رگید ،  تادوجوم  مامت  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  هجوت  لباق  هتکن  کی  اجنیا  رد  اـما  تسوا .  دوخ  مه  قلطم 
نارگید دنناوت  یم  راگدرورپ ،  تیادـه  هلیـسو  هب  اهنت  مه  ایلوا  ایبنا و  یتح  تسا .  بلطم  نیا  زا  زاین  یب  هک  تسوا  اهنت  دنتـسه و  جاتحم 

یعدم لاعتم ،  راگدرورپ  زا  لقتـسم  هک  یناسک  غارـس  هب  رگا  لاح  دنراد .  رارق  یهلا  تیادـه  راونا  وترپ  رد  زین  دوخ  دـننک و  تیادـه  ار 
 ، دوخ ایآ  تشاد ؟  دنهاوخ  یخـساپ  هچ  دنا ،  هدروآ  اجک  زا  ار  دوخ  تیاده  هک  مینک  لا  ؤس  نانآ  زا  میورب و  دنتـسه ،  تیرـشب  تیاده 
لا ؤس  نیا  و  تسا ؟  هدروآ  اجک  زا  ار  تیاده  نآ  يرگید  تسا ؟  هدومن  تیاده  ار  نانآ  يرگید  ای  دنا و  هدوب  نتـشیوخ  هدننک  تیادـه 

دنیامن و فارتعا  دوخ  تلالـض  هب  هکنیا  رگم  دروآ ،  دنهاوخن  تسد  هب  نآ  يارب  یقطنم  لوقعم و  یباوج  هاگچیه  هک  تسا  یخـساپ  یب 
َوُه ْنَم  ای   ! (( . )) يرتاناد همه  زا  ناگتفای ،  هر  هب  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنیدَتْهُْملِاب ُمَلْعَا  َوُه  ْنَم  ای   . )) دـنرادرب تسد  شیوخ ،  ياعدا  زا 

نینچ ملق ،  هکرابم  هروس  رد  میرک  نآرق  يرتهاگآ . )) !  همه  زا  تهار ،  زا  ناهارمگ  هب  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِِهلیبَس ْنَع  َّلَـض  ْنَِمب  ُمَلْعَا 
هارمگ وا  هار  زا  هک  یناسک  هب  تراگدرورپ  اـنامه  ( )) 78  ( . ) َنیدَـتْهُْملِاب ُمَلْعَا  َوُهَو  ِِهلیبَس  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَا  َوُه  َکَّبَر  َّنِا   : ) دـیامرف یم 
تسا نکمم  دارفا ،  تلالض  تیاده و  تسا . ))  نیرتهاگآ  ناگدش  تیاده  ناگتفای و  هر  هب  تبسن  وا  مه  و  تسا .  نیرتهاگآ  دنا ،  هدش 

اضاقت و لاعتم  راـگدرورپ  زا  دـیاب  اـم  نیارباـنب ،  تسا .  راکـشآ  مولعم و  ًـالماک  یتسه  قلاـخ  رب  ًامّلـسم  اـما  دـشاب ،  هدیـشوپ  نارگید  زا 
زین هدش  تیاده  دارفا  زا  میریگن و  رارق  هارمگ  دارفا  ماد  رد  ات  دناسانـشب  ام  هب  ار  هارمگ  دارفا  هدـش و  تیادـه  دارفا  هک  مییامن  تساوخرد 

 ، یسایس یعامتجا ،  یملع ،  یتدیقع ،  لیاسم  رد  هک  تاقوا  رایسب  هچ  تسا .  یمدآ  یناگدنز  رد  مهم  يا  هلءاسم  نیا  و  میریگن .  هلصاف 
 . دوش یمن  صیخـشت  لباق  ناسنا  يارب  نانآ  ناوریپ  لطاب و  قح و  هک  يروط  هب  دزیخ  یمرب  اوه  هب  یظیلغ  رابغ  درگ و  یگداوناـخ و . . . 

یهارمگ و زا  ار  وا  هک  دـهاوخب  لاـعتم  دـنوادخ  ینعی  دارفا ؛ اـیاضق و  تـقیقح  هـب  تادوـجوم  نیرتهاـگآ  زا  دـیاب  ناـسنا  هـک  تساـجنیا 
دیاب و هک  روط  نآ  دوخ  یهلا  فیاظو  هب  دناوتب  ناسنا  ات  دـیامن  ییامنهر  ناگتفای ،  تیادـه  تیادـه و  يوس  هب  دـیامن و  ظفح  ناهارمگ 

ناسنا رگا  هکنیا  نآ  تسه و  ناسنا  يارب  مه  يرکذـت  هلمج  ود  نیا  رد  نینچمه  دوشب .  لصاو  بولطم ،  هجیتن  هب  دـیامن و  لمع  دـیاش ، 
نیمه دراد و  یهاگآ  وا  تیادـه  هب  شیادـخ  هکنیا  هچ  دـشاب ،  هتـشاد  یکاـب  نارگید  راـکنا ))  )) زا دـیابن  دراد ،  رارق  تیادـه  قیرط  رد 

ار دوخ  دـشاب و  شوخلد  نارگید ،  قیوشت ))   )) هب دـیابن  دراد ،  رارق  یلطاب  هار  رد  هک  دـناد  یم  ناسنا  مه  رگا  و  تسا .  سب  ار  وا  بلطم 
ناسنا هک  دنک  یم  تیافک  نیمه  دنک و  یم  تکرح  تلالـض  قیرط  رد  وا  هک  دناد  یم  شیادخ  دـنادن ،  هک  سکره  نوچ  دـهدب ؛ بیرف 

يا  ! (( . )) يَدَهَف َرَّدَق  ْنَم  ای   . )) ددنویپب قح  قیرط  هب  دنک و  كرت  شیرهاظ  ياهیـشوخ  نارادفرط و  همه  اب  ار  لطاب  دنک و  رکف  هنالقاع 
َمْـسا ِحِّبَـس   : ) دیامرف یم  نینچ  یلعا ،  هکرابم  هروس  رد  میرک  نآرق  يدومن . )) !  تیاده  سپـس  يداد و  رارق  هزادنا  رادقم و  هک  یـسک 

دیرفایب هکنآ  تسا .  نیرترب  هک  ار  تراـگدرورپ  ماـن  نک  هیزنت  حـیبست و  ( )) 79  ( . ) يدَـهَف َرَّدَـق  يِذَّلاَو  يَّوَسَف  َقَلَخ  يذَّلَا  یَلْعالا  َکِّبَر 
دیامرف یم  هط ،  هروس  رد  و  دومن . )) شتیاده  هاگنآ  زیچره و  يارب  دومن  ریدقت  هکنآ  دیناسر و  لامک  دح  هب  ار  نآ  سپس  ار و  يزیچره 

درک و قلخ  ار  زیچ  همه  هک  تسا  یـسک  ام  راـگدرورپ  تفگ :  یـسوم ) ( )) ) 80  ( . ) يَدَـه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍء  یَـش  َّلُک  یَطْعَا  يِذَّلا  اَنُّبَر  َلاق  : )
همه هب  تاـقولخم  قلاـخ  يوـس  زا  هـک  یتیادـه  تـسا .  یموـمع ))  یلک و  تیادـه   )) کـی زا  نخـس  اـجنیا  رد  دوـمن . )) تیادـه  سپس 

ناـهج لاـعتم ،  راـگدرورپ  هک  تفگ  دـیاب  تسیچ ؟  یّلک  تیادـه  نیا  تلع  هک  لا  ؤـس  نیا  هب  خـساپ  رد  تسا .  هتفرگ  قـلعت  تاـقولخم 
لطاب ار  یتسه  نیا  اراگدرورپ !  ( )) . . . 81  ! . . . ( . ) ًالِطاب اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  تسا . . . ( :  هدـیرفاین  هدوهیب  ثبع و  ار  یتسه  تقلخ و 

هب دوخ ،  فده  هب  ندیـسر  يارب  سپ  تسا ،  هدش  هدیرفآ  هنامیکح  رادـفده و  یتسه ،  ناهج  هک  لاح  يا . )) . . .  هدرکن  قلخ  هدوهیب  و 
ءادبم هک  دنک  یم  ادیپ  انعم  ییاج  رد  تیاده  اریز  تشادن ؛  مزال  مه  یتیاده  دوب ،  دصقم  یب  لطاب و  ناهج ،  رگا  دراد ،  جایتحا  تیاده 

نیناوق و هب  مه  یتیاده  ره  هتبلا  و  تسا .  هداد  رارق  یتسه  لک  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دشاب و  راک  رد  يدصقم  و 
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يا  ! (( . )) ُلیلَد ای   . )) تسا هدـش  هدربمان  هزادـنا ))  رادـقم و   )) ناونع هب  اهنآ  زا  اجنیا  رد  هک  دراد  زاین  دوخ  صاخ  ياـهرایعم  دـعاوق و 
هب نم  يامنهر  يا   ! (( . )) ِیتْریَح َْدنِع  یِلیلَد  ای   ! (( . )) اهنادرگرس يامنهر  يا   ! (( . )) َْنیِرِّیَحَتُْملا َلیلَد  ای   ! (( . )) هدنهد ناشن  رگناشن و 

هدننک تیاده  دشاب .  یم  امنهار )) هدـنهد و  ناشن   )) يانعم هب  لیلد ))   ! (( . )) ام يامنهر  يا   ! (( . )) انَلِیلَد ای   ! (( . )) مینادرگرـس ماگنه 
هدـمآ ناـیم  هب  تریح ))   )) زا نخـس  قوف  تـالمج  زا  هلمج  ود  رد  تسا .  لـیلد ))   ، )) دـنایامن یم  ار  دـصقم  هار و  هک  تهج  نآ  زا  زین 

 ، تریح لاح  رد  دشاب .  یم  ناسنا  یناور  یحور و  تالاح  نیرتدب  نیرتدعاسمان و  زا  یکی  ینادرگرـس  تریح و  هک  تفگ  دـیاب  تسا ، 
ناسنا هک  تسا  یناـمز  ناـسنا ،  تاـفارحنا  مهم  دراوم  زا  یکی  دوش .  یم  یگدارا  یب  یمیمـصت و  یب  هرهلد و  بارطـضا و  راـچد  یمدآ 

لیلد و ره  هب  ینادرگرـس ،  تخـس  تالاح  طیارـش و  زا  ییاهر  يارب  ناسنا  تسا  نکمم  هک  تسا  نامز  نیا  رد  اریز  دـشاب ؛ تریح  راچد 
هب ار  نانآ  دننک و  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  ّریحتم  دارفا  ات  دنا  هتسشن  نیمک  رد  نیفرحنم  نیطایش و  هک  تساجنیا  و  دروایب .  يور  ییامنهر 
یم ادیپ  ناسنا  يارب  فلتخم ،  دراوم  رد  یگدنز و  لوط  مامت  رد  تریح  تلاح  لاحره ،  هب  دنهد .  قوس  دوخ ،  رظن  دروم  فادـها  يوس 

ناسنا و دومج  نوکـس و  بجوم  ندـنام  تریح  رد  تسا .  تریح  زا  حیحـص  جورخ  تسا  مهم  هچنآ  اما  تسا ،  یعیبط  يرما  نیا  دوش و 
 . دـناشک یم  تکاله  یهابت و  هب  ار  ناـسنا  زین  لـطاب  ياـههار  يوس  هب  تریح  زا  ندـش  جراـخ  دوش و  یم  یمدآ  ياـهییاناوت  نتفر  ردـه 
ار تریح  زا  جورخ  تلالد و  ياضاقت  وا  زا  دروآ و  يور  لاعتم  راـگدرورپ  ینارون  هاـگرد  هب  دـیاب  ناـسنا  زین  تریح  لاـح  رد  نیارباـنب ، 

يروما ینعی  دشاب ؛ یگدنز  یساسا  مهم و  روما  رد  یمدآ  ینادرگرس  تریح و  هک  دنک  یم  ادیپ  تیمها  رتشیب  ینامز  هلءاسم  نیا  دیامنب . 
یم قدص  زین  اجنیا  رد  دش ،  هتفگ  یهلا  تیاده  دروم  رد  هک  یبلاطم  لاحره ،  هب  دنـشاب .  یم  یگـشیمه  تدمزارد و  یجیاتن  ياراد  هک 

زا و  دش .  رکذ  یهلا  تیاده  هرابرد  ًالبق  هک  یطیارش  مامت  اب  اّما  تسه !  ناسنا  ياهینادرگرس  يامنهار  لیلد و  لاعتم  دنوادخ  ینعی  دنک ؛
زا هدز و  راگدرورپ  ناماد  هب  گنچ  یهلا  يایلوا  زین  هیعدا  رد  هک  مینک  یم  هظحالم  تسا ،  نیریحتم ))  لیلد  نیرتهب   )) دـنوادخ هک  اجنآ 
ِیف یِـسْفَن  یِلا  ِیْنلِکَت  الَو  ٍلیلَد  َْریَخ  ای  ِینِدْهاَو   : )) تسا هدـمآ  نینچ  هفرع ))  بش  ياعد   )) رد دـننک .  یم  تلالد  تیادـه و  ياضاقت  وا 

ةاـجانم  )) رد و  نکم . ))  راذـگاو  مدوخ  هب  یگدـنز  روما  اـهراک و  رد  ارم  اـمرف و  تیادـه  ارم  اـمنهر !  لـیلد و  نیرتهب  يا  (( . )) ِرُومُْـالا
امَو ُهَْلِیلَد  ْنُکَت  َْمل  ْنَم  یلَع  َقُرُطلا  َقَیْضَا  ام  َکَناْحبُس   : )) دنیامرف یم  نینچ  یهلا ،  تلالد  ریثءات  ّتیمها و  هرابرد  ترـضح  نیدیرملا ، )) 

لباقریغ گنت و  یـشابن ،  شیامنهر  لیلد و  وت  هک  یـسک  يارب  اههار  ردقچ  ناحبـس !  يادخ  يا  (( . )) ُهَلیبَس ُهَْتیَدَه  ْنَم  َْدنِع  َّقَْحلا  َحَضْوَا 
مکی تسیب و  زور  ياـعد   )) رد و  تسا . ))  نشور  راکـشآ و  یـشاب ،  هدومن  شتیادـه  وت  هک  یـسک  يارب  تقیقح  ردـقچ  و  تسا !  روبع 
هچنآ يوس  هبزور  نیارد  اهلاراب !  (( . )) ًالیلَد َِکتاضْرَم  یِلا  ِهیف  ْلَـعْجا  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـش  تساوخرد  نینچ  دـنوادخ  زا  زین  ناـضمر )) 

درادرب و ماـگ  قح  قیرط  رد  دـناوت  یمن  ناـسنا  یهلا ،  تلـالد  نودـب  ینعی  هد . ))  رارق  اـمنهر  لـیلد و  میاربدوـش  یموـت  تیاـضر  ببس 
يارب ار  روما  دیامن و  کمک  ناسنا  هب  دناوت  یم  اجک  ات  لاعتم  راگدرورپ  تلالد  مینیبب  لاح  دیامن .  لیصحت  ار  لاعتم  راگدرورپ  تیاضر 
تـسا ناسنا  يارب  دصقم  نیرتالاب  تداعـس و  نیرتالاب  هک  لاعتم -  راگدرورپ  تفرعم ))   : )) تفگ دیاب  دروم  نیا  رد  دنک .  نشور  ناسنا 

رد هراب  نیا  رد  مالّـسلا )  هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماما  ترـضح  دوش .  لصاح  دـناوت  یم  لاعتم  راگدرورپ  تلـالد ))  تیادـه و   )) اـب اـهنت  - 
نیا متخانش و  ار  وت  وت ،  هلیسو  هب  نم  اهلاراب !  (( . )) َْکیَلَع ِینَْتَللَد  َْتنَاَو  َُکْتفَرَع  َِکب   : )) دنیامرف یم  نینچ  یلامث ))  هزمح  یبا  ياعد  ))

هّللادـبعابا ترـضح  هک  دور  یم  شیپ  اجنآ  اـت  یهلا  تفرعم  نیا  هاـگنآ  يدومن . ))  تلـالد  تیادـه و  تدوخ  يوس  هب  ارم  هک  يدوب  وت 
بیاغ و ینامز  هچ  (( . )) َکـْیَلَع ُّلُدَـی  ٍلـیلَد  یِلا  َجاـتَْحت  یّتَح  َْتبِغ  یَتَم   : )) دـنیامرف یم  نینچ  هفرع ))  زور  ياـعد   )) رد مالّـسلا )  هیلع  )

رگید هک  يدومرف  تلالد  تدوخ  يوس  هب  ارم  نانچنآ  وت  اراگدرورپ !  ینعی  دـیامن . )) تلالد  وت  رب  یلیلد  دـشاب  مزـال  اـت  يا  هدوب  ادـیپان 
یکی هدننک  نایب  هلمج  نیا  اهناشن . )) !  یب  ناشن  يا   ! (( . )) َُهل َلیلَد  ْنَم ال  َلیلَد  ای   . )) مرادن جایتحا  یلیلد  چـیه  هب  وت ،  زا  یهاگآ  يارب 

 ، دوخ يارب  هک  یناسک  رگید  ترابع  هب  ناسنا .  ندوب  لیلد ))  ـال   )) زا تسا  تراـبع  نآ  دـشاب و  یم  یهلا  تلـالد  يارب  مزـال  طیارـش  زا 
یب لیلد و  بحاص  ار  دوخ  نانآ  هکنیا  هچ  تفرگ  دهاوخن  رارق  نانآ  لیلد  دنوادخ  هاگچیه  دننیب ،  یم  یلیلد  لاعتم ،  دنوادخ  زا  لقتـسم 
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ناونع هب  ار  يرگید  لقع  ملع و  ای  ار و  دوخ  لقع  ای  دـشاب ) ینید  مولع  زا  دـنچره   ) ار دوخ  ملع  هک  یناـسک  دـنرادنپ .  یم  لـیلد  زا  زاـین 
نیا هب  دوخ  دنچره  دنام ،  دنهاوخ  مورحم  لاعتم  راگدرورپ  تلالد  زا  هشیمه  يارب  دنا ،  هدومن  باختنا  دوخ  يارب  یلصا  لقتسم و  یلیلد 

ياضاقت وا  سدق  هاگرد  زا  دنک و  یفرعم  لیلد  دقاف  یهلا  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  هار  اهنت  نیاربانب ،  دنشاب .  لهاج  بلطم 
زا ار  وا  دوشب و  یمدآ  لاح  لماش  دـناوت  یم  یهلا  تیادـه  هک  تسا  یعوشخ  عوضخ و  تلاح  نینچ  رد  اهنت  دـیامنب .  ییامنهار  لـیلد و 

یفرعم دوخ  يارب  لیلد  ناونع  هب  ار  دـنوادخ  طقف  یهلا  يایلوا  تشذـگ ،  قباس  هیعدا  رد  هکنانچمه  و  دـیامنب .  صالخ  رگید  لـیالد  ّرش 
نینچ مالّـسلا )  هیلع   ) هّللادبعابا ترـضح  مه ،  هفرع ))  زور  ياعد   )) زا يرگید  ياج  رد  دنیامن .  یم  تلالد  ياضاقت  وا  زا  دنیامرف و  یم 

هلیـسو هب  ارم  سپ  مدومن  لالدتـسا  وت  رب  تدوخ  هلیـسو  هب  ادـنوادخ !  (( . )) َْکَیِلا َكِرُوِنب  ینِدـهْاَف  َْکیَلَع  ُّلِدَتْـسَا  َِکب   : )) دـنیامرف یم 
دوجو شیاهیرگناشن  اهلیلد و  زیچ  همه  رد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُُهِلئالَد ٍءْیَـش  ِّلُک  یف  ْنَم  اـی  (( . )) اـمرف تیادـه  تدوخ  يوس  هب  ترون 
تسوا زا  یتسه  ملاع  نوچ  تسا و  لیلد  دوخ  لاعتم  دنوادخ  دراد .  دوجو  لاعتم  راگدرورپ  لیالد  تقلخ ،  یتسه و  مامت  رد  دراد . )) ! 

هب ایناث :  دسانـشب و  ار  اهنآ  دربب و  یپ  لیالد  نیا  هب  ًالوا :  ناـسنا  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  اـما  دراد .  دوجو  وا  زا  یلیلد  يزیچره  رد  سپ  ، 
یتسه ای  هک  تسا  هدوب  نیا  نونکات  ادتبا  زا  رشب  مهم  صیاقن  زا  یکی  دروایب .  نامیا  دوش و  هاگآ  لیالد ،  نیا  ندوب  ادخ  زا  ندوب و  یهلا 
ینعی یلصا ؛  تقیقح  اب  قیاقح  نآ  طابترا  كرد  زا  هدرب ،  یپ  قیاقح  زا  یضعب  هب  مه  رگا  ای  تسا و  هتخانشن  ار  نآ  رد  دوجوم  قیاقح  و 
دوجو وا  ياه  هناشن  یحاون ،  اه و  هنارک  همه  رد  هک  یسک  يا   ! (( . )) ُُهتایا ِقاف  ْالا  ِیف  ْنَم  ای   . )) تسا هدنام  زجاع  لاعتم ))  راگدرورپ  ))
 ! (( . نیرِظاّنِلل ٌناهُْرب  ُُهتایا  ْنَم  ای   ! (( . )) دراد دوجو  وا  ياه  هناشن  نیمز  رد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُُهتایا ِضْرالا  ِیف  ْنَم  ای   ! (( . )) دـنراد

 ، شیاه هناشن  رد  هک  یسک  يا   ! (( . )) ُُهناهُْرب ِتای  ْالا  ِیف  ْنَم  ای   ! (( . )) دنـشاب یم  رگناشن  نانیبزیت ،  يارب  شیاه  هناشن  هک  یـسک  يا  ))
 ، تسا دـنوادخ  زا  يا  هناشن  هک  اجنآ  زا  یـش ء  کی  دنتـسه .  هداوناخ  کی  زا  ناهرب ، ))  لیلد و  هیآ ،   ! (( . )) دراد دوجو  وا  يرگناـشن 

مینیبب لاح  دوش .  یم  هدـیمان  ناـهرب  لـیلد و  دـنک ،  یم  یتقیقح  رب  تلـالد  دـناسر و  یم  ار  یبلطم  هیآ  نیا  هک  اـجنآ  زا  دـشاب و  یم  هیآ 
نیا هجوت  لباق  هتکن  اـما  دـشاب ،  یم  یهلا  تاـیآ  زا  ّولمم  یتسه  رـسارس  میرک ،  نآرق  هدومرف  قبط  دـنراد ؟  دوجو  اـجک  رد  یهلا  تاـیآ 

هب یسرتسد  اما  دنراد  رارق  ناگمه  سرتسد  رد  یهلا  تایآ  زا  یضعب  ًالثم  دنرادن ؛ رارق  هبترم  حطـس و  کی  رد  تایآ ،  نیا  مامت  هک  تسا 
زا تقلخ  یتسه و  مامت  میرک ،  نآرق  رد  دشاب .  یم  یصاخ  تقایل ))  تیلباق و   )) نتشاد مزلتسم  لاعتم ،  راگدرورپ  تایآ  زا  رگید  یضعب 
زور بش و  لاعتم ،  دـنوادخ  ياه  هناـشن  زا  ( )) 82  . . . ( . ) ُرَمَْقلاَو ُسْمَّشلاَو  ُراهَّنلاَو  ُلـْیَّللا  ِِهتاـیا  ْنِمَو   : ) تسا هدـش  هدرمـش  یهلا  تاـیآ 

لاعتم راگدرورپ  ياه  هناشن  زا  و  ( )) 83  . . . ( . ) ٍۀَّباد نِم  امِهیف  ََّثب  امَو  ِضْرالاَو  ِتاومَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتایا  ْنِمَو   . . . (( . ) تسا هام  دیشروخ و 
هکلب تسین  روما  نیا  رد  رـصحنم  یهلا ،  تایآ  هتبلا  دنتـسه . )) . . .  هدنکارپ  اهنآ  رد  هک  تسا  یتادوجوم  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  ، 

اما تسا .  ناوارف  میرک  نآرقرد  نآ  تایآ  هکدراددوجو  یهلا  تایآ  یسایس و . . .  یعامتجا  يونعم ،  روما  مامت  رد  میرک ،  نآرق  رظن  زا 
يارب الک  قیاقح و  كرد  یهاگآ ،  يرادـیب ،  هبنت ،  يارب  یهلا  تاـیآ  تفگ :  دـیاب  خـساپ  رد  تسیچ ؟  رد  یهلا  تاـیآ  يدوجو  هفـسلف 
( )) . 84  ( . ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایا  ْمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  دیامرف . . . ( :  یم  نینچ  نارمع ،  لآ  هکرابم  هروس  رد  تسا .  رـشب  تیاده ))  ))
هجوت لباق  هک  یمهم  هتکن  دیوش . )) تیاده  دیبای و  هار  هکلب  ات  دنک  یم  نایب  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  لاعتم  دنوادخ  تروص  نیدب  و  . . 

ًالثم دراد ؛ يرگید  ناونع  رگید ،  دـعب  کی  زا  دوش ،  یم  حرطم  هیآ  ناونع  هب  یتسه  ناـهج  رد  هک  يروما  زا  کـیره  هک  تسا  نآ  تسا 
ناکما اهنآ  نودب  نیمز  رد  یگدـنز  هک  يروط  هب  تسا  هدومرف  قلخ  رـشب  یعیبط  یگدـنز  يارب  لاعتم  دـنوادخ  ار  هام  دیـشروخ و  نیمه 

روـما و نیا  هب  دـیابن  هک  تسا  نیا  میرک  نآرق  قـطنم  اـما  تسا .  هدـش  هداد  لـماک  حیـضوت  هطوـبرم  موـلع  رد  دروـم ،  نـیا  رد  درادـن و 
زا یکی  دـنک و  یم  هیکت  رایـسب  روما  نیا  ندوب ))  هیآ   )) رب میرک  نآرق  عقاو  رد  مینک ،  هاگن  هیواز  کی  دـعب و  کی  زا  طـقف  تاـنایرج ، 

تاـعالطا تسا و  هاـگآ  تاـنایرج  روـما و  نیا  زا  يرایـسب  هب  رـشب  هک  تسا  نیا  دـش -  هتفگ  ًـالبق  هک  هنوگناـمه  رـشب -  مـهم  ياـهدرد 
رد تسا ،  يدـعب  کی  هفرط و  کی  مولع ،  اهیهاگآ و  نیا  هنافـسءاتم  اما  دراد ،  یعامتجا  یعیبط و  لـیاسم  یخرب  زا  يداـیز  ياهینتـسناد 
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یعیبط مولع  نادنمشناد  زا  يرایسب  ًالثم  دنادرگ ؛ انشآ  زین  تقلخ  زا  يرگید  داعبا  هب  ار  تیرـشب  هک  تسا  نآ  میرک  نآرق  دایرف  هک  یلاح 
زا اما  دنزادرپ ،  یم  مه  اهنآ  لیلحت  هیزجت و  هب  دـننک و  یم  هدـهاشم  ار  یتسه  رد  دوجوم  تانایرج  لیاسم و  یقالخا و . . .  یعامتجا ،  ، 
 ( . َنُوِلفاَغل اِنتایا  ْنَع  ِساّنلا  َنِم  ًاریثَک  َّنِاَو  میرک . . . ( :  نآرق  شیاـمرف  هب  و  دنتـسه .  لـفاغ  اـی  زجاـع و  روما ،  نیا  ندوب ))  هیآ   )) كرد
اما دنتـسه  ناهرب ))  لیلد و   )) یهلا تایآ  نیاربانب ،  دنتـسه . )) لفاغ  ام  ياه  هناـشن  تاـیآ و  زا  مدرم  زا  يرایـسب  هک  اـنامه  ( )) . . . 85)
نیا رد  اهنت  دنشاب ،  هتشاد  تفرعم  اهنآ  هب  ینعی و  دنـشاب .  نیرظان ))   )) زا حالطـصا  هب  دننک و  كرد  ار  تایآ  نیا  هک  یناسک  يارب  طقف 

زا صاخ  یطیارـش  هب  دوخ  مه  یهلا  تایآ  مهف  كرد و  اما  دشاب .  نانآ  هدـننک  تیادـه  امنهار و  دـناوت  یم  تایآ  نیا  هک  تسا  تروص 
یم رکذ  ار  اهنآ  زا  یخرب  اجنیا  رد  ام  تسا و  هدـش  هراشا  اهنآ  هب  میرک  نآرق  رد  هک  دراد  جاـیتحا  يرکف  یقـالخا و  یبلق ،  یحور ،  رظن 

یتالمج دـنک .  یم  رکذ  یهلا  تایآ  نتفایو  كرد  طیارـش  زا  ار  هّقفت و . . .  رکـش ،  ربص ،  ناـمیا ،  لـقعت ،  رکفت ،  میرک ،  نآرق  مینک . 
(( . ) . دننک لقعت  هک  یناسک  يارب  تسا  ییاه  هناشن  رما )  ) نیا رد  انامه  ( )) . . . 86  ( . ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتای  َِکلذ َال  یف  َّنِا  دننام . . . ( : 

ٍتای َِکلذ َال  یف  َّنِا  نینم . . . ( . ))  ؤم  يارب  تسا  ییاه  هناشن  رما )  ) نیا رد  اـنامه  ( )) . . . 87  ( . ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتای  َِکلذ َال  یف  َّنِا  . . 
يا  ! (( . )) ُناهُْرب ای   . )) تسا ناوارف  میرک  نآرق  رد  رکفت . )) لها  يارب  تسا  ییاه  هناشن  رما )  ) نیا رد  اـنامه  ( )) 88  ( . ) َنوُرَّکَفتَی ٍمْوَِقل 

؛ دوش یم  هدـیمان  ناهرب ))   ، )) دـنک یم  راکـشآ  تباث و  ناسنا  يارب  ار  یتیعقاو  تقیقح و  هک  يزیچ  هدـنهد . )) !  ناـشن  هدـننک و  تباـث 
وترپ رد  تانیاک  یتسه و  قیاقح  هک  تهج  نآ  زا  تسا  ناهرب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  لاح ،  یملع .  یـضایر و  یفـسلف ،  نیهارب  دـننام 

ْالا َلِْزنُم  ای   . )) دوش یم  نشور  رتشیب  بلطم  نیا  ریخا ،  هدـش  داـی  بلاـطم  هب  هجوت  اـب  دـنوش .  یم  ققحم  نشور و  یمدآ  يارب  یهلا  راونا 
نآرق تالمج   )) دوخ دـنک ،  یم  یفرعم  هیآ ))   )) ناونع هب  میرک  نآرق  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  تاـیآ . )) !  هدنتـسرفورف  يا   ! (( . )) ِتاـی

نیا رد  دیدح ،  هروس  رد  میرک  نآرق  دوش .  یم  ردابتم  ام  نهذ  هب  رتشیب  هیآ ))   )) هژاو زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دشاب و  یم  دـیجم ))
هک تسا  ییادخ  نآ  وا  ( )) 89  . . . ( . ) رُونلا یلا  ِتاملظلا  َنِم  ْمکَجرُخیل  ٍتانََّیب  ٍتایا  هِدـْبَع  یلَع  لِّزَُنی  يذَّلاَوُه   : ) دـیامرف یم  نینچ  هراب 

تحت هک  لاعتم  راگدرورپ  نانخـس  ارچ  دروآ . )) ییانـشور  هب  اهیکیرات  زا  ار  امـش  ات  دنک  یم  لزان  شیوخ  هدنب  رب  ار  دوخ  نشور  تایآ 
زا یقیاقح  رگناشن  نانخس ،  نیا  اریز  تفگ :  دیاب  خساپ  رد  دوش ؟  یم  هدیمان  هیآ ))   ، )) تسا هدش  لزان  رـشب  رب  میرک ))  نآرق   )) ناونع

ییاوتحم نینچ  اب  ینخس ،  نینچ  رگید ،  ترابع  هب  دنشاب .  یم  نایب  لباق  لاعتم  راگدرورپ  هلیـسو  هب  اهنت  هک  دنتـسه  لاعتم  دنوادخ  يوس 
یمن يرگید  هک  تهج  نآ  زا   ) دنتـسه دنوادخ  هدنهد  ناشن  مه  میرک  نآرق  تایآ  سپ  درادن .  رودـص  ناکما  لاعتم ،  راگدرورپ  ریغ  زا 

یناکّلپ میرک ،  نآرق  تایآ  تسا .  هدـش  نایب  تایآ ،  ياوتحم  رد  هک  دنتـسه  یقیاقح  هدـنهد  ناـشن  مه  و  دـیوگب ) ینخـس  نینچ  دـناوت 
اهیتسپ زا  شیوخ ،  تقایل  تردق و  رادـقم  هب  دـهنب و  نآ  رب  ياپ  یمدآ  ات  ّتلذ  تملظ و  ِتسپ  نیمز  هب  لامک ،  عیفر  ياهنامـسآ  زا  تسا 
گنرد يا  هظحل  تسا .  شیوخ  ناگدنب  اب  دنوادخ  طابترا  نیرت  میقتسم  میرک ،  نآرق  یهلا  تایآ  ددرگ ؛ هتـسویپ  تالامک ،  هب  هتـسر و 

قلخ ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  یـسک  زا  نانخـس  نیا  ایآ  درب :  یمورف  قیمع  يرکف  هب  ار  ناسنا  یهلا ،  تایآ  لوزن  هراـبرد  هشیدـنا  و 
مامت اب  ار  تانیاک  یتسه و  نیا  ام  رانک  رد  هدروآ و  دوجو  هب  ار  ام  هدیـشخب و  یتسه  ام  هب  هک  تسا  یـسک  نخـس  نیا  اـیآ  تسا ؟  هدرک 
تسا یتسه  رب  مکاح  روعش  نخس  نیا  ایآ  تسوا ؟  تسد  هب  یتسه  تردق  مامت  هک  تسا  یـسک  نخـس  نیا  ایآ  تسا ؟  هدیرفآ  شتمظع 
نخـس نیا  ایآ  تسا ؟  تادوجوم  نیرتبوخ  نیرتهب و  هصالخ  و  نیرتکاـپ و . . .  نیرترداـق ،  نیرتملاـع ،  نیرتهاـگآ ،  نانخـس  نیا  اـیآ   ؟

هچ نم  تسا ؟  ناسنا  ِنم  هب  باطخ  نانخـس ،  نیا  ایآ  و  اـیآ ؟ . . .  تسوا ؟  نآ  زا  تافـص  اهمـسا و  نیرتـالاب  نیرتهب و  هک  تسا  یـسک 
اب نیرفآ  یتسه  هک  متسه  مهم  ردقنآ  نم  ایآ  تسا ؟  هداتسرف  نم  يارب  ار  شمایپ  یتسه  قلاخ  تادوجوم ،  مامت  نایم  زا  هک  متسه  یسک 

نیا و  متسه ؟  انشآ  نآ  اب  رادقم  هچ  ات  ما و  هتفر  نانخـس  نیا  غارـس  هب  هزادنا  هچ  ات  نم  تسه  هک  تسا -  نینچ  رگا  دیوگب ؟  نخـس  نم 
نآ هب  تبـسن  هتفرگ و  هزادـنا  هچ  ات  ار  دوخ  قلاخ  ماـیپ  تسا ؟  هتـشاذگ  رثا  نم  رب  هتفر و  ورف  نم  حور  بلق و  رد  هزادـنا  هچ  اـت  ناـنخس 

 ، لاحره هب  و . . .  دشاب ؟  یم  يزیچ  هچ  نآ  لاسرا  زا  فده  تسا ؟  مادک  نآ  ياوتحم  تسیچ و  مایپ  نیا  ًالـصا  ما ؟  هدرک  ادیپ  تفرعم 
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اشگهر دناوت  یم  هک  یلّمءات  رکفت و  دنراد ؛ یماو  لّمءات  رکفت و  هب  ار  ناسنا  هک  دنتسه  ییاهشسرپ  هباشم ،  لا  ؤس  اهدص  تالا و  ؤس  نیا 
نیا تقیقح  هک  یلاح  رد  دنـشاب  یم  نآرق  رهاظ  رگناشن  میرک ،  نآرق  تالمج  ظافلا و  هکنآ :  رگید  نخـس  دشاب .  ناسنا  هدننک  رادیب  و 

؛ دنشاب یم  دوخ  رهاظ  زا  رتارف  رایـسب  یقیاقح  رگنایب  تالمج ،  ظافلا و  نیا  رگید ،  ترابع  هب  تسا .  هملک  ظفل و  زا  رتارف  یهلا ،  باتک 
هناشن هک  یسک  يا   ! (( . )) يْربُْکلا ُتای  ْالا  َُهل  ْنَم  ای   . )) دشاب یم  یهلا  يدادعتـسا  ینّابر و  یقیفوت  مزلتـسم  اهنآ  هب  یبایتسد  هک  یقیاقح 

دنوادخ ًالثم  دـنرادن ؛ رارق  حطـس  کی  رد  ندوب  هیآ  رظن  زا  یهلا  تایآ  دـش ،  هتفگ  ًالبق  هک  هنوگنامه  تسوا . )) !  نآ  زا  گرزب ،  ياه 
 ( مالّـسلا هیلع   ) یـسوم ترـضح  هزجعم  هرابرد  میرک  نآرق  درب .  یم  مان  يربک ))  هیآ   )) ناونع هب  ایبنا ،  گرزب  تازجعم  یخرب  زا  لاعتم 
 - دوب وا  ياصع  نامه  هک  ار -  یهلا  گرزب  هناشن  یسوم ،  ترـضح  ( )) 90  ( . ) یـصَعَو َبَّذَکَف  يْربُْکلا  َۀَی  ْالا  ُهارَاَف   : ) دیامرف یم  نینچ 
دوش یم  هدیمهف  هیآ  نیا  زا  هک  يرگید  هتکن  تفرگ . ))  شیپ  رد  نایـصع  هار  درک و  بیذـکت  ار  هیآ  نآ  نوعرف  اما  دـنایامن ،  نوعرف  هب 

 . دنـشاب گرزب  رایـسب  تایآ  نآ  دـنچره  دوش  یمن  اهنآ  هب  ندروآ  نامیا  اهنآ و  كرد  بجوم  یهلا  تاـیآ  ندـید  فرـص  هک  تسا  نآ 
ناونع هب  دـنا  هدومرف  هدـهاشم  یعیبـط  قوفاـم  ملاوع  رد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربماـیپ  هک  یلیاـسم  یخرب  زا  میرک  نآرق  نینچمه 
ربمایپ هک  قیقحت  هب   ( . )) يْربُْکلا ِهِّبَر  ِتایا  ْنِم  يءاَر  ْدََقل   : ) دـیامرف یم  نینچ  هیآ 18  مجن ،  هروس  رد  و  درب ،  یم  مان  يربک ))  تاـیآ  ))

زا یهلا  تایآ  هنوگنیا  هب  یسرتسد  ندید و  هک  تسا  حضاو  هتبلا  دومن . )) هدهاشم  ار  شراگدرورپ  گرزب  تایآ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  )
هدهاشم كرد و  تیلباق  تقایل و  هک  دندوب  ناشیا  صخش  اهنت  رگید ،  ترابع  هب  دشاب .  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا یبن  تاصاصتخا 

كرد رتهب  ار  یهلا  تایآ  دوش ،  هدوزفا  ناـشنامیا  تفرعم و  حطـس  رب  هک  رادـقمره  مه  رگید  دارفا  هتبلا  دنتـشاد .  ار  یهلا  تاـیآ  هنوگنیا 
ِنَم َدِـشُرم  ای   ! (( . )) هدـننک ییاـمنهار  هدـنهد و  دـشر  يا   ! (( . )) دِـشار اـی   . )) دوش یم  ناـیامن  ناـشیارب  يرت  هزاـت  تاـیآ  دـننک و  یم 

داشرا هدنرب و  تسار  هار  هب  يا   ! (( . )) دیِـشَر ای   ! (( . )) دشاب داشرا  ییامنهر و  راتـساوخ  هک  سک  نآره  يامنهر  يا   ! (( . )) ُهَدَـشرَتْسا
زا ندـش ،  لماک  نتفای ،  لماکت  یترابع ،  هب  اـی  و  دـشاب .  یم  تسرد ))  هار  رد  يرارقرب  يراوتـسا و   )) ياـنعم هب  دـشر ))  ! (( . )) هدـننک

دـشر یکی  تسا ؛  دـشر ))  )) عون ود  ياراد  یمدآ  دـنیوگ .  یم  ار  تالامک  اهییاناوت و  ندروآ  تسد  هب  اهـصقن و  اهفعـض و  نداد  تسد 
دشر  ، )) دشاب یم  یصاخ  ياهکالم  طیارش و  عبات  ینامسج ))  دشر   )) هک هنوگنامه  يونعم ،  یحور و  دشر  يرگید  يدام و  یمـسج و 

لـصاح ناسنا  يارب  يدـشر  اهنت  هن  نآ  نودـب  هک  يروط  هب  دـشاب  یم  دوخ  صاخ  طباوض  تاررقم و  عبات  زین  ناـسنا  یحور  و  يرکف )) 
زا هک  تسناد  ناسنا ))  دـشر  همانرب   )) ناوت یم  یترابع  هب  ار  نید ))   . )) دوش یم  هفاضا  ناـسنا  ياـهدوبمک  صیاـقن و  هب  هکلب  دوش  یمن 
زا دـیاب  هک  تسا  یقیفوت  نآ ،  هب  لمع  نید و  مهف  هک  تسناد  دـیاب  اما  تسا .  هدـش  لاسرا  میظنت و  ناسنا  يارب  لاـعتم  راـگدرورپ  يوس 
 ، یگدنز هظحل  هظحل  رد  لاعتم ،  دنوادخ  ینعی  یلصا ،  دشرم  داشرا ))  ، )) رگید یترابع  هب  و  دوشب .  ناسنا  بیـصن  لاعتم  دنوادخ  يوس 
زا یکی  تسا و  هدوب  نآ  دـقاف  ًالبق  هک  دـسر  یم  یتالامک  تردـق و  هب  یهلا  دـشر  اب  ناسنا  تسا .  یمتح  مزال و  ناـسنا  دـشر ))  )) يارب

بتارم و هب  حیحـص ،  همانرب  کی  اـب  اـت  دراد  ار  نآ  تیلباـق  ناـسنا  هک  تسا  نیمه  رد  تادوجوم  زا  يرایـسب  اـب  ناـسنا  یـساسا  ياـهقرف 
هک دوب  نیا  دش ،  رکذ  ًالبق  یهلا  تیاده  هرابرد  هک  یبلاطم  زا  یکی  دوش .  دنم  هرهب  نآ  جـیاتن  زا  دـبای و  تسد  یتسه  زا  ییالاب  تاجرد 

و دیامن )) یم  تیاده  دننک ،  تیاده  بلط  وا  زا  هک  ار  یناسک  لاعتم  دنوادخ   )) ینعی دـشاب ؛ یم  ُهادهَتْـسا )) ِنَم  َيِداه   )) لاعتم دـنوادخ 
 ، رگید ترابع  هب  دـنیامن .  دـشر  بلط  وا  زا  هک  دـنک  یم  داشرا  ار  یناـسک  دـنوادخ  ینعی  تسا ؛  هدـمآ  هلمج  ناـمه  هیبش  زین  اـجنیا  رد 
هب دشاب ،  نتفر  لابند  هب  و  نتـساوخ ))   )) هک راک  زا  مهم  تمـسق  کی  لاحره  هب  ینعی  دشاب ؛ یم  ُهَدَشرَتْسا )) نَم  ُدِشُرم   )) لاعتم دـنوادخ 

ناهج دشرم  زا  يداشرا  دشر و  نینچ  راتـساوخ  اعقاو  دیاب  دوش  لیان  یناسنا  یهلا و  يدشر  هب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا .  ناسنا  هدهع 
ترـضح زامن  ياعد  رد  تفای .  تاجن  اهیتسین  صیاقن و  زا  دیـسر و  یقیقح  دشر  هب  ناوت  یمن  وا  داشرا  نودـب  هک  دـنادب  دـشاب و  یتسه 

وت داشرا  هلیـسو  هب  اهلاراب !   : )) ینعی َكِران . )) ْنِم  َنوُجاـّنلا  یََجن  َكِداـشْرِِابَو   : )) تسا هدـمآ  نینچ  مالّـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا هّللادـبعابا 
هک دوش  یم  ّتلذ  یتسپ و  صقن و  راتفرگ  نانچ  ناسنا  یهلا ،  دـشر  نودـب  رگید ،  ترابع  هب  دـنبای . )) یم  تاجن  منهج  شتآ  زا  اهناسنا 
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اِنتا انَّبَر  تسا . . . ( :  هدش  تیادهودشر  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  مه  میرک  نآرق  رد  رطاخ  نیمه  هب  و  ددرگ .  یم  یهلا  باذع  بجوتـسم 
رد نادرگ و  اـم  بیـصن  شــشخب  تـمحر و  دوـخ ،  بناـج  زا  اراـگدرورپ !  ( )) . . . 91  ( . ) ًادَـشَر انِْرمَا  ْنِم  اـنَْلئِّیَهَو  ًۀَـمْحَر  َْکنُدـَل  ْنِم 

باوص و هار  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  هک  تسا  فهک ))  باحـصا   )) راـتفگ نیا  و  اـمرف . )) اـّیهم  ناـمیارب  دـشر  قیرط  ناـمیاهراک 
بلط لاعتم  دـنوادخ  زا  نینچ  نیا  زین  هبنـشکی ))  زور  ياـعد   )) رد و  دـندرک .  یم  دـناسرب ،  ناـش  یهلا  دوصقم  هب  ار  ناـنآ  هک  یحیحص 

هچنآره رد  منک  یم  تیاده  داشرا و  بلط  وت  زا  اهنت  ادـنوادخ !  (( . )) ُحالْـصِْالاَو ُحالَّصلا  ِهِیف  اِمل  ُدِـشْرَتْسَا  َكاِّیاَو   : )) تسا هدـش  داشرا 
وا يوس  هب  ناگدـننک  تشگزاـب  يارب  شهار  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنیبینُْمِلل ٌحِـضاو  ُُهلِیبَـس  ْنَم  اـی   (( . )) تسا حالـصا  حالـص و  بجوم 
هب هبوت ، ))  تشگزاب و  عوجر ،   : )) تسادـخ هار  ندرک  ادـیپ  نتخانـش و  طیارـش  زا  یکی  هدـننک  ناـیب  زین  هلمج  نیا  تسا . )) !  راکـشآ 

هکنیا هچ  دـبایب  ار  تسرد  قح و  هار  دـناوت  یمن  دور ،  یم  رگید  يوس  هب  هدرک و  تشپ  دـنوادخ  هب  ناسنا  هک  یناـمز  اـت  رگید ،  تراـبع 
دنوادخ دنادرگرب ،  شراگدرورپ  بناج  هب  ار  دوخ  يور  اعقاو  هکنیمه  اما  دراد .  يرگید  بناج  هب  ور  هدومن و  تشپ  هار ،  نآ  هب  تبـسن 

هناـقداص و  )) دـناوتب یمدآ  هک  تسا  نیمه  رد  مهم  هتکن  اـما  دـهد .  یم  رارق  وا  لـباقم  رد  راکـشآ  حـضاو و  یتروـص  هـب  ار  شهار  مـه 
نورد بلق و  رد  يرادقم  رگا  اما  دراد  دنوادخ  بناج  هب  ور  رهاظ  هب  ناسنا  تاقوا ،  يرایـسب  دیامن ،  راگدرورپ  بناج  هب  ور  هناصلاخ )) 
یبَتْجَی ُهّللَا  دـیامرف . . . ( :  یم  نینچ  هیآ 13  يروش  هکرابم  هروس  رد  تفای .  دـهاوخ  رگید  یبناج  هب  ار  دوخ  يور  دـیامن ،  شواک  دوخ 

فرط هب  هک  ار  یـسک  دنک و  یم  باختنا  شدوخ  نید  يوس  هب  دهاوخب  ار  هکره  دـنوادخ  ُبیُنی . . . (( . )  ْنَم  ِْهَیِلا  يِدـْهَیَو  ُءَّاشَی  ْنَم  ِْهَیِلا 
دنچ هب  مینک ،  یم  هعجارم  هیعدا  تایآ و  هب  هک  یتقو  یهلا  تیاده  هرابرد  یتاکن  دیامرف . )) یم  تیادـه  شدوخ  يوس  هب  ددرگ ،  زاب  وا 

ناونع هب  تیاده  زا  ینعی  تسا ؛  یهلا  تیاده  ندوب  رون ))  )) دروم رد  هتکن  نیتسخن  لّوا :  هتکن  میروخ :  یمرب  یهلا  تیاده  هرابرد  هتکن 
یم نینچ  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  تسا .  هدش  هدرب  مان  دزاس ،  یم  راکـشآ  وا  يارب  ار  قیاقح  دـهد و  یم  ناشن  ناسنا  هب  ار  هار  هک  يرون 

 ، دنا هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  راد  هدهع  دـنوادخ  ( )) 92  . . . ( . ) روُّنلا َیِلا  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اوـُنَما  َنیذَّلا  ُِّیلَو  ُهّللا   : ) دـیامرف
 (( تیادـه  )) ناـمه رون ،  يوس  هب  تملظ  زا  جورخ  درب . )) . . .  یم  نوریب  رون  يوس  هب  تاـملظ ؛  اـهیکیرات و  زا  ار  ناـنآ  دـنوادخ  سپ 
هدش هدرب  مان  رون  يوس  هب  تملظ  زا  جورخ  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  تسا  تیاده  باتک  هک  میرک  نآرق  زا  زین  میهاربا  هروس  رد  تسا . 

ار نایمدآ  ات  میدرک  لزان  وت  رب  هک  تسا  یباتک  رلآ ،  ( )) 93  . . . ( . ) ِروُّنلا َیِلا  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیِلا  ُهاْنلَْزنَا  ٌباتِک  رَّلا   : ) تسا
( )) . . . 94  . . . ( . ) ُءاشَی ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهّللا  يِدـْهَی  دـیامرف . . . ( :  یم  نینچ  رون ،  هکراـبم  هروس  رد  و  يروآرد . )) . . .  رون  هب  یکیراـت  زا 

 : دیامرف یم  نینچ  دروم  نیا  رد  زین  یلامث ))  هزمح  یبا  ياعد   )) رد دیامرف . )) . . .  یم  تیادـه  دوخ  رون  هب  دـهاوخب  ار  هکره  دـنوادخ 
نیـسح ماما  ياعد  رد  و  میتفای . )) !  هار  میدـش و  تیادـه  اموت  رون  هلیـسو  هب  هدـنزرمآ ،  دـنوادخ  يا   ! (( . )) اْنیَدَـتْها َكِرُوِنب  ُراّفَغ  ای  ))
تیادـه شیوخ  يوس  هب  تدوخ  رون  اب  ارم  اهلاراب !  (( . )) َْکَیِلا َكِرُوِنب  ینِدـْهاَف   : )) تسا هدـمآ  نینچ  زین  هفرع  زور  رد  مالّـسلا )  هیلع  )

ار رما  نیا  دادعتـسا  تیلباق و  ناسنا  دـیاب  دوش ،  ناسنا  لاح  لماش  یهلا  تیادـه  هکنآ  يارب  هک  تسا  نیا  مّود  دروم  مّود :  هتکن  اـمرف . ))
ْنَا ُهّللاِدُِری  ْنَمَف   : ) دیامرف یم  نینچ  دنک و  یم  دای  ردـص )) حرـش   )) مان هب  ینورد  ییاناوت  تیلباق و  نیا  زا  لاعتم  دـنوادخ  دـشاب ،  هتـشاد 

 ، مالـسا شریذپ  كرد و  يارب  ار  شا  هنیـس  دنک ،  تیاده  دهاوخب  هک  ار  سکره  دنوادخ  ( )) 95  . . . ( . ) ِمالْسِِْالل ُهَرْدَص  ْحَرْـشَی  ُهَیِدْهَی 
 ، دریگ یمن  ياج  کچوک  گنت و  ياه  هنیـس  رد  هک  تسا  یگرزب  تقیقح  مالـسا  رگید ،  ترابع  هب  دزاـس . )) . . .  یم  خارف  هداـشگ و 

دنـشاب هتـشاد  ار  شتقایل  هک  یناسک  هب  ار  ینورد  ّتیلباق  نینچ  لاعتم  دـنوادخ  و  دراد .  روانهپ  يا  هنیـس  صاخ و  يا  هّیحور  هب  زاـین  هکلب 
یم تیادـه  ار  ناسنا  هک  یهلا  يرون  ندروآ  تسد  هب  بجوم  ار  ردـص  حرـش  لاعتم  راـگدرورپ  رگید ،  يا  هیآ  رد  دـیامرف .  یم  تیاـنع 
حرش وا  هب  مالـسا  يارب  دنوادخ  هک  یـسک  ایآ  ( )) 96  . . . ( . ) ِهِّبَر ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْـسِِْالل  ُهَرْدَص  ُهّللا  َحَرَـش  ْنَمَفَا   : ) دـناد یم  دـنک ، 
ربارب دنتـسه ،  ردـص  قیـض  ياراد  هکنانآ  اب  یـسک  نینچ  ایآ   ) تسا شیوخ  يادـخ  بناج  زا  يرون  ياراد  وا  سپ  هدرک ،  تیاـنع  ردـص 

اب هکنیمه  دنرادن ،  ار  مزال  ردص  حرش  هک  یناسک  لاح ،  تسا ،  هّیبیغ  روما  يرـس  کی  لماش  مالـسا ،  نیبم  نید  ًالثم  تسا . )) . . . ) ؟ 
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ردص حرش  لاعتم  دنوادخ  هک  یناسک  اما  دنوش .  یمن  دقتعم  نآ  هب  هدز و  زاب  رـس  نآ  شریذپ  زا  دنوش ،  یم  هجاوم  لیاسم  زا  هتـسد  نیا 
نامیا اـتقیقح  قیاـقح ،  زا  هتـسد  نیا  هب  دنتـسه و  اراد  ار  روما  هنوگنیا  كرد  شریذـپ و  تیلباـق  تسا ،  هدومرف  تیاـنع  ناـنآ  هب  ار  مزـال 

هک هنوگنامه  تسا .  رـشب )) تیادـه   )) رد یهلا ،  يایلوا  ایبنا و  شقن  هراـبرد  رگید ،  مهم  هتکن  موس :  هتکن  دـنوش .  یم  دـقتعم  هدروآ و 
 ، يرهاظ ظاحل  زا  دنچره  اهناسنا  نیا  تسا ،  هدیزگرب  وا  تیاده  يارب  رشب  دوخ  سنج  زا  ار  یتادوجوم  لاعتم  دنوادخ  دش ،  هتفگ  اقباس 

دنناوت یم  هک  دنتسه  يا  هبترم  رد  تیونعم ،  رظن  زا  هصالخ  نامیا و  شنیب ،  كرد ،  تفرعم ،  حطـس  رظن  زا  اما  دنرادن ،  نارگید  اب  یقرف 
ِنیِدَو يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَا  يذَّلا  َوُه   : ) دیامرف یم  نینچ  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  دـنیامن .  تیادـه  یهلا  قیرط  قح و  هار  هب  ار  نارگید 
مرکا ربمایپ  هب  باطخ  رگید ،  ياج  رد  و  داتسرف . )) . . .  قح  نید  تیاده و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یسک  دنوادخ  ( )) 97  . . . ( . ) ِّقَْحلا

(98  . . . ( . ) ِضْرالا ِیف  امَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يذَّلا  ِهّللا  ِطارِص  ٍمیقَتْسُم  ٍطارِص  یِلا  يدْهََتل  َکَّنِاَو   : ) دیامرف یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  )
 . . . تسوا نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآره  هک  ییادخ  هار  ینک ؛  یم  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  نایمدآ  ربمایپ !  يا  وت  انامه  و  ))
هروس رد  دنـشاب .  یم  تیادـه  هب  رداق  دـنوادخ ،  قیفوت  نذا و  اب  اهنت  مه  ناربمایپ  اـیبنا و  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  تیادـه  لـصا  هتبلا  (( . 
یناوت یمن  وت  ربمایپ !  يا  ( )) 99  . . . ( . ) ُءَّاشَی ْنَم  يدْهَی  َهّللا  َّنِکلَو  َْتبَبْحَا  ْنَم  يدْهَت  َکَّنِا ال   : ) دیامرف یم  نینچ  دروم  نیا  رد  صصق ، 

 ، نیارباـنب دـنک . )) . . .  یم  تیادـه  دـهاوخب  ار  سکره  هک  تسا  دـنوادخ  نیا  هـکلب  ییاـمن ،  تیادـه  يراد  تـسود  هـک  ار  یـسکره 
هب نانآ  طسوت  مدرم  دننک و  یم  غالبا  مدرم  هب  ار  دوخ  نید  نانآ  هلیـسو  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  نانیـشناج  ناربمایپ و 

يذَّلا َهّللا  ُلَئْسَا   : )) میناوخ یم  نینچ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص   ) لوسر ترضح  ترایز  رد  دنوش .  یم  تیاده  تسار ،  هار  دنوادخ و  يوس 
یم دومن ،  تیاده  وت  هلیسو  هب  مه  ار  نارگید  درک و  تیاده  ار  وت  هک . . .  يدنوادخ  زا  (( . )) َْکیَلَع یّلَُصی  ْنا  َِکب  يدَهَو  َكادَه  . . . 

ُمـالَّسلَا  : )) تسا هدـمآ  نینچ  رود ، )) هار  زا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) لوسر ترـضح  تراـیز   )) رد و  دتـسرف . )) دورد  وت  رب  هک  مهاوخ 
ناـمه زا  رگید  يا  هلمج  رد  و  یـشخب . )) !  یم  ییانـشور  هک  ییادـخ  رون  يا  وت  رب  مالـس   ! (( . )) ِِهب ُءَّاضَتُْـسی  يذَّلا  ِهّللاَروـُن  اـی  َکـْیَلَع 

دمح و (( . )) ِۀَْملُّظلا َنِم  َِکب  انَرََّونَو  َِۀلالَّضلا  َنِم  َِکب  انادَهَو  ِۀَـکَلَْهلا  َنِم  َِکب  انَذَْقنَتِْـسا  يذَّلا  ِِهّلل  ُدْـمَْحلَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  ترایز ، 
زا ار  ام  وت  هلیـسو  هب  درک و  تیادـه  یهارمگ  زا  ار  ام  وت  هلیـسو  هب  دیـشخب و  تاجن  تکاله  زا  وت  هلیـسو  هب  ار  ام  هک  ار  ییادـخ  ساـپس 

نانیشناج هنیس  رد  یهلا  رون  نیا  هکلب  تفاین ،  همتاخ  رـشب  تیاده  مالـسا ،  ربمایپ  نتفر  اب  هک  تسناد  دیاب  اما  داد . )) ییانـشور  یکیرات ، 
یم نینچ  رود )) زا  لوسر  ترـضح  ترایز   )) نامه رد  دیـشخب .  ییانـشور  ار  نایمدآ  نانآ ،  هلیـسو  هب  تفرگ و  رارق  مرکا  ربماـیپ  قحرب 

نایاوشیپ هک  مهد  یم  تداهش  نم  (( . )) اْینُّدلا ِلْهَا  یلَع  ُۀَّجُْحلاَو  یْقثُْولا  ُةَوْرُْعلاَو  يدُْهلا  ُمالْعَا  َِکْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  َۀَِّمئالا  َّنَا  ُدَهْـشَا   : )) میناوخ
یلع نانم  ؤمریما  هقلطم  ترایز  رد  و  دنـشاب . )) یم  ایند  لها  رب  تجح  ادـخ و  مکحم  ياه  هتـشر  تیادـه و  ياهمچرپ  وت ،  تیب  لـها  زا 

رگتیاده و نایاوشیپ  ناماما و  ردپ  يا  وت  رب  مالس  (( . )) َنیّیِدْهَْملا َنیِداْهلا  ِۀَِّمئالا  َابَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا   : )) میناوخ یم  نینچ  مالّـسلا )  هیلع  )
ْنِم ٍنیقَیَو  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  ْلََزت  َْملَو   : )) تسا هدمآ  ریدغ  دیع  رد  مالّسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  ترضح  ترایز  رد  و  هدش . )) !  تیاده 

شبوخ ياهراک  رد  يدوب و  دوخ  يادـخ  بناـج  زا  هنّیب  لـیلد و  ياراد  هشیمه  وت  و  (( . )) ٍمیقَتْـسُم ٍطارِـص  یِلاَو  ِّقَْحلا  َیِلا  يدـْهَت  َكِْرمَا 
یلَع ُمـالَّسلَا   : )) تسا نینچ  هریبک ))  هعماـج  تراـیز   )) رد و  ینک . ))  یم  تیادـه  تسار  هار  فرط  هب  قح و  يوس  هب  وت  یتـشاد .  نیقی 
يوس هب  هک  ینایاوشیپ  يا  امـش  رب  مالـس  (( . )) ُُهتاـکََربَو ِهّللاُۀَـمْحَرَو  ِِهناـهُْربَو  ِهِرُونَو  ِهِطارِـصَو  ِِهتَّجُحَو  ِةادُْـهلا . . .  ِةَداـْقلاَو  ِةاعدـلا  ِۀَِّمئـالا 
لیلد راگدرورپ و  رون  وا و  تسار  هار  یهلا و  هغلاب  تجح  هک  ییامش  دیتسه . . .  هدننک  تیاده  هک  یناربهر  دینک و  یم  توعد  دنوادخ 

ِِهناـهُْربَو ِهِروـُن   : )) هک تـسا  تراـیز  ناـمه  زا  رگید  ياـج  رد  و  داـب . )) !  امـش  رب  دـنوادخ  تاـکرب  تـمحر و  دیـشاب ،  یم  وا  ناـهرب  و 
يارب مالّسلا )  مهیلع   ) ام نیموصعم  همئا  ایآ  تسا . ))  مالّسلا )  مهیلع   ) نیموصعم امـش  دزن  وا  ناهرب  لیلد و  دنوادخ و  رون  (( . )) ْمُکَْدنِع

ءادهـشلادیس ترایز  رد  دنتـشذگ ؟  یم  نارگید ،  تاجن  يارب  دوخ  زیچ  همه  زا  ای  دندرک  یم  افتکا  نتفگ  نخـس  هب  اهنت  اهناسنا  تیاده 
ًۀَّجُح ُهَْتلَعَجَو  ِءاِیْبنالا  َثیِراوَم  ُهَْتیَطْعَا  ُهَّنَا . . .  ُدَهْشَا  ّین  تسا :  هدمآ  نینچ  نابرق  رطف و  دیع  رد  مالّسلا )  هیلع   ) نیسحلا هّللادبعابا  ترضح 
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 . . . (( . َِۀلالَّضلا ِةَْریَحَو  َِۀلاهَجلا  َنِم  َكَدابِع  َذَْقنَتْسا  یَّتَح  َکیف  ُهَتَجْهُم  َلََذبَو  َۀَحیصَّنلا  َحَنَمَو  ِءاعدلا  ِیف  َرَذْعَاَف  ِءَّایِـصْوالا  َنِم  َکِْقلَخ  یلَع 
وا يدیشخب و  ار  ناشیا )  تالامک  مولع و   ) ایبنا ثاریم  مالّسلا . . . ) )  هیلع   ) ءادهشلادیس  ) وا هب  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  اراگدرورپ !  ))
ادف وت  هار  رد  ار  دوخ  ناج  ار و  ناشیا  دومن  تحیصن  وت و  يوس  هب  ار  نایمدآ  درک  توعد  مه  وا  سپ  يداد ،  رارق  تجح  قلخ ،  يارب  ار 

 ، نامز نیا  رد  هک  تسام  رب  کنیا  و  دشخب . )) . . .  تاجن  تلالض ،  یهارمگ و  ِینادرگرـس  زا  ینادان و  تلاهج و  زا  ار  تناگدنباتدرک 
اب میبایب و  تسا ،  هداد  رارق  ام  نامز  رد  تیرـشب  تیادـه  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ار  يردـقنارگ  ناـسنا  نآ  میـسانشب و  ار  دـنوادخ  رون 
 ( مالّسلا هیلع   ) رمالا بحاص  ترضح  ترایز -  رد  میناهرب .  دوخ  هنامز  ياهتلالـض  اهتریح و  زا  ار  دوخ  وا ،  رون  رپ  ناماد  هب  ندز  گنچ 

ِهّللا َلیبَس  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا   (( . )) قح يوس  هب  هدـننک  توعد  يا  وت  رب  مالـس   ! (( . )) ِهّللا َیِعاد  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا   : )) میناوخ یم  نینچ 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  (( . )) دوش یم  كاله  دیامیپب ،  ار  نآ  ریغ  سکره  هک  ییادـخ  هار  يا  وت  رب  مالـس   ! (( . )) َکَلَه ُهَْریَغ  َکَلَـس  ْنَم  يذَّلا 

(( . َداـبِْعلا ِِهب  ِدـْهاَو  َدـالِْبلا  ِِهب  ْنِمآَو  َّمُهّللَا  (( . )) دوش یمن  شوماـخ  زگره  هک  یهلا  روـن  يا  وـت  رب  مالـس   ! (( . )) یفُْطی ـال  يذَّلا  ِهّللا  َرْوـُن 
 : تسا هدمآ  نینچ  هبدـن ))  ياعد   )) رد و  امرف . )) تیادـه  وا  هطـساو  هب  ار  ناگدـنب  شخب و  نمیا  وا  هلیـسو  هب  ار  اهرهـش  اراگدرورپ !  ))

دنزرف يا   ! (( . )) َنیّیِدْهَْملا ِةادُْهلا  َْنب  اَی  (( . )) ؟  تیاده مچرپ  هدننک  هتـشارفارب  نآ  تساجک . . .  (( . )) ؟  يدُْـهلا ِۀـیار  ُرِـشان  َْنیَا . . .  ))
تسا هدمآ  نینچ  فیرشلا )) -  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامز -  ماما  يارب  اعد   )) رد و  دنتسه . )) هدش  تیاده  دوخ  هک  یناگدننک  تیاده 

رد هدب . ))  قوس  تیاده  قیرط  رد  بانج ،  نآ  كرابم  تسد  هب  ار  ام  وت  اراگدرورپ !   (( . )) يدُْهلا َجاْهنِم  ِْهیَدَی  یلَع  اِنب  ُکلْسَا  َّمُهّللَا  : ))
َنَّیَبَت ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهارِْکا  ال   : ) دیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دمآ  نایم  هب  نخس  دشر ، ))  )) دروم رد  نینچمه  هتشذگ  ياهثحب 

هدش نشور  طوقس  یهارمگ و  هار  زا  یقرت  تیاده و  هار  اریز  تسین  نید  لوبق  رد  يرابجا  هارکا و  چیه  ( )) 100  . . . ( . ) ِّیَْغلا َنِم  ُدْشُّرلا 
تسا و هدومن  صخـشم  ناسنا  يارب  ار  لامک  دـشر و  ياههار  شدوخ ،  نید  هلیـسو  هب  لاـعتم  دـنوادخ  رگید ،  تراـبع  هب  تسا . )) . . . 
هچ هب  دـیامن و  باختنا  ار  یهار  هچ  دریگب  میمـصت  دـیاب  هک  تسا  ناسنا  دوخ  نیا  لاح  تسا ،  هدناسانـشزاب  تکاله  ياههار  زا  ار  نانآ 

ناگدنب دیاب  سپ  ( )) 101  ( . ) نوُدُشْرَی ْمُهَّلََعل  یب  اُونِمُْؤْیلَو  یل  اُوْبیِجَتْسَْیلَف  دیامرف . . . ( :  یم  نینچ  رگید  ياج  رد  و  دوش .  لیان  يدصقم 
 ( مالّـسلا هیلع   ) نانم ؤمریما  ترایز  رد  دنوش . )) تیاده  دنبای و  دشر  هکلب  ات  دنروآ  نامیا  نم  هب  و  دـنناوخب ) ارم   ) دـنیامن تباجتـسا  ارم 

هدننک تیاده  یناگدنب و  رب  دنوادخ  تجح  وت  (( . )) ِداشَّرلا َیِلا  يِداْهلاَو  ِدابِْعلا  یَلَع  ُۀَّجُْحلا  َْتنَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  زین  ریدـغ  زور  رد 
ًاماِما َيالوَم  ای  َُکتیـضَر   : )) تسا هدمآ  نینچ  زین  مالّـسلا )  هیلع   ) رمالا بحاص  ترـضح  ترایز  رد  و  یلاعت . ))  دشر و  يوس  هب  یناشیا 

 ، لاحره هب  یتسه . )) !  نم  ياـمنهار  تسرپرـس و  هدـننک و  تیادـه  اوشیپ و  ماـما و  وت  نم !  يـالوم  يا   ! (( . )) ًادِـشُْرمَو ًاـِّیلَوَو  ًاـیِداهَو 
هـشوگ هب  هک  تسا  ناوارف  رایـسب  هیعدا  رد  دشاب ،  یم  مالّـسلا )) )  مهیلع   ) ایـصوا ایبنا و  ندوب  امنهار  يداه و   )) هدننک نایب  هک  یتالمج 
ناسنا بیـصن  هک  هنوگنامه  یهلا  تیادـه  هک  تسا  نیا  تسا ،  مزال  نآ  هب  هجوت  هک  يرگید  هتکن  مراهچ :  هتکن  دـش .  هراشا  اهنآ  زا  يا 

نیمضت  )) يرما ار  نآ  دیابن  دنیب ،  یم  تیاده  قیرط  رد  ار  دوخ  هک  یناسنا  ینعی  دوش ؛ هتفرگ  ناسنا  زا  یلیالد  هب  تسا  نکمم  دوش ،  یم 
اهتلاهج و اـهتلفغ ،  رثا  رب  تسا  نکمم  هکلب  دـنام ،  یم  یقاـب  وا  يارب  تیادـه  نیا  یطیارـش ،  ره  رد  هک  دـنک  ناـمگ  درادـنپب و  هدـش )) 

دنوادخ زا  دیامنب و  ار  تیاده  ياقب  تساوخرد  دنوادخ  زا  هشیمه  دیاب  ناسنا  نیمه ،  يارب  دوش .  بلس  وا  زا  یهلا  تیاده  نیا  اهتیصعم 
انَْتیَدَه ْذِا  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال   : ) تسا هدش  اعد  نینچ  میرک  نآرق  رد  تهج  نیدب  دوشن .  یهارمگ  راچد  تیاده ،  زا  سپ  هک  دـهاوخب 

نینچ زین  ریدـغ )) دـیع   )) لامعا رد  و  نکم . )) . . . )  هارمگ  ار  ام   ) نادرگمرب ار  ام  ياـهبلق  تیادـه ،  زا  سپ  اـهلاراب !  ( )) 102 . . . ( . )
هک تسا  يا  هتـشر  تیاده  نیاربانب ،  امنم . )) هارمگ  ار  ام  تیادـه ،  زا  سپ  اراگدرورپ !  (( . )) انَْتیَدَـهِْذا َدـَْعب  انَّلُِـضت  الَو   : )) تسا هدـمآ 

هجوتم دوخ  دنچره  ددرگ  یم  تلالـض  یهارمگ و  راچد  ناسنا  دوش ،  عطق  يا  هظحل  رگا  دشاب و  رارقرب  دنوادخ  ناسنا و  نیب  دـیاب  امیاد 
هب ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دـشاب ،  هتـشاد  ار  مزال  تیلباق  تقایل و  هچنانچ  تسا ،  هتفرگ  رارق  یهلا  تیادـه  دروم  هک  یناسنا  نینچمه  دوشن . 

اْوَدَتْها َنیِذَّلا  ُهّللا  ُدـیزَیَو   : ) دـیامرف یم  نینچ  میرم  هکرابم  هروس  رد  دـیازفا .  یم  وا  تیادـه  رب  دـناسر و  یم  تیادـه  زا  يرتالاب  لحارم 
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 . . . (( . دیازفا یم  دنا ،  هتفای  تیاده  هک  یناسک  تیاده  رب  دنوادخ  ( )) 103  . . . ( . ) يًدُه

دوبعم نیرترب  لاعتم ،  دنوادخ 

زج هک  یسک  يا   ! (( . )) َوُه ِّالا  ُدَبُْعی  ْنَم ال  ای  ( )) 38  ! (( . ) يا هتشگ  تدابع  هک  يدوبعم  نیرترب  يا   ! (( . )) َِدبُع ٍدُوبْعَم  َلَْضفَا  ای  ( )) 86)
َِدبُع ْنَم  ای  ( )) 88  ! (( . ) ناگدننک تدابع  يداش  ینشور و  مشچ  هیام  يا   ! (( . )) َنیِِدباْعلا ِْنیَع  َةَُّرق  ای  ( )) 52  ! (( . ) دوش یمن  شتسرپ  وا 

 ، نآ مزاول  زا  هک  تسا  ندرک ))  یگدـنب   )) ياـنعم هب  تداـبع ))   ! (( . )) یتسه رکاـش  تتداـبع  لـباقم  رد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َرَکَـشَف
رد دناشک ؟  یم  نآ  يوس  هب  ار  ناسنا  يزیچ  هچ  و  دریگ ؟  یم  همشچرس  اجک  زا  تدابع ))   . )) دشاب یم  ّللذت و . . .  عوضخ ،  تعاطا ، 

دوخ دوش و  یم  وا  میلـست  دبایب ،  ار  لامک  نیرتالاب  يزیچ  رد  رگا  سپ  تسا ،  بلط  لامک  اترطف  ناسنا  تفگ :  دیاب  لا  ؤس  نیا  هب  خـساپ 
هب دـنمزاین  ار  دوخ  نورد ،  زا  ناسنا  ینعی  دزاس ،  فرطرب  ار  دوخ  ياهزاین  دـنک و  هدافتـسا  وا  لامک  زا  ات  دـهد  یم  رارق  وا  راـیتخا  رد  ار 
 ، دـنیب یم  زاین  صقن و  اپارـس  ار  دوخ  هک  يدوجوم  لماک .  دوجوم  هب  صقان  دوجوم  زاین  زا  تسا  تراـبع  زاـین ،  نیا  دـنیب و  یم  تداـبع 

یعیبط تروص  هب  دوخ و  هب  دوخ  دریگب ،  رارق  دزاس ،  هدروآرب  ار  وا  ياهزاین  دناوت  یم  هک  يزاین  یب  دوجوم  کی  لباقم  رد  هک  یماگنه 
تدابع و زار  نیا  و  دوش .  لیان  شیوخ  فادها  هب  دوخ ،  ياه  هتـساوخ  اهزاین و  ندرک  فرط  رب  اب  دناوتب  ات  دوش  یم  بذج  وا  يوس  هب  ، 

نیرتالاب ات  يداـم  ياـهزاین  نیرتکچوک  زا  تسا و  فلتخم  نوگاـنوگ و  رایـسب  اـهزاین  نیا  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا  تسا .  ناـسنا  شتـسرپ 
 : دـشاب یم  هنیمز  ود  رد  تسا  هداتفا  قافتا  خـیرات  لوط  رد  ناسنا  يارب  اجنیا  رد  ًالومعم  هک  یهابتـشا  دوش .  یم  لماش  ار  یحور  ياهزاین 
ار دوخ  زاین  سکره  اریز  دوش ،  یم  ادج  رگیدکی  زا  اههار  هک  تساجنیا  اهزاین و  هدـنروآرب  دوجوم  يرگید  اهزاین و  نیا  تخانـش  یکی 

قلاخ نآ  لاعتم ،  راگدرورپ  يزاس ،  تشونرـس  ساّسح و  هلحرم  نینچ  رد  دناد .  یم  يزیچ  رد  مه  ار  نآ  ندرک  فرطرب  هار  يزیچ و  هب 
شتسرپ و  : )) تسا تمس  نیا  هب  وت  هار  ناسنا !  يا  هک  دریگ  یم  دوخ  ناگداتـسرف  هلیـسو  هب  ار  ناسنا  تسد  قلطم ،  زاین  یب  نآ  هناگی و 

يزاس هدروآرب  ار  شیوخ  یعقاو  ياهزاین  یمامت  یناوت  یم  وت  هک  تسا  تدابع ))  شتسرپ و   )) نیا اب  اهنت  اهنت و  هک  ارچ  هّللا ؛))  تدابع 
ناونع هب  دوش .  یم  رکذتم  میرک ،  نآرق  ياج  ياج  رد  لاعتم  راگدرورپ  ار  مهم  نیا  يدرگ .  لیان  نتشیوخ  یقیقح  يوزرآ  ياهتنم  هب  و 

هب ار  نانآ  ام  دـیامرف  یم  دـنک و  یم  رکذ  ار  ایبنا  زا  يدادـعت  مان  لاعتم  راگدرورپ  دوه ))  )) و فارعا ))   )) كرابم ياـه  هروس  رد  لاـثم ، 
يا ( )) . . . 104  . . . ( . ) َهّللا اوُدـُبْعا  ِمْوَق  ای  دـنک . . . ( :  یم  نایب  نینچ  ار  نانآ  نخـس  نیلّوا  هاگنآ  میتخاـس و  هناور  شیوخ  موق  يوس 

َِکْلبَق ْنِم  اْنلَـسْرَا  امَو   : ) دـیامرف یم  نایب  یّلک  تروص  هب  ار  هلءاسم  نیا  ایبنا  هکرابم  هروس  رد  و  دـینک . )) . . .  تدابع  ار  دـنوادخ  موق ! 
نینچ هکنیا  رگم  میداتسرفن  ار  يربمایپ  چیه  مالـسا )  ربمایپ   ) وت زا  لبق  و  ( )) 105  ( . ) ِنوُدـُبْعاَف اَنَا  ِّالا  َهِلا  ُهَّنَءا ال  ِْهَیِلا  یِحُون  ِّالا  ٍلوُسَر  ْنِم 

شنیرفآ زا  فده  میرک  نآرق  نینچمه  دیئامن . )) تدابع  ارم  سپ  تسین ،  نم  زجب  يراگدرورپ  چیه  هک  یتسرد  هب  میدومن :  یحو  وا  هب 
ارم هکنآ  زج  میدرکن  قلخ  ار  سنا  نج و  ( )) 106  ( . ) ِنوُُدبْعَِیل ِّالا  َْسنِْالاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  امَو   : ) دنک یم  رکذ  راگدرورپ  تدابع  ار  ناسنا 

 ، دوبعم نیا  تافـص  رگید  هب  یهاگن  اب  تسا . )) !  هدـش  تدابع  هک  يدوبعم  نیرترب  يا   ! (( . )) َدـِبُع ٍدُوبْعَم  َلَْضفَا  ای  (( . )) دـننک تدابع 
تسد هب  روما  مامت  ( )) . . . 107  . . . ( . ) ُهُْدبْعاَف ُهُّلُک  ُْرمالا  ُعَجُْری  ِْهَیِلاَو  دیامرف . . . ( :  یم  میرک  نآرق  دوش .  یم  صخشم  وا  ندوب  لضفا 

العا دح  رد  مه  نآ  تسا .  و . . .  قلاخ ))   (( ، )) ملاع (( ، )) رداق  )) لاعتم راگدرورپ  ینعی  نک . )) . . .  تدابع  ار  وا  سپ  تسا  دـنوادخ 
يور ادخریغ  تدابع  هب  هکنانآ  عقاو  رد  دـشاب .  ییاهیگژیو  نینچ  ياراد  هک  تفای  ناوت  یم  ار  دوبعم  نیمادـک  لاح  قلطم .  تروص  هب  و 

تلیضف هچ  ياراد  نانآ  میریگ ،  یم  رظن  رد  ار  رگید  ياهدوبعم  کنیا  دنرادن .  تفرعم  وا  تافـص  هب  هتخانـشن و  ار  دنوادخ  دنا ،  هدروآ 
هک ناطیش ))   )) و ایند ))  )) دننام يرگید  ياهدوبعم  اما  تسا و  مولعم  ناشعضو  هک  بوچ  گنـس و  دننام  ییاهدوبعم  دنتـسه ؟  یلامک  ای 

ياپاترـس هکلب  تفای  ناوت  یمن  یتلیـضف  اهنت  هن  اهدوبعم  نیا  يارب  تسا ؟  هنوگچ  ناشعـضو  دـنریگ ،  یم  رارق  اهناسنا  زا  يرایـسب  دوبعم 
دوبعم نآ  تافـص  هک  دوش  یم  بجوم  يدوبعمره  تدابع  هک  تسا  نیا  هنیمز  نیا  رد  هجوت  لـباق  هتکن  تسا .  هتفرگ  ارف  تلیذر  ار  ناـنآ 
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رب اهنت  دـنوادخریغ  تدابع  اما  دوش ،  هدوزفا  ناسنا  لیاضف  رب  هک  دوش  یم  بجوم  دـنوادخ  تداـبع  نیارباـنب ،  دراذـگب .  رثا  شدـباع  رب 
یم نینچ  ار  هلمج  نیا  دوشن . )) !  شتـسرپ  وا  زج  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َوُه ِّالا  ُدَبُْعی  ْنَم ال  ای   . )) دنک یم  هفاضا  ناسنا  ياهیتسپ  لیاذر و 

يزیچ هب  تدابع  شتسرپ و  رد  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  تسین .  لاعتم  راگدرورپ  زج  یسک  ناگدننک  تدابع  مامت  دوبعم  هک  درک  انعم  ناوت 
هک مه  دوجوم  نیرتالاب  دنتـسه و  دوجوم  نیرتـالاب  شتـسرپ  لاـبند  هب  همه  سپ  دـناد .  یم  نیرتهب  نیرتـالاب و  ار  نآ  هک  دروآ  یم  يور 

یـسک وا  زا  ریغ  هب  سپ  دنتـسه .  یلاعتیراب  تدابع  لابند  هب  دننادن ،  ایدننادب  هچ  ناگدننک  تدابع  مامت  نیاربانب ،  تسا ،  لاعتم  دـنوادخ 
ّالا و  تسا .  دوـجوم  نیرتـالاب  نیا  ِقادـصم ))  )) نییعت رد  دـهد ،  یم  خر  دارفا  يارب  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاـطخ  هلب ،  دوـش ،  یمن  تداـبع 

لامک نیا  قادصم  ات  دنا  هدـمآ  ناربمایپ  دـش ،  هتفگ  ًالبق  هک  هنوگنامه  و  دـناد .  یمن  نارگید  دوبعم  زا  رت  نییاپ  ار  دوخ  دوبعم  سکچیه 
رد رما ))  )) يانعم هب  ار  هلمج  نیا  هک  تسا  نآ  درک ،  نایب  ناوت  یم  هلمج  نیا  يارب  هک  يرگید  يانعم  دـنیامن .  یفرعم  ناسنا  هب  ار  قلطم 

اـساسا و  تسین .  ندـیتسرپ  راوازـس  يرگید  دوجوم  رگید ،  تراـبع  هب  دوشب .  شتـسرپ  يرگید  دوـجوم  دـیابن  وا  زج  ینعی  میریگب ؛  رظن 
 ! یتسه ناگدننک  تدابع  يداش  ینشور و  مشچ  هیام  هک  یسک  يا   ! (( . )) َنیِِدباْعلا ِْنیَع  َةَُّرق  ای   . )) درادن یـشزرا  دنوادخ ،  ریغ  تدابع 
هچ درادن ،  هارمه  شدباع  يارب  يزیچ  ّتلذ ،  زج  هک  اهتدابع  رایـسب  هچ  دراذگ .  یم  شدباع  رد  صاخ  يریثءات  يدوبعم  ره  تدابع  (( . 

رورس حرف و  زج  يزیچ  لاعتم ،  راگدرورپ  تدابع  اما  دنراد و  هارمه  هب  یگشیمه  ياهیـشوخان  رذگدوز و  ياهیـشوخ  هک  اهتدابع  رایـسب 
 . دشاب یم  یهلا  یهانتمان  ياه  هنیجنگ  ندروآ  تسد  هب  لاح  رد  دنک  یم  ساسحا  تدابع ،  نیا  اب  دباع  هکنیا  هچ  درادن ؛ هارمه  هب  یعقاو 

ترابع هب  دـشاب .  یم  دـباع  يارب  نآ  هدـیاف  هرمث و  مامت  هکلب  درادـن ،  دـنوادخ  يارب  يدوس  چـیه  لاعتم ،  راگدرورپ  تداـبع  عقاو ،  رد 
 ، رگید یترابع  هب  و  دـنبای .  تاجن  اهیتسپ  زا  دنـسرب و  لامک  هب  ناشدوخ  وا ،  تدابع  اب  ناـیمدآ  هک  دـهاوخ  یم  لاـعتم  دـنوادخ  رگید ، 
 ، دـننک یم  ساسحا  دوجو  مامت  اب  یعقاو  ناگدـننک  تدابع  ار  تداعـس  نیا  و  تسا .  نایمدآ  تداعـس ))  هار   ، )) لاعتم دـنوادخ  تدابع 
 . . ْلَعْجا َّمُهّللَا . . .   : )) میناوخ یم  هبنشراهچ ))  زور  ياعد   )) رد دننیب .  یم  دوخ  ینشور  مشچ  رورـس و  هیام  ار  شیوخ  دوبعم  نیاربانب ، 
اما دوش ،  یم  طاشن  اب  يزیچ  اب  سکره ،  ینعی  هدـب . ))  رارق  تدوخ  تدابع  رد  ارم  طاشن  اراگدرورپ . . . !  (( . )) َِکتَدابِع یف  یطاـشَن  . 

تتدابع لابق  رد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َرَکَـشَف َدـِبُع  ْنَم  ای   . )) موشب طاشن  اب  وت  تدابع  اب  اـهنت  هک  ناـسرب  یماـقم  هب  ارم  وت  اراـگدرورپ ! 
ناگدـنب تدابع  مه  لاعتم  راگدرورپ  دوش .  یم  ماجنا  يرگید  ناسحا  یبوخ و  لباقم  رد  هک  تسا  يراک  رکـش ، ))  ! (( . )) یتسه رکاش 

نارک یب  لضفت  تمحر و  زج  تسین  نیا  و  تسا .  هتـسناد  رکـش  هب  مزلم  ار  دوخ  نآ ،  لابق  رد  هدومرف و  یقلت  دوخ  هب  نانآ  ناـسحا  ار ، 
مـسر هار و  هک  تسوا  هداد و  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یقیفوت  ًالوا :  دـهد ،  یم  ماجنا  هدـنب  هک  یتدابع  اریز  دوخ ؛ ناگدـنب  رب  یهلا 

هب یناسحا  ار  نآ  ات  دـسر  یمن  لاعتم  دـنوادخ  هب  يزیچ  تدابع ،  نیا  زا  ایناث :  و  تسا .  هدومرف  تیانع  شا  هدـنب  هب  ار  تدابع  نیا  ماجنا 
دنوادخ هک  يراک  لاحره ،  هب  دوش .  یم  دباع  دوخ  بیـصن  تسه -  هک  دشاب -  یبوخ  ناسحا و  تدابع ،  رد  مه  رگا  مینادب .  دـنوادخ 
بیـصن ترخآ  ناهج  رد  هک  تسناد  ییازج  ار  نآ  ناوت  یم  تسیچ ؟  دـهد  یم  ماجنا  رکـش  ناونع  هب  شا  هدـنب  تداـبع  لاـبق  رد  لاـعتم 

ای و  دسر .  یم  ناسنا  هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  ایند  نیمه  رد  هک  تسناد  یتداعس  اهیبوخ و  اهریخ و  ار  نآ  ناوت  یم  ای  دوش .  یم  ناسنا 
ای تشذـگ و  نآ  نایب  هک  یطاشن  ناـمه  دـننام  دوش ؛ یم  دـباع  بیـصن  تداـبع ،  رثا  رب  هک  تسناد  یحور  دـنلب  تـالاح  ار  نآ  ناوت  یم 

هراشا دروم  دـنچ  رد  لاعتم  دـنوادخ  ندوب  رکاش ))  )) هلءاـسم هب  زین  میرک  نآرق  رد  تسین .  اـهنآ  نیب  یتاـفانم  نوچ  دراوم ،  نیا  عومجم 
هب هـک  سک  نآ  ره  و  ( )) . . . 108  ( . ) ٌمِیلَع ٌرِکاش  َهّللا  َّنِاَـف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَو  هرقب . . . ( :  هکراـبم  هروس  زا  رد  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدـش 

 (( . تسا هاگآ  يو )  لاعفا  زا   ) رکاش و وا ) لمع  ربارب  رد   ) دـنوادخ هک  یتسرد  هب  سپ  دـهدب ،  ماجنا  ار  نآ  دـیامن و  تبغر  یبوخ  راـک 
ياعد  )) رد مینک :  یم  هجوت  تسا ،  هدـش  دراو  تدابع  دروم  رد  هک  هکرابم  هیعدا  رگید  زا  یتـالمج  هب  کـنیا  اـهاعد  رگید  رد  تداـبع 

رب ارم  هـک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  اـهلاراب !  (( . )) َکـِتَدابِع ِموُُزل  َو  َکـِتَعاط  یلَع  ینَنیُِعت  ْنَا  َُکلَئْـسَا . . .   : )) میناوـخ یم  نـینچ  هبنـش ))  زور 
َّنِاَف  : )) تسا هدمآ  نینچ  مالّسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  ترـضح  ترایز  زا  دعب  ياعد  رد  و  ییامن . ))  يرای  تدوخ  تدابع  ماود  تعاطا و 
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دنوش و راگتسر  ناراگتسر ،  راگدرورپ !  يا  وت  قیفوت  اب  هک  یتسرد  هب  (( . )) َنوُِدباْعلا َكُُدبْعَیَو  َنُوِبئاّتلا  ُبُوتَیَو  َنوُِزئاْفلا  ُزوُفَی  َکِقِیفوَِتب 
يارب هک  تسا  نیا  دنک  یم  هولج  مهم  اعد  زا  هلمج  ود  نیا  رد  هچنآ  دنیامن . )) تتدابع  ناگدننک ،  تدابع  دـننک و  هبوت  ناگدـننک  هبوت 

زا هدـمآ و  راتفرگ  رگید  ياهدوبعم  ماد  رد  هک  نایمدآ  زا  رایـسب  هچ  تسا .  جایتحا  یهلا ))  قیفوت  يرای و   )) هب لاعتم ،  دـنوادخ  تداـبع 
لیـالد هب  مه  زاـب  اـما  دـنا  هدـیزگرب  دوبعم  ناونع  هب  ار  يادـخ  هک  یناـسک  رایـسب  هچ  دـننام و  یم  زاـب  راـگدرورپ  شخبتداعـس  تداـبع 

رد دـنک و  یم  یفرعم  تسار ))  هار   )) ار دوخ  تدابع  میرک ،  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـنبای .  یمن  ار  یقیقح  تدابع  قیفوت  نوگانوگ ، 
(109  ( . ) ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذَه  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَرَو  ّیبَر  َهّللا  َّنِا   : ) دیامرف یم  نینچ  مالّسلا )  هیلع   ) یسیع ترـضح  لوق  زا  نارمع ،  لآ  هروس 

هار دـنوادخ ،  ریغ  تداـبع  ینعی  تسار . ))  هار  تسا  نیا  دـینک ،  تداـبعاروا  سپ  تسامـشو  نمراـگدرورپ  دـنوادخ ،  هک  یتسرد  هب  ))
 . دزاس یم  یقیقح  تکاله  راتفرگ  ار  وا  هکلب  دناسر  یمن  تداعس  هب  ار  ناسنا  اهنت  هن  هک  تسا  یجک 

تسا نینم  ؤم  تاجن  ببس  دنوادخ  تعاطا 

نایب تادابع ))   )) ثحب رد  تسا . )) !  ناگدـننک  تعاطا  تاجن  هیام  شتعاطا  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنیعیطُْمِلل ٌةاَجن  ُُهتَعاط  ْنَم  ای  ( )) 75)
ینعی دراد ؛ دوجو  ّتیکولمم ))   ، )) تیدوبع یگدنب و  رد  هک  تسا  نآ  مه  تلع  تسا .  تیدوبع ))   )) مزاول زا  یکی  تعاط ))   )) هک دش 

هداد رارق  دوخ  کلام ))   )) ار وا  وا و  لام ))   )) ار دوخ  عقاو  رد  تسا  هدومن  لوبق  ار  وا  یگدـنب  دـنک و  یم  تداـبع  ار  يرگید  هک  یـسک 
يرما دوـبعم ،  زا  يربناـمرف  تعاـطا و  یتیعـضو ،  نینچ  رد  تسا ،  هداد  رارق  دوـبعم  راـیتخا ))  )) رد ار  دوـخ  رگید ،  تراـبع  هب  و  تـسا . 

 ، نیاربانب هدـش . ))  تعاطا  صخـش  تساوخ  اب  لمع  تقباطم   : )) دومن فیرعت  نینچ  ناوت  یم  ار  تعاطا ))   )) لاح دوب .  دـهاوخ  یمتح 
دراد یگدنب  تیدوبع و  هجرد  هب  یگتسب  تعاطا  رادقم  هجیتن  رد  دنک ،  یم  ادیپ  انعم  تعاطا  لمع ،  رد  تسا و  لامعا  هب  طوبرم  تعاطا 

يا  ! (( . )) َنیعیطُْمِلل ٌةاَجن  ُُهتَعاط  ْنَم  ای   . )) دش دهاوخ  رتشیب  مه  وا  تعاطا  تبـسن  نامه  هب  دـشاب ،  رتشیب  ناسنا  یگدـنب  هک  رادـقم  ره  ، 
 (( تاجن  )) انامه هک  تسا  هدش  نایب  لاعتم  دنوادخ  زا  تعاطا  هجیتن  قوف ،  هلمج  رد  تسا . )) !  ناربنامرف  تاجن  شیربنامرف ،  هک  یسک 

 ، رگید نایب  هب  تسا .  تکاله  بجوم  یلاعت  يراب  زا  تعاطا  مدـع  نیاربانب ،  تسا ،  تکـاله ))   )) لـباقم رد  مه  تاـجن ))   )) و دـشاب . 
ناسنا يدوبان  یتسین و  هب  نآ  ياههار  مامت  هک  تسا  تکاله  يایند  تسا ،  هتفرگ  رارق  نآ  رد  ناـسنا  هک  ییاـیند  تفگ :  ناوت  یم  نینچ 

دنوادـخ زا  تعاطا  يرادربنامرف و   )) نآ دـشخب و  یم  تاجن  یمظع  تکاله  نیا  زا  ار  ناسنا  هک  تسه  هار  کـی  اـهنت  دوش و  یم  یهتنم 
َُهلوُسَرَو َهّللا  ِعُِطی  ْنَمَو  درمـش . . . ( :  یم  گرزب  يراگتـسر  ار  شلوسر  دوخ و  زا  تعاطا  میرک  نآرقرد  لاعتمدـنوادخ  تسا . ))  لاعتم 

 (( . تسا هتفاـی  تسد  یمیظع  يراگتـسر  هب  دـیامنب ،  ار  شلوـسر  دـنوادخ و  تعاـطا  هـک  سک  ره  و  ( )) 110  ( . ) ًامیظَع ًازوَف  َزاـف  ْدَـقَف 
دروم رد  هک  يا  هیعدا  سءار  رد  دـشاب .  یم  تعاطا ))   )) اهنآ عوضوم  هک  میزادرپ  یم  ییاهاعد  هب  کـنیا  اـهاعد و  رد  تعاـطا  عوضوم 

یم رـشع )) سمخ  تاجانم  هعومجم   )) زا هک  فیرـش  تاجانم  نیا  دـشاب .  یم  هّلل ))  نیعیطملا  ةاجانم   ، )) تسا هدـش  دراو  یهلا  تعاـط 
 : مینک یم  رکذ  ار  نآ  زا  هلمج  دنچ  اهنت  راصتخا ،  تهج  هب  ام  تسا و  هدش  رکذ  نانجلا  حیتافم  فیرش  باتک  رد  لماک  تروص  هب  دشاب 

نیا نادرگ . ))  رود  ام  زا  ار  دوخ  تیـصعم  امرف و  ماهلا  اـم  رب  ار  دوخ  تعاـط  اـهلاراب !  (( . )) َکَتَیِـصْعَم اـْنبِّنَجَو  َکَـتَعاط  اـنْمِْهلَا  َّمُهّللَا  ))
یم هسوسو  تیصعم ،  ماجنا  يوس  هب  ار  ناسنا  ناطیش  هک  هنوگنامه  ینعی  تسناد ؛  ناطیـش ))  هسوسو   )) لباقم رد  ناوت  یم  ار  ماهلا ))  ))

ِقِهْزَاو ِباجِْحلاَو  ِۀَیْرِْملا  َۀَیِـشْغَا  اِنبُوُلق  ْنَع  ْفِشْکاَو   . )) دیامرفب اقلا  ماهلا و  ام  هب  ار  شدوخ  زا  تعاطا  هک  میبلط  یم  دنوادخ  زا  ام  دـنک ، 
هدرپ اراگدرورپ !  (( . )) ِنَنِْملاَو ِِحیانَْملا  ِْوفَِصل  ٌةَرِّدَکُمَو  ِنَتِْفلا  ُِحقاَول  َنُونُّظلاَو  َكوُکُّشلا  َّنِاَف  انِِرئارَس ،  یف  َّقَْحلا  ِِتْبثَاَو  انِِرئامَض  ْنَع  َلِطاْبلا 

اهکـش و هکنیا  هچ  اـمرفب ،  اـجرباپ  نآ  رد  ار  ّقح  نک و  نوریب  ار  لـطاب  اـم  نورد  زا  اـمرفب و  فرطرب  اـم  بلق  زا  ار  کـش  کـیرات  ياـه 
يزاسریز عقاورد  دوش ،  یم  تساوخرداعدزازارف  نیارد  هچنآ  دنزاس . )) یم  راوگان  ار ،  ام  شوخ  شیع  دـنبوشآ و  هنتف و  ثعاب  اهنامگ 

 ، نآ زا  لبق  دـیاب  نیاربانب ،  لمع ))   )) هب طوبرم  تسا  يرما  تعاطا  دـش ،  هتفگ  ًالبق  هک  هنوگنامه  اریز  تسا ؛  تعاطا  ناینب  يزیر  یپ  و 
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یگدـنب و دـیاب  رگید ،  ترابع  هب  و  درادـن .  انعم  داقتعا ،  نودـب  تعاطا  اریز  دـشاب ،  هدـش  هتخاس  ناسنا  نامیا  هصالخ  دـیاقع و  راکفا ، 
نیلوا رد  دریگب .  ماجنا  تعاطا  نآ ،  ساسا  رب  هاـگنآ  دوشب ،  لـصاح  تسا -  ناـسنا  تاداـقتعا  نورد و  هب  طوبرم  اـساسا  هک  تیدوبع - 

(( . ِۀَـعاّطلا َقـیفَوت  اـْنقُزْرا  َّمُهّللَا   : )) میناوـخ یم  زین ،  نینچ  فیرـشلا )) -  هجرف  یلاـعت  هـّللا  لـجع  يدـهم -  ترـضح  ياـعد   )) زا هـلمج 
ْنِم اهِیف  یْنلَعْجاَو   : )) میناوخ یم  نابعـش ))  همین  بش  لامعا   )) زا مهد  لمع  رد  و  امرفب . )) اـم  بیـصن  ار  تتعاـطا  قیفوت  اراـگدرورپ !  ))

ار نانآ  هک  هد  رارق  تناتسود  نآ  زا  ارم  نابعش )  همین   ) بش نیا  رد  اهلاراب !  (( . )) َِکتَدابِِعل ْمُهَتْرَتْخاَو  َِکتَعاِطل  ْمُهَْتیَبَتْجا  َنیِذَّلا  َِکئاِیلْوَا 
اراگدرورپ (( . )) َکَتَعاط ََّیِلا  ْبِّبَحَو   : )) دیامرف یم  دعب  هلمج  دـنچ  رد  و  يا . ))  هدومن  رایتخا  باختنا و  تدوخ  تدابع  تعاطا و  يارب 

اریخا هک  ییاعد  هلمج  هس  نیا  زا  میامن . )) )  تعاطا  یبلق ،  تساوخ  قشع و  اـب  ار  وت  اـت   ) نادرگ بوبحم  نم  يارب  ار  تدوخ  تعاـطا  ! 
 ، زیچره زا  لبق  دـیاب  هکلب  دـشاب  یکتم  دوخ  هب  طقف  دـیابن  لاعتم  راگدرورپ  تعاـطا  يارب  ناـسنا  هک  دوش  یم  هدـیمهف  نینچ  دـش ،  رکذ 
 : میناوخ یم  نینچ  ریغـص )) نشوج  ياعد   )) رد مه  یهلا  تعاط  جـیاتن  دروم  رد  دـیامن .  بلط  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  یهلا  تعاـطا  قیفوت 

لقتنم تعاط ،  تّزع  يوس  هب  یـصاعم  ّتلذ  زا  ارم  نم . . . !  يالوم  (( . )) ِۀَـعاّطلا ِّزِع  یِلا  یـصاعَْملا  ِّلُذ  ْنِم  یْنلُْقناَو . . .  َيـالوَم . . . !  ))
ینِزُْخت ـالَو  َکــِتَعاِطب  یبـْلَق  ْرُمْعاَو  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلـَـص  َّمُـهّللَا   : )) تـسا هدــمآ  نابعــش ))  هکرتـشم  لاــمعا   )) رد و  اــمرف . ))
تدوخ تیـصعم  اب  ارم  امرفب و  داـبآ  رومعم و  تدوخ  تعاـطا  اـب  ارم  بلق  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلاراب !  (( . )) َِکتَیِـصْعَِمب
يرگید مهم  رایسب  بلطم  ددرگ .  یم  لصاح  ناهج  قلاخ  تعاطا  هانپ  رد  هدنز  داش و  بلق  یقیقح و  تّزع  ینعی  امرفم . )) اوسر  راوخ و 

هدومن غالبا  ناگدـنب  هب  ار  دوخ  یهن  رما و  نانآ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  اریز  تسا ؛  یهلا ))  يایلوا  زا  تعاـطا   ، )) درک هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک 
رما و ناگدـننک  راکـشآ  رب  مالـس  (( . )) ِِهیهَنَو ِهّللا  ِْرمَِال  َنیِرِهْظُْملا  َیلَع  ُمالَّسلَا   : )) دـیامرف یم  نینچ  هریبک ))  هعماج  تراـیز   )) رد تسا . 

نینچ هعماج ))  ترایز   )) زا رگید  ياج  رد  دـشاب .  یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  تعاطا  يانعم  هب  نانآ  زا  تعاطا  نیاربانب ،  راـگدرورپ . )) یهن 
ار يادخ  قیقحت  هب  دیامن  تعاطا  ار  امـش  هک  سک  نآ  ره   (( . )) هّللا یَـصَع  ْدَقَف  ْمُکاصَع  ْنَمَو  هّللا  َعاطَا  ْدَقَف  ْمُکَعاطَا  ْنَم   : )) دـیامرف یم 

يوس هب  دیاب  یهلا  تعاطا  يارب  ام  نیاربانب ،  تسا . ))  هدومن  نایصع  ار  دنوادخ  دیامن ،  نایـصع  ار  امـش  سکره  تسا و  هدومن  تعاطا 
ار نانآ  تعاطا  دوخ ،  لاعتم  دنوادخ  هک  یناسک  نامه  میزومایب ،  نانآ  زا  ار  راگدرورپ  تعاطا  یگنوگچ  میورب و  یهلا  ناگداتسرف  نیا 

َدَوْسَا ِّلُک  یلَع  ْمُکَتَعاط  َضَرَفَو  تسا . . . (( :  هدمآ  نینچ  نینم ))  ؤملا  ۀـمئا  هعماج  ترایز   )) رد تسا .  هدومن  بجاو  مزال و  ناگمه  رب 
هک میهاوخب  لاعتم  دنوادخ  زا  دیاب  ام  نیاربانب ،  تسا . ))  هدینادرگ  بجاو  يدیپس  هایس و  ره  رب  ار  امـش  تعاطا  دنوادخ  و  (( . )) َضَْیباَو
هّللا لجعرصع  یلو  ترضح  زا  تعاطا  هرابرد  زین  هبدن ))   )) فیرش ياعد  رد  دنادرگب .  ام  بیصن  ار  یهلا  ياهناسنا  نآ  زا  تعاطا  قیفوت 

رب ار  ام  اهلاراب . . . !  (( . )) ِِهتَیِـصْعَم ِباِنتْجاَو  ِِهتَعاط  یف  ِداِهتْجِْالا  َیلَع . . .  اـّنِعَا  َّمُهّللَا . . .   : )) تسا هدـمآ  نینچ  فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت 
(( . امنب يرای  ترضح  نآ  تیصعم  زا  ندومن  يرود  ترضح و  نآ  زا  تعاطا  هار  رد  شالت  ششوک و 

تسا تانسح  مامت  بحاص  دنوادخ ، 

ای ( )) 96  ! (( . ) ناراکوکین نیرتهب  يا   ! (( . )) َنینِسْحُْملا َْریَخ  ای  ( )) 3  ! (( . ) اهیبوخ اهیکین و  بحاص  يا   ! (( . )) ِتانَسَْحلا َِّیلَو  ای  ( )) 2)
هک یـسک  يا   ! (( . )) ٌمیدَـق ُُهناسِْحا  ْنَم  اـی  ( )) 48  ! (( . ) تسا یلزا  ندوـمن  یکین  رد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٌمیدَـق ِِهناـسِْحا  یف  َوُـه  ْنَـم 
ای ( )) 63  ! (( . ) دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  هک  یسک  يا   ! (( . )) َنینِسْحُْملا ُّبُِحی  ْنَم  ای  ( )) 72  ! (( . ) تسادتبا یب  یلزا و  شناسحا 

َنینِسْحُْملا َنِم  ٌبیرَق  ُُهتَمْحَر  ْنَم  ای  ( )) 75  ! (( . ) دزاس یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  هک  یسک  يا   ! (( . )) َنینِسْحُْملاَرْجَا ُعیـُضی  ْنَم ال 
اهیبوخ هدننک  دایز  يا   ! (( . )) ِتانَسَْحلا َفِّعَضُم  ای  ( )) 24  ! (( . ) تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  وا  ششخب  تمحر و  هک  یسک  يا  ! (( . ))
يدنب میـسقت  يارب  يرایعم  هچ  مینیبب  لاح  دـنوش .  یم  لماش  يوحن  هب  ار  ایـشا  مامت  هک  دنتـسه  يا  هژاو  ود  دـب ، ))  )) و بوخ ))  ! (( . ))

دقن میرذـگ و  یم  دنتـسین  يدـنب  میـسقت  نیا  هب  لیاق  هک  یتارکفت  بتاکم و  زا  اجنیا  رد  ام  دراد ؟  دوجو  تفـص  ود  نیا  هب  ایـشا  لاعفا و 

 ( ریبک نشوج  ياعد  رد  نیون  یشهوژپ  ) یعوضوم www.Ghaemiyeh.comیسانشاعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و ملسم  يرما  دب ،  بوخ و  هب  يدنب  میسقت  نیا  مالسا ،  یهلا  بتکم  رد  هک  ییاجنآ  زا  اما  مینک .  یم  راذگاو  دوخ  لحم  هب  ار  اهنآ 
صقن لامک و   )) رابتعا کی  هب  مییامن .  یم  یسررب  ار  نآ  راصتخا ،  وحن  هب  اذل  دهد ،  یم  لیکشت  ار  یمالـسا  رکفت  يانبریز  دوخ ،  هکلب 

ود نیا  و  تسا .  دب ))  )) دـشاب صقان  هچنآره  و  بوخ ))   )) دـشاب لماک  هچنآره  ینعی  درک ؛ رکذ  يدـنب  میـسقت  نیا  رایعم  ناوت  یم  ار  (( 
دنوادخ هک  ییاجنآ  زا  و  تسا .  رتدـب  دـشاب ،  رت  صقان  هک  يزیچره  رتبوخ و  دـشاب ،  رتلماک  هک  يزیچره  سپ  دـنراد ،  یبتارم  دوخ  زین 

رد و  تسوا .  زا  دـشاب  یتـسه  ناـهج  رد  هک  مه  یبوخره  نیارباـنب ،  تسوا ،  مه  قلطم ))  بوـخ   )) سپ تسا  قـلطم ))  لاـمک   )) لاـعتم
ینعی تسناد ؛  یتسین ))  یتسه و   )) ناوت یم  ار  راـیعم  رگید :  ریبعت  هب  و  تسا .  صقاـن  وا  ریغ  هکنیا  هچ  تسوا ؛  ریغ  زا  يدـبره  لـباقم ، 
هتـشاد ار  مزال  ياهزیچ  مامت  هک  دوش  یم  قالطا  يزیچ  هب  لماک ))   )) هکنیا امک  دریگ ،  یم  همـشچرس  یتسین  زا  يدب  یتسه و  زا  یبوخ 
يانعم هب  دیآ  یم  نسُح ))   )) زا هک  ۀنـسح ))   : )) میدرگزاب دوخ  یلـصا  ثحب  هب  لاح  دشاب .  اهنآ  دقاف  هک  تسا  نآ  صقان ))   )) دـشاب و

سپ تسوا  زا  اهیبوخ  اـهیبوخ . )) !  بحاـص  يا   ! (( . )) ِتانَـسَْحلا َِّیلَو  اـی   . )) دـشاب یم  نآ  عمج  مه  تانـسح ))   )) تسا و یبوخ ))  ))
بوخ ّتین  رکف و  بوخ ،  ملع  بوخ ،  دنزرف  بوخ ،  تبقاع  بوخ ،  لامعا  بوخ ،  راتفگ  درک .  بلط  تساوخرد و  وا  زا  ار  اهنآ  دـیاب 
ناونع هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دـیبلط .  لاـعتم  دـنوادخ  زا  دـیاب  ار  اـهیبوخ  یماـمت  هصـالخ  بوخ و  هجیتن  بوخ ،  ناـج  بلق و  ، 

(111  . . . ( . ) ًۀَنَسَح ِةَرِخ  ْالا  ِیفَو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتا  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو   : ) تسا هدش  رکذ  میرک  نآرق  رد  یهلا  بوخ  ناگدنب  ياعد 
تانـسح ّیلو  دـنوادخ  نوچ  نیاربانب ،  امرف . )) تیانع  یبوخ  زین  ترخآ  رد  یبوخ و  ام  هب  ایند  رد  اراگدرورپ !  دـنیوگ :  یم  یـضعب  و  ))

 . تسین قلطم  بوخ  يوس  هب  نتفر  زج  یهار  اهیبوخ  بسک  يارب  درک و  تفاـیرد  یهلا  هاـگراب  زا  ناوت  یم  سپ  ار  تانـسح  سپ  تسا ، 
بکترم تسیاشان  هب  هک  یلامعا  مه  نآ  تسا ،  ناسنا  دوخ  لامعا  زا  دسر  یم  ناسنا  هب  هک  ییاهیدب  تسوا ،  ریغ  زا  اهیدـب  تائّیـس و  اما 
 . . . ( . َکِسْفَن ْنِمَف  ٍۀَئِّیَـس  ْنِم  ََکباصَا  اـمَو  ِهّللا  َنِمَف  ٍۀَنَـسَح  ْنِم  َکـَباصَا  اـم   : ) دـیامرف یم  هیآ 79  ءاسن  هکراـبم  هروس  رد  تسا .  هدـش 

هیلع  ) نیـسح ماما  ياـعد   )) رد و  تسا . ))  وت  دوخ  زا  دوش  یم  دراو  وت  هب  يدـب  زا  هچنآ  دـنوادخ و  زا  دـسر  یم  وت  هب  یبوخ  زا  هچنآ  ))
َِکلْدَِـعبَف یّنِم  يواسَْملا  ِترَهَظ  نِاَو  ّیلع  ُۀَّنِْملا  ََکلَو  َِکلْـضَفبَف  یّنِم  ُنِساحَْملا  ِتَرَهَظ  ْنِا  یهِلا   : )) تسا هدـمآ  هفرع  زور  رد  مالّـسلا )) )

يراد و ّتنم  نم  رب  وت  لاح  نیا  رد  تسا و  وت  لضف  رطاخ  هب  دنزبرـس ،  نم  زا  یبوخ  ياهراک  رگا  اراگدرورپ !  (( . )) ّیَلَع ُۀَّجُْحلا  َکـَلَو 
یبوخ راک  ناـسنا  رگا  ینعی  يراد . ))  تجح  نم  رب  وت  تروص  نیا  رد  تسا و  وت  لدـع  زا  دوش ،  رهاـظ  نم  زا  تسیاـشان  ياـهراک  رگا 

رگا اما  تسا ،  هدرک  تیانع  ار  یبوخ  ماجنا  ناوت  قیفوت و  وا  هب  هدـش و  وا  لاح  لماش  یهلا  لضف  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـهد ،  یم  ماجنا 
 ، دوشن رداص  يزیچ  يدـب  زج  ناسنا  نوچ  يدوجوم  زا  هک  تسا  نآ  یهلا ،  لدـع  ياضتقم  دوش ،  هتفرگ  ناسنا  زا  لیلدره  هب  یهلا  لضف 
يا هراک  يدیسر و  یمن  ییاج  هب  لاح  هب  ات  مدرک  یم  راتفر  هنالداع  وت  اب  رگا  هک  دوش  یم  هتفگ  نینچ  زین  یفرع  تارواحم  رد  هکنیاامک 

بجوم نم  یبوخ  اما  یـشاب ،  نانچ  هک  دوب  نیا  هنالداع  رگید ،  ترابع  هب  يا .  هدیـسر  اجنیا  هب  مدرک  یبوخ  وت  هب  نوچ  اما  يدش ،  یمن 
رد و  دیـسر .  دهاوخ  تانـسح  هب  هن  دراد و  ار  تانـسح  ماجنا  ناوت  هن  تانـسح ،  یلو  زا  هدـیرب  ناسنا  لاحره ،  هب  يوشب .  نینچ  هک  دـش 
اب مه  ایند  نیمه  رد  ایادخ !   )) هک درک  انعم  نینچ  ار  َِکلْدَِعب )) اْنِلماُعت  الَو  َِکلْـضَِفب  اْنِلماع  یهِلا   : )) فورعم ياعد  ناوت  یم  هطبار  نیمه 
َْریَخ ای   (( . )) میریگن رارق  ناراکهنگ  نیئیسم و  ءزج  ات  نکن  راتفر  ام  اب  دوخ  لدع  اب  میشاب و  نینـسحم  ءزج  ات  نک  هلماعم  ام  اب  دوخ  لضف 
دوش یم  رداص  وا  زا  وکین  بوخ و  نسح ،  راک  هک  یسک  ینعی  نسحم ))   ! (( . )) هدننک یبوخ  راکوکین و  نیرتهب  يا   ! (( . )) َنینِسْحُْملا

نآ اما  تسا .  نسح  لعف  صقن ،  نودـب  لـعف  و  دنتـسه .  صقن  نودـب  مه  وا  لاـعفا  سپ  درادـن ،  هار  صقن  لاـعتم  دـنوادخ  رد  نوچ  و  . 
تهج نآ  زا  دنک ،  یم  لزان  لاعتم  دنوادخ  هک  مه  ار  یباذـع  ًالثم  دـشاب ؛ یم  یهلا  ناسحا ))   )) تسا رظن  دـم  ترابع  نیا  رد  هک  يزیچ 

هدش لزان  وا  يارب  باذع  هک  یـسک  قح  رد  نسح  لعف  نیا  اما  دور ،  یم  رامـش  هب  نسح  یلعف  تسا ،  لاعتم  دنوادخ  نآ  هدننک  لزان  هک 
تقایل ام  هب  هک  میبلطب  دـنوادخ  زا  دـیاب  اـم  نیارباـنب ،  تسا .  صخـش  دوخ  لاـمعا  هجیتن  باذـع  نیا  هتبلا  دور .  یمن  رامـش  هب  ناـسحا  ، 
دهاوخ ناسنا  بیصن  ار  تانسح  نیرتهب  تسا ،  تانسح  یلو  هک  ییادخ  نآ  تروص  نیا  رد  دیامرفب ،  تیانع  ار  دوخ  ناسحا  هب  ندیـسر 
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(( . َكَْدنِع ام  ِلیمَِجب  انَْدنِع  ام  ِحیبَق  ْنَع  ِّبَر  ای  ْزَواجَتَف  َنُوْئیِـسُْملا  ُنَْحنَو  ُنِسْحُْملا  َْتنَا   : )) تسا هدـمآ  یلامث  هزمح  یبا  ياعد  رد  دومن . 
یـسک يا   ! (( . )) ٌمیدَـق ِِهناسِْحا  یف  َوُه  ْنَم  ای  (( . )) رذـگب تدوخ  ياهییابیز  هب  ام  ياهیتشز  زا  سپ ،  راکدـب ،  ام  یتسه و  راکوکین  وت  ))

رد نخـس  دنچره  تسا . )) !  یلزا  شناسحا  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٌمیدَق ُُهناسِْحا  ْنَم  ای   (( . )) تسادتبا یب  یلزا و  ندومن ،  یکین  رد  هک 
ناسحا ندوب  میدـق  هک  تفگ  ناوت  یم  رادـقم  نیمه  اجنیا  رد  اما  تسا ،  هدـمآ  مزال  رادـقم  هب  یمـالک  یفـسلف و  ياـهثحب  رد  باـب  نیا 
ناسحا نودـب  ناسحا  اریز  دـشاب ؛ هتفرگ  قلعت  نانآ  هب  یلاعت  يراب  ناسحا  هک  تسا  میدـق  یتادوجوم  دوجو  مزلتـسم  لاـعتم ،  راـگدرورپ 

لاعتم دنوادخ  هک  هنوگنامه  دراد . )) !  یم  تسود  ار  ناراکوکین  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنینِـسْحُْملا ُّبُِحی  ْنَم  ای   . )) درادن ناکما  هدش ، 
دنا و هدـش  کیدزن  دـنوادخ  هب  هک  یناگدـنب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دـنا و  هنوگنیمه  مه  وا  بوخ  ناگدـنب  تسا ،  نسحم ))   )) دوخ

قالطالا یلع  لماک  نوچ  لاعتم  دـنوادخ  دـنوش .  یم  یهلا  تافـص  ياراد  ناشتّیفرظ  تقایل و  رادـقم  هب  دـنا ،  هتفرگ  دوخ  هب  یهلا  گنر 
شیپ رد  ار  لاـمک  قیرط  عـقاو  رد  دـنک ،  یم  تکرح  دـنوادخ  يوـس  هب  هک  مه  يا  هدـنب  دنـشاب .  یم  نسح  یگمه  مه  وا  لاـعفا  تسا ، 

یم رود  هب  صقن  زا  دنتـسه و  لامک  ياراد  وا  لامعا  دـشاب ،  هدرک  لاـمک  بسک  قیرط و  یط  هار  نیا  رد  هک  رادـقمره  هب  تسا و  هتفرگ 
یم وکین  رود و  هب  حبق  زا  راک  نآ  دهدب ،  ماجنا  يرگید  يارب  يراک  رگا  دشاب ،  یم  نسُح  ياراد  شیاهراک  مامت  يدرف ،  نینچ  دنـشاب . 

رگیدکی زا  دارفا  رگید  دشاب ،  نینچ  يا  هعماج  رگا  هک  تسا  مولعم  و  تسوکین .  شمادقا  دیامن ،  یمادقا  دوخ  يارب  رگا  روطنیمه  دـشاب 
رد اپ  زا  ار  نایمدآ  بیاصم ،  تالکـشم و  دوب ،  دهاوخ  اراوگ  ناسآ و  رایـسب  ندرک  یگدـنز  يا  هعماج  نینچ  رد  دـید ،  دـنهاوخن  يدـب 

ناسنا هب  ناسحا  يراکوکین و  میرک ،  نآرق  رد  رطاخ ،  نیمه  هب  دش .  دهاوخ  ناگمه  بیصن  ترخآ ،  ایند و  ریخ  هصالخ  و  دروآ .  یمن 
 : ) تسا هدمآ  هیآ 195  هرقب ،  هروس  رد  دوش .  یم  هداد  رکذـت  ناسنا  هب  تسا ،  یهلا  تبحم  بسک  هک  مه  نآ  هجیتن  دوش و  یم  شرافس 

تبحم نیا  هک  تسناد  دیاب  و  دراد . )) یم  تسود  ار  ناراکوکین  دـنوادخ  هک  دـییامن  یکین   ( . )) َنینِـسْحُْملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  اُونِـسْحَاَو  . . . 
رتالاب یتبقاع  تمعن و  هچ  دنک و  یم  كرد  ساسحا و  ار  یهلا ))  تبحم   )) اتقیقح نسحم  صخـش  هکلب  تسین  هدعو  قیوشت و  کی  طقف 
جیاتن زا  رگید  یکی  و  تسا . )) !  کیدزن  ناراکوکین  هب  شتمحر  هک  ییادـخ  يا   ! (( . )) نینِـسْحُْملا َنِم  ٌْبیِرَق  ُُهتَمْحَر  ْنَم  اـی   . )) نیا زا 

 ، نیاربانب دـسر ،  یمن  یـسک  هب  هطباض  نودـب  یهلا  تمحر  تسا .  یهلا ))  تمحر  هب  ندـش  کیدزن   ، )) ندوب نسحم  ندرک و  ناـسحا 
هدـمآ زین  فارعا ،  هکرابم  هروس  رد  ترابع  نیا  دـنک .  یم  ناسنا  بیـصن  ار  یهلا  تمحر  بسک  تیلباـق  تقاـیل و  عقاو  رد  ندوب  نسحم 

ْنَم ال ای   (( . )) تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  راگدرورپ  تمحر  انامه  ( )) . . . 112  ( . ) َنینِسْحُْملا َنِم  ٌْبیِرَق  ِهّللا  َتَمْحَر  َّنِا  تسا . . . ( : 
بسانتم يا  هجیتن  یتسه  ناهج  رد  یلمع  ره  ینادرگ . )) !  یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  هک  ییادخ  يا   ! (( . )) نینِسْحُْملا َرْجَا  ُعیُضی 

زا یکی  یهلا  تبحم  ًالثم  دـنوش ؛ یم  لـیان  نادـب  دوخ  ناـسحا  رثا  رد  نسحم  دارفا  هک  تسا  یجیاـتن  زا  یکی  زین  رجا ))  . )) دراد دوخ  اـب 
ترابع دریگ .  رارق  ناراکوکین  رجا  دـناوت  یم  يورخا  يویند و  ياهتمعن  رگید  نینچمه  دنـسر و  یم  نآ  هب  نینـسحم  هک  تسا  ییاهرجا 
تـسا نکمم  دنچره  ینعی  دیـسر ؛ دنهاوخ  دوخ  رجا  هب  دنـشاب  نئمطم  هک  نسحم  ياهناسنا  يارب  دشاب  يرکذـت  دـناوت  یم  عقاو  رد  ریخا 

 . تسا هدش  نیمضت  یلاعت  يراب  يوس  زا  ناشیا  رجا  لباقم ،  رد  اما  دشاب  يراتفرگ  جنر و  یتخس و  اب  هارمه  دننک ،  یم  نانآ  هک  یناسحا 
و دشاب و . . .  یملاظ  درف  ای  دشاب و  غورد  شیاه  هدعو  ای  دشاب ،  ناوتان  نآ  نداد  زا  هک  دـنک  یم  عیاض  ار  يرگید  رجا  یـسک  عقاو ،  رد 

هلمج نیا  دنک ،  یم  ربص  هب  رما  ار  شربمایپ  دنوادخ ،  هکنیا  زا  دعب  دوه ،  هکرابم  هروس  رد  تسا  بویع  نیا  مامت  زا  هّزنم  لاعتم  دـنوادخ 
ار ناراکوکین  رجا  راـگدرورپ ،  هک  یتسرد  هب  نک ،  هشیپ  ربص  ( )) 113  ( . ) َنینِسْحُْملا َرْجَا  ُعیـُضی  َهّللا ال  َّنِاَف  ِْربْصاَو   : ) دیامرف یم  نایب  ار 

دوجو مه  رتالاب  يا  هلحرم  هکلب  دوش ،  یمن  هصالخ  رجا  نداد  هب  اهنت  یهلا  لضف  ِتانَـسَْحلا . )) !  َفِّعَـضُم  اـی  (( . )) دـنادرگ یمن  عیاـض 
ياهتنا یب  يایرد  ات  تسا  يا  هناهب  لابند  هب  میحر  فو و  ؤر  يادـخ  عقاو  رد  دـشاب .  یم  اهیکین  تانـسح و  ندرک  ربارب  دـنچ  نآ  دراد و 

ًارْجَا ُْهنَُدل  ْنِم  ِتُْؤیَو  اهْفِعاُضی  ًۀَنَسَح  ُکَت  ْنِاَو  دیامرف . . . ( :  یم  اسن ،  هروس  رد  دیامن .  ریزارس  شناگدنب  يوس  هب  ار  دوخ  مرک  لضف و 
هروس رد  و  دنک . )) یم  تیانع  میظع  رجا  دوخ  دزن  زا  دیامن و  نادنچود  ار  نآ  دنوادخ  دشاب ،  يا  هنـسح  رگا  و  ( )) . . . 114  ( . ) ًامیظَع
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شاداپ نآ  ربارب  هد  وا  يارب  دروآ ،  ياج  هب  يا  هنسح  هک  یـسک  ( )) 115  . . . ( . ) اِهلاْثمَا ُرْـشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم   : ) دیامرف یم  ماعنا ، 
فعاضم هنسح  دوخ  یهاگ  هکلب  تسین  نآ  رجا  ندش  دایز  يانعم  هب  اهنت  هنـسح  ندش  دایز  هک  تفگ  دیاب  اجنیا  رد  دوب . )) . . .  دهاوخ 

ًالثم دوش ؛ یم  هفاـضا  نآ  رادـقم  رب  دـنک و  یم  دـشر  زور  هب  زور  هناد  نیا  دراـکب ،  ار  نآ  نسحم  درف  هک  يا  هناد  دـننام  ینعی  دوش ؛ یم 
رب نامز  رورم  هب  هک  هداد  ماجنا  يا  هنسح  عقاو  رد  دنک ،  یم  تیبرت  ار  نارگید  مه  درگاش  نآ  دنک و  یم  تیبرت  یبوخ  درگاش  هک  یسک 

هدمآ هیعدا  میرک و  نآرق  رد  هک  عوضوم  نیا  ياه  هبنج  زا  رگید  یخرب  هب  کنیا  حلاص  لامعا  ماجرف  هبوت و  دوش .  یم  هفاضا  نآ  رادقم 
 : ) . . . دیامرف یم  نینچ  دـنهدب ،  ماجنا  حـلاص  لمع  دـنروایب و  نامیا  هدومن ،  هبوت  هک  یناسک  دروم  رد  میرک  نآرق  میزادرپ :  یم  تسا 

دـیامن و یم  لیدـبت  یبوخ  هب  ار  نانآ  ياهیدـب  دـنوادخ  ( )) . . . 116  ( . ) ًامیحَر ًاروُفَغ  ُهّللا  َناکَو  ٍتانَـسَح  ْمِِهتائِّیَـس  ُهّللا  ُلِّدَُـبی  َِکئلوُاَف 
هتـشذگ اهنت  هن  ینعی  دوش  یم  ماجنا  حلاص  لمع  هبوت و  اب  هک  تسا  يا  هزجعم  نیا  و  تسا . ))  هدوب  نابرهم  هدنزرمآ و  هراومه  دـنوادخ 

َّمُهّللَا ال  : )) دیامرف یم  لیمک ))  ياعد   )) رد هنیمز  نیمه  رد  ددرگ .  یم  وکین  لامعا  هب  لیدـبت  هکلب  دوش  یم  وحم  ناسنا  تشز  كاپان و 
يا و هدنزرمآ  مناهانگ  يارب  نم  اهلاراب !  (( . )) َكَْریَغ ًالِّدَبُم  ِنَسَْحلِاب  ِحیبَْقلا  َِیلَمَع  ْنِم  ٍء  یَِـشل  الَو  ًاِرتاس  یِحئابِقل  الَو  ًاِرفاغ  یبُونُِذل  ُدِـجَا 
هب دیابن  ناسنا  هکنآ :  رگید  هتکن  مبای . ))  یمن  ار  یسک  وت  زج  ییوکین ،  هب  محیبق  تشز و  لامعا  لیدبت  يارب  یششوپ و  میاهیتشز  يارب 
یم نینچ  هفرع ))  زور  ياعد   )) رد مالّـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  دزاـنب .  اـهنآ  هب  دوش و  رورغم  دوخ  نساـحم  بوخ و  ياـهراک 
نآ  ) تسا يدـب  مه  شیاهیبوخ  هک  یـسک  ایادـخ !  (( . )) َيِواسَم ِْهیِواسَم  ُنوُکَت  َْفیَکَف ال  َيِواسَم  ُُهنِـساحَم  َْتناک  ْنَم  یهِلا !   : )) دـنیامرف

و دشابن . )) ؟  يدب  شیاهیدب  هنوگچ  سپ  درک ، ) یم  یقلت  يدب  ار  دوخ  ياهیبوخ  دنوادخ ،  دزن  رد  ینتورف  عضاوت و  رطاخ  هب  ترضح 
َکِضُْری َْملَو  َْکیَلَع  َءَرَتْجاَو  َءَّاسَا  يذَّلا  َالَو  َِکتَمْحَرَو  َِکنوَع  ْنَع  ینْغَتْسا  َنَسْحَا  يّذلا  ال   : )) تسا هدمآ  یلامث ))  هزمح  یبا  ياعد   )) رد

تسا و راکاطخ  هک  یـسک  نآ  هن  تسا و  زاین  یب  وت  تمحر  يرای و  زا  تسا  راکوکین  هک  سک  نآ  هن  اهلاراب !  (( . )) َِکتَرْدـُق ْنَع  َجَرَخ 
رد ناسنا  رگید ،  ترابع  هب  تسا . ))  جراخ  وت  تموکح  تردـق و  زا  تسا ،  هدومن  لمع  وت  تیاضر  فـالخرب  هداتـسیا و  وت  لـباقم  رد 

تموکح هطلـس و  تحت  رد  مه  ندومن  يدـب  ندوب و  دـب  رد  و  دـشاب .  یم  یهلا  تمحر  تیاـنع و  جاـتحم  ندومن ،  یکین  ندوب و  کـین 
 . دوش یمن  یهلا  ياهتّنس  نیناوق و  زا  وا  جورخ  بجوم  شنایغط  نایصع و  دراد و  رارق  لاعتم  راگدرورپ 

لاعتم دنوادخ  يوس  زا  هبوت  ندش  لوبق 

ْنَم ای  ( )) 67  ! (( . ) اه هبوت  هدـنریذپ  يا   ! (( . )) ِتابْوَّتلا َِلباق  ای  ( )) 2  ! (( . ) تشگزاب هبوت و  هدـنریذپ  يا   ! (( . )) ِبْوَّتلا َِلباق  ای  ( )) 20)
یـسک يا   ! (( . )) َنیِبئاّتلا َرْذُع  ُلَبْقَی  ْنَم  ای  ( )) 63  ! (( . ) دنک یم  لوبق  شناگدنب  زا  ار  هبوت  هک  یـسک  يا   ! (( . )) هِدابِع ْنَع  َۀـَبْوَّتلا  ُلَبْقَی 

 ! َنیباّوَّتلا ُّبُِحی  ْنَم  ای  ( )) 72  ! (( . ) ناگدـننک هبوت  تسود  يا   ! (( . )) َنِیباّوَّتلا َبیبَح  ای  ( )) 52  ! (( . ) دریذپ یم  ار  ناراک  هبوت  رذـع  هک 
هب رگم  تسین  يزیرگ  هار  هک  یسک  يا   ! (( . )) ِْهَیِلا ِّالا  َّرَفَم  ْنَم ال  ای  ( )) 38  ! (( . ) دراد یم  تسود  ار  ناگدننک  هبوت  هک  یسک  يا  (( . ))

ُعَْزفَی ِْهَیِلا  ْنَم  اـی  ( )) 43  ! (( . ) وا يوـس  هب  رگم  تسین  یهاـگهانپ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِْهَیِلا ّـِالا  َعَْزفَم  ـال  ْنَـم  اـی  ( )) 38  ! (( . ) وا يوـس 
هک یسک  يا   ! (( . )) ِْهَیِلا ِّالا  ُْهنِم  اْجنَم  ْنَم ال  ای  ( )) 38  ! (( . ) دننک یم  يراز  هلان و  وا  يوس  هب  ناراکهنگ  هک  یسک  يا   ! (( . )) َنُوِبنْذُْملا

 ! (( . دشخب یم  تاجن  ار  ناگدـش  قرغ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) یقْرَْغلا ُذـِْقُنی  ْنَم  ای  ( )) 41  ! (( . ) وا يوـس  هب  زج  تسین  وا  زا  یتاـجن  هار 
 ! دهد یم  تاجن  ار  ناگدش  كاله  هک  یـسک  يا   ! (( . )) یْکلَْهلا ِیْجُنی  ْنَم  ای  ( )) 41  ! (( . ) هدـنهد تاجن  يا   ! (( . )) یْجنُم ای  ( )) 93)

هتـسناد تعاطا ))  تدابع و   )) ياهثحب رد  هانگ  یلامجا  یـسررب  ناگتخیرگ . )) !  هدـنبایرد  يا   ! (( . )) َنیبِراْهلا َكِرْدـُم  ای  ( )) 72 (( . )
رد تکرح  لاعتم و  راگدرورپ  زا  تعاطا  نآ  دراد و  دوجو  ناسنا  ندش  دنمتداعـس  تکاله و  زا  ناسنا  تاجن  يارب  هار  کی  اهنت  هک  دش 

ساـسا رب  ار  شنیرفآ  ناـهج  لاـعتم ،  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  رد  مه  رما  نیا  تلع  تسا  هدوـمرف  نیعم  ناـسنا  يارب  وا  هـک  تـسا  يریـسم 
دنوادـخ رگید ،  ترابع  هب  دـشاب .  یم  نیناوق  اـهرایعم و  طـباوض و  هتـسد  کـی  دوجو  مه  تمکح  همزـال  تسا و  هدـیرفآ  تمکح ))  ))

 ( ریبک نشوج  ياعد  رد  نیون  یشهوژپ  ) یعوضوم www.Ghaemiyeh.comیسانشاعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


هب یتـکرح  ره  دـسر و  یم  نیعم  هجیتـن  کـی  هب  یلمع  ره  نآ  قبط  رب  هک  تسا  هدـیرفآ  اـهلولعم )) اـهتلع و   )) ساـسا رب  ار  ناـهج  لاـعتم 
تعاطا  )) مه نآ  و  دراد ،  دوجو  تداعس  هب  ندیسر  يارب  هار  کی  اهنت  ساسا ،  نیا  رب  دوش .  یم  یهتنم  تکرح  نآ  اب  بسانتم  يدصقم 

نآ دـنک و  یم  ادـج  تادوجوم  رگید  زا  ار  ناسنا  هک  میوش  یم  هجاوم  يرگید  هلءاسم  اب  اـجنیا  رد  اـما  دـشاب .  یم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  (( 
ياهریـسم دـناوت  یم  هکلب  دـیامن ،  تکرح  ریـسم  نیا  رد  هک  تسین  روبجم ))  )) ناـسنا نیارباـنب ،  تسا ،  باـختنا ))  راـیتخا و   )) هلءاـسم

ياـنعم هب  باـختنا ))  قـح   )) نیا هک  تسا  نیا  درک  هجوـت  نآ  هب  دـیاب  هک  یمهم  هتکن  اـما  دـیامن .  باـختنا  تکرح  يارب  مه  ار  يرگید 
دشاب و حیحـص  دـناوت  یم  هدـش  باختنا  هار  کی  اهنت  دـش ،  هتفگ  مه  ًالبق  هک  هنوگنامه  رگید ،  ترابع  هب  تسین .  باختنا ))  تحـص  ))

هکنآ يارب  میمان .  یم  هانگ ))   )) ار یفارحنا  ياهریـسم  رد  یباختنا  هناهاگآ و  تکرح  دوب .  دـنهاوخ  یفارحنا  امامت  اهریـسم  اههار و  هّیقب 
ًالثم مینک ؛  هجوت  یعیبـط  ياـهرایعم  نیناوق و  زا  فلخت  هب  میناوت  یم  میربـب ،  یپ  هاـنگ ))   )) كانتـشحو برخم و  تارثا  هب  يدودـح  اـت 

 ، درب مان  رـشب )) یگدـنز  یعیبط  طباوض   )) ناونع هب  ناوت  یم  نآ  زا  هک  دراد  ینّیعم  صاخ و  طیارـش  هب  جایتحا  ناـسنا ،  یعیبط  یگدـنز 
ّدح زا  رت  نییاپ  ای  رتالاب  ییامد  رد  ناسنا  رگا  ًالثم  مینک  یم  رکذ  ار  نآ  دراوم  زا  یضعب  دراد ؟  ییاهدمایپ  هچ  طیارش  نیا  زا  جورخ  لاح 
زا ناسنا  یسفنت  ياوه  رگا  دوش ؟  یم  هچ  دشابن ،  زاجم  دح  رد  ندب  زا  جراخ  طیحم  راشف  رگا  دتفا ؟  یم  یقافتا  هچ  دریگب ،  رارق  ینیعم 
 (( بط  )) هب دـتفا ؟  یم  یقافتا  هچ  دریگب ،  رارق  دیـشروخ  زاجمریغ  ياه  هعـشا  شبات  ضرعم  رد  وا  ای  دـشابن و  رادروخرب  صاخ  بیکرت 

يرامعم  )) رد رگا  دماجنا ؟  یم  اجک  هب  دنوشن ،  فرصم  دوخ  ياج  رد  ای  دروخب ،  مه  هب  اهنآ  نّیعم  بیکرت  اهوراد  رگا  مینک ؛  یم  هاگن 
یم نینچ  ار  اهـشسرپ  نیا  مامت  خـساپ  رگا . . .  و  دوش ؟  یم  رجنم  يا  هجیتن  هچ  هب  دوشن ،  تیاـعر  زاـس  تخاـس و  طـباوض  لوصا و  (( ، 
 (( بولطم  )) هجیتن رتهاـتوک ،  یتراـبع  هب  و  تسین .  درکلمع  رد  لـالتخا  لقادـح  اـی  يدوباـن و  زج  يزیچ  نآ  هجیتن  درک :  هصـالخ  ناوت 

طباوض نیا  دـبلط ،  یم  ار  دوخ  صاخ  ياهرایعم  طباوض و  ندوب  ناسنا  ینعی  تسا ؛  نینچ  زین  ناسنا  يونعم  یگدـنز  دوش .  یمن  لصاح 
نآ يارجا  يارب  مزال  ياهییاناوت  اُوق و  نآ ،  رب  هوالع  تسا و  هدومن  هضرع  رـشب  هب  نید ))   )) مان هب  یبلاق  رد  لاعتم  دـنوادخ  ار  اهکالم  و 

ندرک تکرح  تیناسنا  قیرط  رد  ندش و  ناسنا  یتاذ  ییاناوت  لاعتم ،  راگدرورپ  رتحیحـص ،  ترابع  هب  تسا .  هدومرف  تیانع  وا  هب  مه  ار 
 ، لاح تسا .  هدومن  هضرع  رـشب  هب  نید ،  بوچراـچرد  مه  ار  اوق  نیا  ندروآرد  لـعف  هب  هوق  زا  یگنوگچ  هدومرف و  تیاـنع  یمدآ  هب  ار 
اب بسانتم  زین  نآ  هجیتن  هک  میمان  یم  هانگ  ار  تسا  تیناسنا  یقیقح  ریـسم  زا  جورخ  عقاو  رد  هک  بوچراچ  نیا  زا  جراـخ  لـمع  هنوگره 

دروم رد  ثحب  دراد .  لابند  هب  ار  یناوارف  یفنم  بقاوع  جیاتن و  دوخ ،  طوقـس ،  نیا  تسا .  ناسنا  تیناسنا  زا  طوقـس  هدـش ،  ماجنا  هانگ 
تسا و يورخا  مه  هانگ ،  تارثا  هک  دوش  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  اهنت  اجنیا  رد  تسا ،  یلصفم  لقتـسم و  ثحب  دوخ ،  نآ ،  تارثا  هانگ و 

يدـبا تشونرـس  هب  ندرکن ،  ای  ندرک  هانگ  نیاربانب ،  تسا ،  یمیاد  يدـبا و  یتاـیح  ناـسنا ،  يورخا  تاـیح  هک  اـجنآ  زا  و  يویند .  مه 
يارب يورخا  يویند و  هصالخ  یمسج و  یناور ،  یحور ،  یعامتجا ،  يدرف ،  برخم  جیاتن  نینچ  هانگ  هک  لاح  دوش .  یم  طوبرم  ناسنا 

دوش و یم  حرطم  ناسنا  يارب  مهم  یتایح و  رایـسب  لا  ؤس  کی  دوش ،  یم  نآ  راتفرگ  هاوخان  هاوخ و  زین  ناـسنا  دروآ و  یم  راـب  هب  ناـسنا 
ناسنا يارب  يراتفرگ  ره  رد  هک  تسا  یلا  ؤس  نیا  و  دراد ؟  دوجو  نآ  جـیاتن  هانگ و  زا  ندـش  صالخ  جورخ و  يارب  یهار  ایآ  هکنیا  نآ 
یمدآ يارب  روآ  سءای  كانتـشحو و  رایـسب  يروصت  ندـشن ،  اهر  هراچ و  هار  ندوبن  ِروصت  دـش . )) ؟  اهر  ناوت  یم  ایآ   : )) تسا حرطم 

چیه هک  دوش  یم  ینورد  یحور و  یباذع  راتفرگ  هاگنآ  دنیبب ،  هتـسب  ار  اههار  مامت  دوش و  دقتعم  يروصت  نینچ  هب  ناسنا  رگا  دشاب .  یم 
ياهراک هب  دـنناد  یمن  نکمم  مه  ار  يا  هراـچ  دـننیب و  یم  راـتفرگ  یتسب  نب  نینچ  رد  ار  دوخ  هک  یناـسک  تسین .  نآ  زا  رتـالاب  یباذـع 

یم تلاهج  تلفغ و  هب  ار  دوخ  فلتخم ،  ياحنا  هب  يا  هّدـع  درادـن .  ناشیارب  يا  هجیتن  رتشیب ،  یهابت  زج  هک  دـننز  یم  تسد  یلوقعماـن 
هک دنور ،  ورف  رتشیب  دوخ  فالخ  هانگ و  رد  هک  دنبای  یمن  نیا  زج  يا  هراچ  مه  يا  هدع  دننکن ،  كرد  ار  یتسب  نب  نینچ  باذع  ات  دننز 
اما دـنور و . . .  یم  ورف  دوخ  هودـنا  مغ و  نایاپ  یب  يایرد  رد  هدرک و  لغب  مغ  يوناز  اـمیاد  رگید ،  یهورگ  تسا .  مولعم  زین  نآ  هجیتن 
 - تسا هدومن  میـسرت  ناسنا  يارب  شداعبا  ماـمت  رد  ار  یگدـنز  هار  هکناـمه  میور -  یم  میکح  ناـبرهم و  راـگدرورپ  غارـس  هب  هک  یتقو 
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اهنت هن  هک  یهار  تسا .  هداد  رارق  بسانم  رایسب  لوقعم و  ًالماک  یهار  یکانتشحو ،  تسب  نب  نینچ  زا  جورخ  يارب  هک  مینک  یم  هدهاشم 
 . دهد یم  رارق  یگدـنز  حیحـص  ریـسم  رد  ار  ناسنا  اه ،  هتـشذگ  ناربج  اب  هکلب  دـنک ،  یم  جراخ  تسب  نب  يانگنت  تملظ و  زا  ار  ناسنا 
هک یهار  دومن .  كاپ  تسـش و  نآ  ياهیکاپان  زا  ار  دوخ  حور  دـش و  تحار  ناهانگ  اهفالخ و  ّرـش  زا  ناوت  یم  نآ  ندومیپ  اب  هک  یهار 
هک یهار  دـشخب .  یم  یکاپ  هزات و  یناگدـنز  تایح و  ناسنا  هب  دـهد و  یم  تاجن  یمیاد  يدوباـن  یگـشیمه و  ندـش  قرغ  زا  ار  ناـسنا 

کی هب  طقف  نآ  زا  هک  دـنک  یم  داجیا  ناسنا  یناگدـنز  رد  يرییغت  هصالخ ،  و  دـناسر .  یم  اهتنا  یب  رون  هب  نایاپ  یب  تاملظ  زا  ار  ناسنا 
ناوارف دیکءات  اب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  هبوت  دـنمان .  یم  هبوت ))   )) ار تشگزاب  رونرپ  هار  نیا  دومن .  ریبعت  ناوت  یم  هزجعم ))  ))
ناسنا رگا  هک  دـناد  یم  ناطیـش  دراد .  یم  زاب  نآ  زا  ار  یمدآ  نوگاـنوگ ،  نیواـنع  اـب  ناطیـش  دـنک و  یم  قیوشت  نآ  يوس  هب  ار  ناـسنا 

ارف هبوت  تقو  زونه  هک  دنک  یم  هسوسو  نینچ  ار  وا  ًالثم  دراد ؛ یم  زاب  هبوت  ماجنا  زا  ار  ناسنا  اذل  دوب ،  دهاوخن  وا  عیطم  رگید  ددرگزاب ، 
طیارـش و اب  هک  دنک  یم  اقلا  نینچ  رـشب  هب  هدرک و  دـیماان  نآ  ماجنا  زا  ار  ناسنا  هکنیا  ای  تسا .  ناوارف  نآ  ماجنا  يارب  تصرف  هدیـسرن و 
 ، سکعرب اما  دـش .  دـهاوخن  لوبق  وت  هبوت  درادـن و  يرمث  هدـیاف و  ندرک  هبوت  رگید  يا  هدـش  رو  هطوغ  هانگ  رد  يراد و  وت  هک  یعـضو 
ُْلق دـناوخ :  یم  دوخ  يوس  هب  ار  ناسنا  دوش و  یم  روآدای  ناسنا  هب  ار  دوخ  تمحر  میرک ،  نآرق  زا  یفلتخم  ياهاج  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

اوُِملْسَاَو ْمُکِّبَر  یِلا  اُوبینَاَو  ُمیحَّرلا  ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِا  ًاعیمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهّللا  َّنِا  ِهّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  مِهِسُْفنَا ال  یلَع  اُوفَرْـسَا  َنیذَّلا  َيِدابِع  ای 
تمحر و زا  دـیا ،  هدومن  متـس  يور و  هداـیز  دوخ  رب  هک  مناگدـنب  يا  وگب  ( )) 117  ( . ) َنوُرَْـصُنت َُّمث ال  ُباذَْـعلا  ُمُکَِیتءاَی  ْنَا  ِلـْبَق  ْنِم  َُهل 

يوس هب  تسا .  نابرهم  هدنزرمآ و  وا  هک  یتسرد  هب  دزرمآ .  یم  ار  ناهانگ  همه  دنوادخ  نوچ  دیـشابن ،  سویءام  دیماان و  یهلا  شـشخب 
دیاب دیوشن . )) يرای  هاگنآ  دیایب و  امش  غارس  هب  یهلا  باذع  هکنآ  زا  لبق  دیروآ  دورف  میلست  رس  وا  لباقم  رد  دیدرگزاب و  ناتراگدرورپ 
هراـچ نودـب  دوجوم  کـی  هب  ناـسنا  دوبن ،  روما  نیا  رگا  هک  يروط  هب  دنـشاب  یم  یهلا  معن  نیرتـگرزب  زا  هبوت ،  وـفع و  ترفغم ،  تفگ 

دوب یگـشیمه  يدوبان  تکاله و  يانعم  هب  تشگزاب  هار  ندوبن  دید و  یمن  ار  یتخبکین  يور  زگره  رگید  هانگ ،  رثارب  هک  دش  یم  لیدبت 
ندرک كاپ  تشگزاب و  هار  نینچ ،  نیا  هدـش و  راکهنگ  ناگدـنب  لاح  لـماش  شتمحر  نارک  یب  ياـیرد  میحر ،  روفغ و  ِدـنوادخ  اـما  . 

 ! یتسه هبوت  هدنریذپ  هکنآ  يا   ! (( . )) ِبْوَّتلا َِلباق  ای   ! )) یناگدنب دـب  هچ  و  ییادـخ !  بوخ  هچ  تسا ،  هدومن  مهارف  وا  يارب  ار  ناهانگ 
رگا ؛  تسا نآ   (( شریذـپ  ، )) دـشخب یم  هدـیاف  انعم و  تشگزاب  نیا  هب  هچنآ  اما  دـشاب ،  یم  تشگزاـب  عوجر و  ياـنعم  هب  هبوت ))  (( . ))

یم یفرعم  نینچ  دـنوادخ  رفاغ ،  هروس  رد  درک ؟  یم  اود  ار  يدرد  هچ  ای  تشاد و  يرمث  هچ  نآ  ماـجنا  دـش ،  یمن  هتفریذـپ  ناـسنا  هبوت 
هک هبوت ))  لوبق   )) نیا هکنآ :  رگید  هتکن  تسا . )) . . .  هبوت  هدنریذپ  هانگ و  هدنزرمآ  ( )) 118  . . . ( . ) ِبْوَّتلا ِِلباقو  ِْبنَّذلا  ِِرفاغ   : ) دوش
اب ایآ  هک  دنک  یم  کش  ناسنا  تاقوا ،  زا  يرایـسب  هکنیا  هچ  ناسنا ،  يارب  تسا  يرکذـت  دوخ  تسا ،  هدـمآ  ناوارف  تایاور  تایآ و  رد 

 ! (( . ِتابْوَّتلا َِلباق  ای  (( ؟  هن ای  دوش  یم  عقاو  لوبق  دروم  نم  هبوت  ایآ  تسه و  تشگزاب  يارب  یهار  ما ،  هدش  بکترم  نم  هک  یلامعا  نیا 
؛  تسا هدـمآ  عمج  هغیـص  هب  هلمج  نیا  رد  هبوت  هک  تسناد  نیارد  ناوت  یم  ار  لـبق  هلمجاـب  هلمج  نیا  قرف  اـه . )) !  هبوت  هدـنریذپ  يا  ))

تلفغ راچد  زاب  اما  دننک  یم  هبوت  هک  یناسک  رگید :  ترابع  هب  دریذـپ ،  یم  دـشاب  دایز  نآ  دادـعت  دـنچره  ار  هبوت  لاعتم  دـنوادخ  ینعی 
دیابن مه  هتـسد  نیا  دننک ،  یم  رارکت  ار  راک  نیا  هدرک و  ینکـش  هبوت  نآ ،  زا  سپ  دننک و  یم  هبوت  هرابود  دننکـش و  یم  ار  هبوت  هدش و 
یـسک يا   ! (( . )) ِهِدابِع ْنَع  ََۀبوَّتلا  ُلَبْقَی  ْنَم  ای   . )) تسا هدش  دیکءات  هبوت  رارکت  رب  زین  تایاور  رد  دنـشاب .  دـیماان  نآ  شریذـپ  هبوت و  زا 

ُلَبْقَی َوُه  َهّللا  َّنَا  اوُمَْلعَی  َْملَا   : ) دـیامرف یم  نینچ  لاعتم  دـنوادخ  هبوت ،  هکراـبم  هروس  رد  ینک . )) !  یم  لوبق  دوخ  ناگدـنب  زا  ار  هبوت  هک 
دنک و یم  لوبق  شناگدنب  زا  ار  هبوت  دنوادخ  هک  دنتـسناد  یمن  ایآ   ( . )) ُِمیحَّرلا ُباّوَّتلا  وُه  َهّللا  َّنَاَو  ِتاقَدَّصلا  ُذُـخْءاَیَو  ِهِدابِع  ْنَع  َۀـَبْوَّتلا 

تـسا هجوت  لباق  اـعد  زا  هلمج  نیا  رد  هچنآ  ( 119  (( . ) نابرهم هدنریذپ  هبوت  رایـسب  تسوا  مه  دـنوادخ  هکنیا  دناتـس و  یم  ار  تاقدـص 
دای ِهِدابِع ))  )) ناونع هب  راکهنگ  زا  هفیرش ،  هیآ  رد  نینچمه  هلمج و  نیا  رد  دراد ،  دوجو  شا  هدنب  دنوادخ و  نیب  هک  تسا  یفطاع  هطبار 
زیچ همه  کلام  الوم و  هک  نم  يرادن و  نم  زا  ریغ  ار  یسک  وت  متسه ،  وت  قلاخ  نم  یتسه و  نم  هدنب  وت  راکهنگ !  يا  ینعی  تسا ؛  هدش 

 ( ریبک نشوج  ياعد  رد  نیون  یشهوژپ  ) یعوضوم www.Ghaemiyeh.comیسانشاعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


ار هلمج  نیا  ناوت  یم  هتبلا  تسا .  شیوخ  راکهنگ  ناگدنب  اب  دنوادخ  ینابرهم  تیاهن  هناشن  نیا  و  منک .  یم  لوبق  ار  تا  هبوت  متسه ،  وت 
هکنآ يارب  نیاربانب ،  دریذـپ .  یم  شناگدـنب ))   )) ینعی ِهِدابِع ))  )) زا ار  هبوت  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  نآ  درک و  انعم  مه  يرتالاب  هلحرم  رد 

دریذپب ار  وا  هبوت  مه  دنوادخ  ات  دهدب  رارق  وا  ناگدنب  ءزج  ار  دوخ  دریذپب و  ار  دنوادخ  یگدنب  دیاب  ناسنا  ادـتبا  دوش ،  لوبق  ناسنا  هبوت 
راـظتنا دـنوادخ  زا  دـناوت  یم  هنوگچ  دـناد ،  یم  هتـسباو  ادـخ  ریغ  هب  ار  دوخ  ناـسنا  هک  یناـمز  اـت  نوـچ  تسا ؛  یعیبـط  يرما  مه  نیا  و 

 ، تسوا هدنب  هک  دریذپب  ابلق  دیامن و  تحار  ادخریغ  ّرـش  زا  ار  دوخ  ناسنا  ادـتبا  هک  تسا  مزال  نیاربانب ،  دـشاب ؟  هتـشاد  ار  هبوت  شریذـپ 
 ! َنیِبئاّتلا َرْذُع  ُلَبْقَی  ْنَم  ای   . )) درادن ناکما  ادخریغ  ندرکن  اهر  اب  دنوادخ  يوس  هب  تشگزاب  اساسا  و  دشاب .  هتـشاد  يراظتنا  نینچ  هاگنآ 

دوخ بولطمان  لمع  ماجنا  يارب  ناسنا  هک  دنیوگ  یم  ار  یلیلد  نآ  رذع ))  ! (( . )) يریذپ یم  ار  ناگدننک  هبوت  رذع  هک  یـسک  يا  (( . ))
و درادب .  هضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  ار  دوخ  رذع  دیاب  نیاربانب ،  هدرک ،  هابتشا  هک  تسا  دقتعم  نوچ  دنک  یم  هبوت  هک  مه  یـسک  دروآ .  یم 
ار هنیمز  ندروآ  رذع  ِدوخ  اساسا  و  دیامن .  فارتعا  یهلا  هاگـشیپ  رد  دوخ  ینادان  هب  دیاب  ناسنا  ناسنا .  تلاهج ))   )) زا رتالاب  يرذـع  هچ 
رد تسا .  هبوت  مدق  نیلوا  فارتعا ،  تسا و  ندرک  فارتعا  عون  کی  عقاو  رد  ندروآ  رذع  هکنیا  هچ  دنک ،  یم  مهارف  هبوت  شریذـپ  يارب 
نک لوبق  ار  مرذع  اهلاراب !  يرْذُع ؛  ْلَْبقاَف  َّمُهّللَا   : )) دنیامرف یم  فارتعا  رافغتسا و  زا  سپ  مالّسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  زین  لیمک  ياعد 

 ! (( . َنیباّوَّتلا َبیبَح  ای   . )) دـنک یم  مهارف  یهلا  محرت  يارب  ار  هنیمز  دنکـش و  یم  ار  ناـسنا  ربکت  ندروآ ،  رذـع  هکنآ :  رگید  هتکن  (( . 
رد يراد . )) !  یم  تسود  ار  ناگدننک  هبوت  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنیباّوَّتلا ُّبُِحی  ْنَم  ای   ! (( . )) یتسه ناگدننک  هبوت  تسود  هکنآ  يا  ))
 (( بوبحم  )) ناـسنا هک  نیا  زا  رتـالاب  یتـمعن  هچ  و  دـنوادخ )) یتـسود   : )) میباـی یم  ار  هبوـت  تارمث  نیرتـگرزب  زا  یکی  هلمج ،  ود  نیا 

ات هک  يا  هطبار  دنک ،  یم  حالصا  مه  ار  ادخ  اب  ناسنا  هطبار  دنک ،  یم  كاپ  ار  یمدآ  ناهانگ  هکنآ  رب  هوالع  هبوت ،  ینعی  دشاب ؛ دنوادخ 
َهّللا َّنِا  دـیامرف . . . ( :  یم  هرقب ،  هکرابم  هروس  رد  دوش  یم  تبحم ))   )) هب لیدـبت  کنیا  تسا ،  هدوب  بضغ ))   )) ساسا رب  هبوت ،  زا  لبق 
زور لامعا   )) رد دراد . )) یم  تسود  ار  ناـکاپ  ناگدـننک و  هبوت  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  ( )) 120  ( . ) َِنیرِّهَطَتُْملا ُّبُِحیَو  َنِیباّوَّتلا  ُّبُِـحی 

رب اـهلاراب !  (( . )) َنیرِّهَطَتُْملا َنِم  یْنلَعْجاَو  َنِیباّوَّتلا  َنِم  یْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  مـه ،  هـعمج )) 
هب دناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  یتروص  نینچ  رد  اریز  هد ؛  رارق  ناگدش  كاپ  زا  ناگدننک و  هبوت  زا  ارم  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و 
هب جایتحا  ینامز  ناسنا  وا . )) !  يوس  هب  رگم  تسین  يرارف  هار  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ْهَیِلا ِّالا  َّرَفَم  ْنَم ال  ای  (( . )) دـبایب تسد  یهلا  تبحم 

لـصاح هانگ ،  هلیـسو  هب  هک  یهلا  باذع  تکاله و  یتسین و  زا  رتالاب  يرطخ  هچ  دنیبب و  رطخ ))  )) رد ار  دوخ  هک  دنک  یم  ادـیپ  رارف  هار 
دشابن وا  يارب  يدیدهت  رگید  دیامن و  ظفح  رطخ  زا  ار  وا  هک  دیامن  رارف  ییوس  هب  دیاب  ناسنا  رطخ ،  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  تسا ؟  هدش 

رد میور  یم  تسه  مه  رتگرزب  انایحا  هک  رگید  رطخ  يوس  هب  میراد -  هک  یتلاهج  رطاخ  هب  رطخ -  کی  زا  یهاگ  اهناسنا  ام  هنافـسءاتم  ، 
هب دـیامن .  ظفح  تارطخ  همه  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  هک  تسا  یقلطم  رداق  يوس  هب  رارف  نآ  دراد و  دوجو  رارف  هار  کی  اـهنت  هک  یلاـح 

ةاجانم  )) رد درک .  رارف  دـنوادخ  دوخ  يوس  هب  هرابود  دـیاب  نآ  زا  ییاـهر  يارب  سپ  تسا ،  دـنوادخ  زا  رارف  عقاو  رد  هاـنگ  رگید ،  ناـیب 
 ، دوخ يالوم  يوس  هب  زج  يرارف  هدـنب  ایآ  اهلاراب !  (( . )) ُهالوَم یِلا  ِّالا  ُِقب  ْـالا  ُدـْبَْعلا  ُعِجْرَی  ْلَـه  یهِلا   : )) میناوخ یم  نینچ  زین  نیبئاـتلا )) 
یم يزیچ  هب  عزفم ))   ! (( . )) وا يوـس  هب  رگم  تسین  یهاـنپ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِهـَْیِلا ّـِالا  َعَْزفَم  ـال  ْنَـم  اـی  (( . )) ؟  ددرگرب دـناوت  یم 

هچره سکره و  دنوادخ ،  ریغ  هکنیا  يارب  تسا ؟  هاگهانپ  دـنوادخ  اهنت  ارچ  هاگهانپ . ))   )) ینعی دروآ  یم  هانپ  نآ  هب  ناسنا  هک  دـنیوگ 
 . درادـن ار  ناسنا  هب  نداد  هانپ  تیلباق  لاعتم  دـنوادخ  ریغ  زیچ  چـیه  نیاربانب ،  تسا .  روآ  تکاله  یتسین و  تسا ،  لـطاب ))   )) دـشاب هک 

َناک اّمِم  ًاّرَفَم  ُدِـجَا  ال   : )) دـیامرف یم  لیمک ))  ياعد   )) رد تسا .  هدرک  راتفرگ  رتشیب  ار  دوخ  طقف  دروآ  هانپ  دـنوادخ  ریغ  هب  ناسنا  رگا 
مباـی و یمن  مناـهانگ  زا  يرارف  هار  (( . )) َکـِتَمْحَر ِۀَعَـس  یف  َياـِّیا  َکـِلاخِْداَو  يرْذُـع  َکـِلُوبَق  َْریَغ  يْرمَا  ِیف  ِْهَیِلا  ُهَّجََوتَا  ًاـعَْزفَم  ـالَو  یّنِم 
 ، دوخ هدرتسگ  تمحر  رد  ارم  يریذـپب و  ار  مرذـع  راگدرورپ !  يا  وت  هکنیا  زج  مبای ،  یمن  مروآ ،  يور  نآ  يوس  هب  هک  مه  یهاگهانپ 

هاـنگ هک  سک  نآ  دـنیامن . )) یم  يراز  وا  يوـس  هب  ناراـکهنگ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنُوِبنْذُْـملا ُعَْزفَی  ِْهَیِلا  ْنَم  اـی   (( . )) ینادرگ لـخاد 

 ( ریبک نشوج  ياعد  رد  نیون  یشهوژپ  ) یعوضوم www.Ghaemiyeh.comیسانشاعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


يراز یـسک  هچ  يوس  هب  دیاب  ناسنا  اما  دتفا .  یم  يراز  هلان و  هب  دوخ  هب  دوخ  دـنیب  یم  دوخ  ربارب  رد  ار  نآ  روآ  باذـع  جـیاتن  هدومن و 
صالخ شناهانگ  ّرش  زا  ار  ناسنا  دناوتب  هک  یسک  دشاب .  هتشاد  يا  هجیتن  هدیاف و  وا  يوس  هب  ناسنا  هلانو  عزف  هک  یسک  يوس  هب  دیامن ؟ 
یـسوم ماما  ترـضح  زا  ۀباجالا ))  عیرـس   )) ياعد رد  تسا .  هدرک  شینامرفان  ناسنا  هک  دـنوادخ  زج  تسین  یـسک  وا  دـیامن و  تحار  و 

وت يوس  هب  نم  هانپ  ّرفم و  هک  ییادخ  يا   ! (( . )) َْکَیِلا ُْهنِم  ُتْعِزَف  اّمِم  یّنِما  يّرَفَم  ِْهَیِلا  ْنَم  ای   : )) تسا هدـمآ  نینچ  مالّـسلا )  هیلع   ) مظاک
هک یهاگهانپ  يوس  هب  دزیرگب و  نآ  زا  دیاب  ناسنا  هک  تسا  يروما  زا  یکی  هانگ ))   )) و شخب . ))  ینمیا  مسرت  یم  هچره  زا  ارم  تسا ! 

 ! (( . وا يوس  هب  رگم  تسین  وا  زا  یتاجن  هار  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِْهَیِلا ِّالا  ُْهنِم  اْجنَم  ْنَم ال  ای   . )) دروآ يور  دـنک  یم  ظفح  هانگ  زا  ار  وا 
راتفرگ يوس  هب  دـیاب  درک ؟  دـیاب  هچ  يراتفرگ  نیا  زا  تاجن  يارب  دـشاب ،  یم  یهلا  ياهالب  باذـع و  بضغ ،  راتفرگ  راکهنگ ،  ناـسنا 

يزیچ هچ  تسا .  طباوض  تمکح و  ساسا  رب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  نداد  تاجن  ندرک و  راتفرگ  هک  تسناد  دـیاب  دروآ .  يور  هدـننک 
ماـمت هب  ندروآ  يور  اـهیکین و  اـهیبوخ و  ماـمت  زا  رارف  ياـنعم  هـب  هـک  دـنوادخ  زا  رارف  دوـش ؟  یم  ناـسنا  يراـتفرگ  تراـسا و  بجوـم 
كرت يانعم  هب  هک  تسا  دـنوادخ  يوس  هب  تشگزاب  نامه  دـهدب ،  تاجن  يراتفرگ  نیا  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  هچنآ  سپ  تساـهیتشز ، 

يورخا يویند و  ياهباذع  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  هک  تسا  دـنوادخ  هب  ندروآ  يور  اهنت  نیاربانب ،  تساهیبوخ .  هب  ندروآ  يور  اهیتشز و 
يایرد رد  زیچ ؟  هچ  رد  ندش  قرغ  یتسه . )) !  ناگدش  قرغ  یجان  هک  یسک  يا   ! (( . )) یقْرَْغلا ُذِْقُنی  ْنَم  ای   . )) دهدب تاجن  راگدرورپ 

وا و زا  کمک  تساوخرد  اب  ناسنا  هک  تسا  قلطم  رداق  قلطم و  یکاپ  دوخ  هک  یسک  نآ  تسا ؟  یجان  یـسک  هچ  اهیکاپان .  اهیگدولآ و 
یـسک يا   ! (( . )) یْکلَْهلا یِْجُنی  ْنَم  ای   ! (( . )) شخب تاجن  يا   ! (( . )) یْجنُم ای   . )) دـشخب تاجن  ار  دوخ  دـناوت  یم  شیوسب  تشگزاب 
نایاپ هب  وا  یناسنا  یگدنز  دسرب و  تکاله  هب  دوش و  قرغ  اهیگدولآ  رد  ناسنا  رگا  لاح  یـشخب . )) !  یم  تاجن  ار  ناگدش  كاله  هک 

رد زین  یتاـیح  مهم و  هتکن  و  تسه .  يرآ  دـشخب ؟  تاـیح  هراـبود  ار  نآ  دـمدب و  ناـج  یب  حور  نـیا  رب  هـک  تـسه  یـسک  اـیآ  دـیآ ، 
 ، یناسنا هرابود  یگدـنز  زا  درادـنپ و  یم  یعطق  ار  دوخ  تکاله  دـناد و  یم  هدـش  مامت  ار  دوخ  راک  ناـسنا  هاـگ  هکنیا  هچ  تساـجنیمه 

دنوادـخ زا  طـقف  هک  تسا  يا  هزجعم  نیا  و  ( 121) دسرب یگدـنز  هب  هرابود  دـناوت  یم  دـهاوخب  رگا  مه  اجنیمه  رد  اما  دوش .  یم  دـیمون 
یتسین هب  ناسنا  هک  لاح  تسوا و  زا  یتسه  اساسا  هدیـشخب و  یگدـنز  یمدآ ،  هب  لوا  زا  دوخ  هک  یلاعتم  رداق  ناـمه  دـیآ ؛ یمرب  لاـعتم 

یمن كرد  ار  دوخ  تکاله  یتسین و  اهناسنا  زا  يرایـسب  هک  اغیرد  اما  درادـن .  شخب  یتسه  ناـماد  هب  ندز  گـنچ  زج  يا  هراـچ  هدیـسر 
زیچ هچ  زا  زیرگ  ناگ . )) !  هتخیرگ  هدنبایرد  يا   ! (( . )) َنیبِراْهلا َكِرْدُم  ای   . )) دندرک یمن  یگدـنز  لایخ  یب  مارآ و  نینچ  الا  دـننک و 

تاملظ زا  زیرگ  لامعا ،  هدننک  حالـصا  يوس  هب  نآ  جیاتن  ءوس و  لامعا  زا  زیرگ  یبوخ ،  يوس  هب  اهیدب  زا  زیرگ  يزیچ ؟  هچ  يوس  هب  و 
جراـخ تاـملظ  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـشاب  نئمطم  دزیرگب ،  تسا  قـلطم  روـن  هک  لاـعتم  دـنوادخ  يوـس  هب  ناـسنا  رگا  روـن .  يوـس  هـب 

یمن ار  اهرطخ  ناـسنا  تاـقوا  زا  يرایـسب  هنافـسءاتم  نوچ  تسا و  (( رطخ ساـسحا   ، )) تسا مزـال  (( زیرگ  )) يارب هچنآاـما  درکدـهاوخ . 
ياـهناسنا نآ  میور ،  یم  مالّـسلا )  مهیلع   ) نیموصعم همئا  غارـس  هب  هک  یتـقو  اـما  دـنیب .  یمن  زیرگ  يارب  مه  یموزل  هجیتـن  رد  دـسانش ، 

 (( هعمج بش  لامعا   )) رد دننک .  یم  تاجانم  دوخ  يادخ  اب  هنوگچ  هک  مینک  یم  هظحالم  دنراد ،  لماک  تفرعم  روما  همه  هب  هک  یکاپ 
نیگنس راب  اب  ناگتخیرگ !  هانپ  يا   (( . )) يرْهَظ یلَع  اُهلِمْحَا  ِبُونُّذلا  ِلاْقثَِاب  َنیبِراْهلا  ءاَْجلَم  ای  یـسْفَِنب  َْکَیِلا  ُْتبَرَه   : )) میناوخ یم  نینچ 

 (( هبوت  )) هنیمز رد  هک  اـهاعد  زا  رگید  یـشخب  هب  کـنیا  هبوت  نوماریپ  ییاـهاعد  مزیرگ . ))  یم  وت  يوـس  هب  مراد  شود  رب  هک  یناـهانگ 
ةاـجانم  )) ینعی رـشع  سمخ  تاـجانم  زا  تاـجانم  نیلوا  دروـم ،  نیا  رد  هیعدا  نیرتربـتعم  نیرتـمهم و  زا  میزادرپ :  یم  تـسا  هدـش  دراو 

 ! اهلاراب  (( . )) یتَّلَذَـم َبَْوث  ایاطَْخلا  یْنتَـسَْبلَا  یهِلا   : )) مینک یم  رکذ  ار  نآ  زا  هلمج  دـنچ  راصتخا ،  تیاعر  يارب  دـشاب .  یم  نیبئاـتلا )) 
 ، گرزب ناهانگ  تایانج و  و  (( . )) َْکنِم ٍَۀبْوَِتب  ِِهیْحَاَف  یتَیانِج  ُمیظَع  یْبلَق  َتامَاَو  (( . )) دـنا هدـناشوپ  نم  رب  ّتلذ  سابل  ناهانگ ،  اهاطخ و 

(( . َنیمِداَنلا َنِم  َِکتَّزِعَو  ّینِاَـف  ًۀـَبَْوت ،  ِْبنَّذـلا  یَلَع  ُمَدَّنلا  َناـک  ْنِا  یهِلا   (( . )) شخب تاـیح  هبوت ،  اـب  ار  نآ  سپ  تسا ،  هدـناریم  ارم  لد 
یِلا ًاـباب  َكِداـبِِعل  َتْحَتَف  يذَّلا  َْتنَا  یهِلا   (( . )) منامیـشپ نم  هک  دـنگوس  تتزع  هـب  دراد ،  ماـن  هبوـت  هاـنگ ،  زا  ینامیـشپ  رگا  اـهلاراب !  ))
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وفع يوس  هب  وت  اراگدرورپ !  (( . )) ِهِْحتَف َدـَْعب  ِباْبلا  َلوُخُد  َلَفْغَا  ْنَم  ُرْذُـع  امَف  ًاـحوُصن  ًۀـَبَْوت  ِهّللا  َیِلا  اُوبُوت  َْتلُقَف  َۀـَبْوَّتلا ،  ُهَْتیَّمَـس  َكِْوفَع 
هک یـسک  نآ  سپ  صلاخ .  يا  هبوت  ادـخ  يوس  هب  دـینک  هبوت  يدومرف :  يدـیمان و  هبوت  ار  نآ  يدوشگ و  تناگدـنب  يارب  ار  يرد  دوخ 
 ( مالّـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  نانم  ؤم  ریما  لیمک ، ))   )) فیرـش ياعد  رد  دراد . )) ؟  يرذـع  هچ  دوش ،  دراو  زاب  رد  نیا  زا  تسا  لـفاغ 
 ، ًابینُم ًارِفْغَتْسُم  ًالیقَتْسُم ،  ًارِـسَْکنُم  ًامِدان  ًارِذَتْعُم  یـسْفَن  یلَع  یفارِْـساَو  يریـصْقَت  َدَْعب  دیامرف ! :  یم  نایب  نینچ  ار  یهلا  هاگرد  هب  دوخ  هبوت 
 ، َِکتَمْحَر ِۀَعَـس  یف  َياِّیا  َِکلاخِْداَو  يرْذُـع  َِکلُوبَق  َْریَغ  يْرمَا  یف  ِْهَیِلا  ُهَّجََوتَا  ًاعَْزفَم  الَو  یّنِم  َناک  اّمِم  ًاّرَفَم  ُدِـجَا  ـال  ًاـفِرَتْعُم ،  ًانِعْذـُم  ًاّرِقُم 
وت يوس  هب  شیوخ ،  رب  متـس  ریـصقت و  زا  سپ  کنیا  و  اراگدرورپ !   (( . )) یقاثَو ِّدَش  ْنِم  ینَُّکفَو  يّرُـض  َةّدِش  ْمَحْراَو  يرْذُع  ْلَْبقاَف  َّمُهّللَا 

هتشگزاب و وت  يوس  هب  مراد ،  شزرمآ  وفع و  ياضاقت  مهاوخ ،  تشذگ  هدروخ و  تسکش  منامیشپ ،  هاوخ و  رذع  هک  یلاح  رد  ما  هدمآ 
نتفرگ و هانپ  يارب  ییاج  مرادن و  دوخ  لامعا  زا  یهاگزیرگ  چیه  هک  یلاح  رد  منک و  یم  فارتعا  رارقا و  دوخ  ناهانگ  هب  ما  هدومن  هبوت 

تدشربوریذپبار مرذع  سپ  اهلاراب !  ینک .  دراو  دوخ  نارک  یب  تمحر  رد  ارم  ییامن و  لوبق  ارم  رذع  وت  هکنیا  زجب  مرادـن  ندرک  يراز 
 ، تمادن دـننام :  هبوت  طیارـش  زا  يرایـسب  عقاو  رد  هلمج  دـنچ  نیا  رد  زاس . )) اهر  ناهانگ  تخـس  دـنب  زا  ارم  امرفب و  محرت  نم  یناشیرپ 
 : دـیامرف یم  نینچ  یلاـمث ))  هزمح  یبا   )) ياـعد رد  زین  مالّـسلا )  هیلع   ) داجـس ترـضح  تـسا .  هدـش  ناـیب  تشگزاـب و . . .  فارتـعا ، 

دیس يا  (( . )) َکِمَرَکَو َكِدوُِجب  ِۀَفِْرعَملا  َنِم  ََّیِلا  یهَْتنا  اَِمل  َکِقُّلَمَت  ْنَع  ُْتفَفَک  الَو  َِکباب  ْنِم  ُتْحَِرب  ام  ینَترَهَن  َْول  يدّیَـس  ای  َِکتَّزِعَوَف  ))
تـسد وت  يوس  هب  ساـمتلا  قلمت و  زا  مور و  یمن  تهاـگرد  زا  زگره  ینارب ،  دوـخ  هاـگرد  زا  ارم  رگا  هک  مسق  تتزع  هب  نم !  يـالوم  و 

زا مامت  يراشفاپ  اب  دـیاب  یهلا ،  هاگرد  هب  تشگزاب  رب  هوالع  نیارباـنب ،  مراد . ))  یهاـگآ  وت  مرک  شـشخب و  هب  اریز  تشاد ؛  مهاوخنرب 
ٌبِراه يدِّیَـس . . .  ای  اَنَاَو   : )) تسا هدـمآ  اـعد  نیمه  زا  رگید  يا  هلمج  رد  و  دـشن .  دـیمون  زگره  دومن و  شـشخب  وفع و  بلط  دـنوادخ 

رد و  تشذگ .  شنایب  هک  تسا  ِْهَیِلا )) ِّالا  ُْهنِم  اْجنَم  ْنَم ال  ای   )) هیبش نیا  و  مزیرگ . ))  یم  وت  هب  وت  زا  میالوم !  يا  نم  و  (( . )) َْکَیِلا َْکنِم 
َِۀبانِْالِاب ِبابَّشلا  یَلَع  ْلَّضَفَتَو . . .  َّمُهّللَا . . .   : )) تسا هدمآ  ناناوج  دروم  رد  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  يدـهم -  ترـضح  ياعد 

هدومن خوسر  ام  نهذ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخرب  نیا  و  امرف . )) تیانع  هبوت  تشگزاب و  قیفوت  ناناوج  هب  اهلاراب . . . !  (( . )) َِۀبْوَّتلاَو
ًالوا هک  تسا  نآ  مه  تلع  دنک و  یم  بلط  دنوادخ  زا  ناناوج  يارب  ار  نآ  ترـضح  اما  میناد .  یم  ریپ  نسم و  دارفا  يارب  ار  هبوت  ینعی   ؛

هک یناسک  فالخرب  تسا ،  ناوارف  حالـصا ،  يارب  تصرف  هبوت ،  تشگزاـب و  زا  دـعب  اـیناث :  تسا و  رتشیب  ناوج  رد  هبوت  ناوت  قیفوت و  : 
هک یتایآ  زا  يرایـسب  میرک  نآرق  رد  مینک :  یم  رکذ  ار  میرک  نآرق  زا  يا  هیآ  ماتخ  نسح  يارب  نایاپ ،  رد  تسا .  مامتا  هب  ور  ناـشرمع 

ياهراک حالـصا  اب  هارمه  دیاب  تشگزاب  ینعی  دهد ؛ یم  رکذت  مه  ار  حلاص  لمع  نامیا و  هبوت ،  زا  سپ  تسا ،  هدش  دراو  هبوت  دروم  رد 
یم هدئام ،  هروس  رد  دشن .  تیـصعم  هانگ و  راچد  هرابود  ات  دروآ  يور  حلاص  لمع  نامیا و  هب  دیاب  هبوت  زا  سپ  دـشاب و  هتـشذگ  دـساف 
هبوت يراکمتـس ،  هاـنگ و  زا  دـعب  هک  سک  نآره  سپ  ( )) 122  . . . ( . ) ْهیَلَع ُبُوتَی  َهّللا  َّنِاَـف  َحَلْـصَاَو  ِهِْملُظ  ِدـَْعب  ْنِم  َباـت  ْنَمَف   : ) دـیامرف
ّینِاَو  : ) تسا هدمآ  نینچ  هط ،  هروس  رد  و  دریذپ . )) یم  ار  وا  هبوت  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  دنک ،  حالـصا  ار  دوخ  ياهراک  دـیامن و 

دروایب نامیا  دیامن و  هبوت  هک  یسک  يارب  متـسه  هدنزرمآ  نم  هک  یتسرد  هب  ( )) 123  ( . ) يدَـتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَعَو  َنَماَو  َبات  ْنَِمل  ٌراّفََغل 
ًالَمَع َلِمَعَو  َنَماَو  َبات  ْنَم  ِّالا   : ) تسا هدـمآ  ناقرف ،  هروس  رد  و  دـیوج . )) تیادـه  هاگنآ  دـهدب و  ماـجنا  تسرد  حـلاص و  ياـهراک  و 
سپ دهدب ،  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ  نامیا  دـیامن و  هبوت  هک  یـسک  زج  ( )) 124  . . . ( . ) ٍتانَـسَح ْمِِهتائِّیَـس  ُهّللا  ُلِّدَُـبی  َِکئلوُاَف  ًاِحلاص 

 . تسا رایـسب  نومـضم  نیا  هب  رگید  تایآ  و  دنک . )) . . .  یم  لیدبت  هنـسح  یبوخ و  هب  ار  دارفا  هنوگنیا  ياهیدـب  ناهانگ و  مه  دـنوادخ 
ار دوخ  لمع  راوتسا و  ار  دوخ  نامیا  ینعی  دزادرپب ؛ لمع  هدیقع و  يزاسزاب  هب  دیاب  هبوت  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  نیا  قوف  تایآ  نومـضم 

رگا اریز  دوش ؛ یم  عقاو  یهلا  هاگرد  لوبق  دروم  دریگ و  یم  دوخ  هب  یعقاو  گـنر  مه  وا  هبوت  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـیامن .  حالـصا 
وا هبوت  زا  يا  هرمث  هدـشن و  داجیا  وا  رد  يرییغت  تقیقح  رد  دـشاب ،  قباس  دـننام  لمع  رکف و  رظن  زا  ناسنا  مه  زاب  هبوت  زا  سپ  دـشاب  رارق 

دیامرف یم  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  نوچ  تسا ؛  ناهانگ  شزرمآ  زا  رتالاب  يزیچ  دـش ،  نایب  ریخا  هیآ  رد  هک  يا  هتکن  اما  دوش .  یمن  لصاح 
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هب هبوت  رد  هک  تسا  یگرزب  تیانع  هزجعم و  اعقاو  لیدبت )   ) نیا و  مینک .  یم  لیدـبت  اهیبوخ  هب  زین  ار  اهنآ  ناهانگ ،  شـشخب  رب  هوالع  ، 
لیدبت  )) نیا ددرگ و  یم  لیدـبت  ینارون  هقباس  کی  هب  هکلب  دوش  یم  كاپ  ناسنا ،  هایـس  هقباس  اهنت  هن  ینعی  دراد ؛ دوجو  دـنوادخ  يوس 

 . درک دهاوخ  ساسحا  دوجو  مامت  اب  يورخا ،  يویند و  داعبا  رد  هصالخ  یعامتجا و  یقالخا ،  یحور ،  داعبا  مامت  رد  ناسنا  ار  (( 

تسا هدنشخب  دنوادخ 

 ! ِتائیطَْخلا َِرفاغ  ای  ( )) 2  ! (( . ) ناهانگ هدنزرمآ  يا   ! (( . )) ایاطَْخلا َِرفاغ  ای  ( )) 7  ! (( . ) اطخ هدنشخب  يا   ! (( . )) ِءَّاطَخلا َِرفاغ  ای  ( )) 64)
 ! (( . ِبُونُّذلا َراّفَغ  ای  ( )) 12  ! (( . ) هانگ هدنشخب  يا   ! (( . )) ِْبنَّذلا َِرفاغ  ای  ( )) 20  ( ! (( . ) ناهانگ تارثا  ای   ) ناهانگ هدنشخب  يا  (( . ))

 ! (( َوُه ِّالا  َْبنَّذلا  ُرِفْغَی  ْنَم ال  ای  ( )) 90  ! (( . ) ناراکهنگ هدنزرمآ  يا   ! (( . )) َنیِبنْذُْملا َِرفاغ  ای  ( )) 14  ! (( . ) ناهانگ هدنشخب  رایسب  يا  ))
 ! (( . تسا ریگارف  هدرتسگ و  ترفغم  هدنراد  هکنآ  يا   ! (( . )) ِةَرِفْغَملا َعِساو  ای  ( )) 22  ! (( . ) دزرمآ یمن  ار  هانگ  وا  زج  هک  یسک  يا  . ))

هک یـسک  يا   ! (( . )) َرَفَغَف َیِـصُع  ْنَم  ای  ( )) 88  ! (( . ) دـیامن شزرمآ  بلط  هک  یـسک  هدـنزرمآ  يا   ! (( . )) ُهَرَفْغَتْـسا ِنَم  َِرفاغ  ای  ( )) 30)
 ! (( . ُِرفاغ اـی  ( )) 40  ! (( . ) هتـسکش ناوختـسا  هدننک  میمرت  يا   ! (( . )) ِریِـسَْکلا ِمْظَْعلا  َِرباج  ای  ( )) 79  ! (( . ) دیـشخب سپ  دـش ،  ینامرفان 

 ! ُناْرفُغ ای  ( )) 5  ! (( . ) هدنزرمآ رایسب  يا   ! (( . )) ُراّفَغ ای  ( )) 65  ! (( . ) هدنشخب هشیمه  يا   ! (( . )) ُروُفَغ ای  ( )) 57  ! (( . ) هدنزرمآ يا  ))
هانگ شزرمآ  يانعم  هب  حالطـصا  رد  تسا و  ندـناشوپ ))   )) و رتس ))  )) ياـنعم هب  نارفغ ))   )) نارفغ ياـنعم  شزرمآ . )) !  نیع  يا  (( . ))

يارب یهلا  گرزب  ياهتمحر  اهتمعن و  زا  هانگ ،  شزرمآ  ترفغم و  تسا .  نآ  شزرمآ  ششخب و  هلزنم  هب  هانگ  شـشوپ  هکنیا  هچ  تسا ؛ 
بجوم ترفغم ،  دـنوش .  كاپ  ناسنا  يورخا  يویند و  یگدـنز  زا  نآ  تارثا  هاـنگ و  هک  دوش  یم  بجوم  یهلا ،  ترفغم  تسا .  ناـسنا 

یم اـساسا  و  دـنک .  یم  زاـب  تاریخ  تـالامک و  يوس  هب  تکرح  يارب  ار  هار  هجیتن  رد  دوش و  یم  یمدآ  نورد  بلق و  تراـهط  یکاـپ و 
؟  تشاد يدوس  هچ  ندرک  هبوت  دوبن ،  یهلا  ترفغم  رگا  هکنیا  هچ  دـشخب ؛ یم  هدـیاف  اـنعم و  هبوت ، ))   )) هب ترفغم ))   )) هک تفگ  ناوـت 
یم رگم  دشاب ،  یقاب  نانچمه  هتـشذگ  دـشاب  رارق  رگا  اما  ددرگزاب ،  دـنوادخ  يوس  هب  دوخ  هتـشذگ  زا  دـهاوخ  یم  ندرک  هبوت  اب  ناسنا 
نآ يوس  هب  ار  ناـسنا  هدومن و  هبوـت  هب  رما  هک  ییادـخ  ناـمه  هک  مینک  یم  هظحـالم  نیارباـنب ،  درک ؟  تکرح  دـنوادخ  يوـس  هب  ناوـت 

هروس رد  دـنک .  كاـپ  ار  دوخ  ناـهانگ  دـناوت  یم  هبوت  اـب  دـنادب  ناـسنا  اـت  هداد  رکذـت  مه  ار  دوخ  ندوب  روفغ ))  ، )) تسا هدرک  قیوشت 
یسک يارب  ما  هدنزرمآ  نم  هک  یتسرد  هب  و  ( )) 125  ( . ) يدَتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَعَو  َنَماَو  َبات  ْنَِمل  ٌراّفََغل  ّینِاَو   : ) دـیامرف یم  هط ،  هکرابم 

َنیذَّلاَو  : ) دیامرف یم  فارعا ،  هکرابم  هروس  رد  و  دیوج . )) تیادـه  سپـس  دـهدب و  ماجنا  حـلاص  لمع  دروآ و  نامیا  دـیامن و  هبوت  هک 
هبوت سپـس  هداد و  ماجنا  تشز  لامعا  هکنانآ  و  ( )) 126  ( . ) ٌمیحَر ٌروُفََغل  اهِدـَْعب  ْنِم  َکَّبَر  َّنِا  اُونَماَو  اهِدـَْعب  ْنِم  اُوبات  َُّمث  ِتاـئِّیَّسلا  اُولِمَع 
نینچ ربارب  رد  ناسنا  هک  لاح  تسا . ))  ناـبرهم  هدـنزرمآ و  لـحارم ،  نیا  زا  دـعب  تراـگدرورپ  هک  یتسرد  هب  دـندروآ ،  ناـمیا  هدرک و 
َِرفاغ ای  (( ؟  تسین تلفغ  تلاهج و  تواقـش و  نیا  ایآ  دنامب ؟  یقاب  دوخ  ناهانگ  رد  ارچ  تسا ،  هتفرگ  رارق  ینابرهم  هدـنزرمآ و  يادـخ 

يا  ! (( . )) ِتائیطَْخلا َِرفاـغ  اـی   ! (( . )) ناـهانگ هدنـشخب  يا   ! (( . )) اـیاطَْخلا َِرفاـغ  اـی   ! (( . )) هاـنگ اـطخ و  هدنـشخب  يا   ! (( . )) ِءاـطَْخلا
دننام دشاب ،  هدـش  ماجنا  دـصق ،  نودـب  هک  دوش  یم  هتفگ  يراک  هب  تغل ،  لصا  رد  اطخ ))  ( ! (( . )) ناهانگ تارثا  ای   ) ناهانگ هدنـشخب 
باسح هب  هانگ  ییاطخ  نینچ  هک  تسا  حضاو  دوش .  یم  هتفگ  یئطخ ))  لتق   )) نآ هب  هک  دناسرب  لتق  هب  ار  يرگید  اهابتـشا  یـسک  هکنیا 

لاعتم و دـنوادخ  هب  ناسنا  رگا  هک  ییاـجنآ  زا  هاـنگ ،  دروم  رد  اـما  و  تسا .  ناـسنا  تلاـهج  زا  یـشان  اـطخ  هنوگنیا  عقاو  رد  دـیآ .  یمن 
عون کی  زا  مه  هانگ  باکترا  نیاربانب ،  دوش ،  یمن  تیـصعم  هانگ و  بکترم  هاگچیه  دشاب ،  هتـشاد  لماک  تفرعم  دوخ ،  لامعا  بقاوع 

یگدوشخب نیا  ایآ  تسا و  هدنشخب  رفاغ و  لاعتم  دنوادخ  ارچ  مینیبب  لاح  دوش .  یم  قالطا  اطخ ،  مه  نآ  هب  و  دوش ،  یم  یـشان  تلاهج 
جـیاتن و هب  دـیاب  هکلب  درادـن ،  شـشخب  يارب  یقح  هنوگچیه  راکهنگ  صخـش  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  ریخ ؟  اـی  تسا  راـکهنگ  هدـنب  قح 
ار دوخ  لهاج  فیعـض و  ناگدنب  هک  دنک  یم  اضتقا  نینچ  یهلا  تمحر  نارک  یب  يایرد  رگید  يوس  زا  اما  دسرب ،  شیوخ  هانگ  بقاوع 
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ترفغم ینعی  تسا ؛  یمهم  هتکن  دوخ  صاخ ، ))  طیارـش   )) نیا هب  هجوت  دیاشخبب .  یـصاخ  طیارـش  اب  دـنا ،  هدـش  تیـصعم  بکترم  هک 
ار دوخ  دـیاب  ناسنا  نیاربانب ،  تسا .  یهلا  تمکح  ياضتقا  نیا  دراد و  ار  دوخ  صاخ  طیارـش  طباوض و  یهلا  لاعفا  هیقب  دـننام  مه  یهلا 

هتکن دشاب .  هتـشاد  ار  یهلا  ترفغم  تقایل ))  تیلباق و   )) هک دـیامن  یطیارـش  ياراد  ار  وا  هک  دـبلطب  دـنوادخ  زا  هداد و  رارق  یطیارـش  رد 
ربارب رد  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  مهم  دـیاوف  زا  یکی  و  تسا .  یقاب  نارفغ  بلط  ياج  مه  يدـمع  ریغ  ياهاطخ  رد  یتح  هکنآ :  رگید 

رد هتکن  نیا  و  دـنامب .  ناـما  رد  نآ  يورخا  يویند و  ءوس  جـیاتن  زا  ناـسنا  دوش  یم  بجوم  و  دروآ .  یم  راـب  بد  ؤـم  لاـعتم ،  دـنوادخ 
 : هکنآ رگید  هلءاـسم  دـننک .  یم  یهاوخرذـع  رگیدـکی  زا  دـمعریغ ،  ياـطخ  ماـگنه  و  دوـش .  یم  تیاـعر  زین  مدرم  نـیب  یفرع  طـباور 
هک تسناد  انعم  نیا  هب  ناوت  یم  ار  اطخ  ندوب  عمج  دوب .  هدمآ  عمج  تروص  هب  رابود  درفم و  تروص  هب  راب  کی  ثحب  لوا  رد  اطخ )) ))

و يدـمعریغ ))  هانگ   )) يانعم هب  اطخ ))  )) هک دراد  لامتحا  هتبلا  دـشخب .  یم  دـشاب ،  هک  رادـقم  ره  هب  ار  یمدآ  ياـطخ  لاـعتم  دـنوادخ 
میرک نآرق  رد  دـشاب .  هانگ ))  تارثا   )) يانعم هب  تائیطخ ))   )) هکنیا ای  و  دنـشاب . )) يدـمع  ناهانگ   )) يانعم هب  تائیطخ ))  اـیاطخ و  ))

یم نینچ  دـندوب ،  هدروآ  نامیا  یـسوم  ترـضح  هب  هک  ینارحاس  لوق  زا  هط ،  هکرابم  هروس  رد  تسا .  هدـش  رکذ  اـطخ  هارمه  نارفغ  زین 
و دـیاشخبب . )) . . .  ار  ام  ياهاطخ  ات  میدروآ  نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  ام  انامه  ( )) 127  . . . ( . ) انایاطَخ اَنل  َرِفْغَِیل  انِّبَِرب  اّنَما  ّانِا   : ) دـیامرف
نایـسن و هب  ار  ام  اراـگدرورپ !  ( )) . . . 128  . . . ( . ) انْءاَطْخَا َْوا  اْنیِـسَن  ْنِا  انْذِـخا  ُؤت  ـال  اـنَّبَر  دـیامرف . . . ( :  یم  هرقب ،  هکراـبم  هروس  رد 
 . دنادب هانگ  یب  ار  دوخ  ندوب ،  يدمع  ریغ  ای  یشومارف  رطاخ  هب  دیابن  ناسنا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  و  نکن . )) . . .  هذخءاوم  نام  ياطخ 

تارابع اب  ترابع  ود  نیا  ناهانگ . )) !  هدنیاشخب  رایـسب  يا   ! (( . )) ِبُونُّذلا َراّفَغ  ای   ! (( . )) هانگ هدنیاشخب  يا   ! (( . )) ِْبنَّذـلا َِرفاغ  ای  ))
هغلابم هغیـص  اب  رافغ ))  )) هکنیا هچ  تسا ؛  لّوا  ترابع  زا  يرتشیب  دـیکءات  ياراد  مّود  ترابع  اـجنیا  رد  دنـشاب .  یم  ینعملا  بیرق  یلبق ، 

هروس رد  دوش  یم  ناـهانگ  همه  لـماش  هک  تسا  هدـمآ  عمج  تروـص  هب  مه  بوـنذ ))   )) هدـنزرمآ و رایـسب ))  )) ینعی تسا ؛  هدـش  رکذ 
دیمون دـنوادخ  تمحر  زا  ( )) . . . 129  . . . ( . ) ًاعیمَج َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهّللا  َّنِا  ِهّللاِۀَـمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ـال  دـیامرف . . . ( :  یم  رمز ،  هکراـبم 

هب هجوت  اب  هانگ  اجنیا  رد  ناراکهنگ . )) !  هدنشخب  يا   ! (( . )) َنیِبنْذُْملا َِرفاغ  ای   . . . (( . )) تسا ناهانگ  یمامت  هدنشخب  دنوادخ  دیوشن ، 
ْنَم ال ای   . )) دنیب یم  ار  نآ  ششخب  هدیاف  ای  هانگ  ررـض  هک  تسا  راکهنگ  نیا  عقاو  رد  نوچ  تسا ؛  هدش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  هدنهد  ماجنا 

هدش نایب  دنوادخ  هب  هانگ  شـشخب  راصحنا  ترابع ،  نیا  رد  دـشخب . )) !  یمن  ار  هانگ  وا  زجب  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َوُه ِّالا  َْبنَّذـلا  ُرِفْغَی 
نئمطم ار  ناسنا  تقیقح ،  نیا  دـشاب و  یم  وا  مه  هانگ  هدـنزرمآ ))  اهنت   )) هکلب تسا  هانگ  هدـنزرمآ  اهنت  هن  لاعتم  دـنوادخ  ینعی  تسا ؛ 

یم ماجنا  ار  کین  راک  نالف  نم  هک  دیوگ  یم  دوخ  اب  دوش و  یم  رورغم  دوخ  هب  ناسنا  هاگ  دورن .  يرگید  هدنزرمآ  غارـس  هب  ات  دنک  یم 
دوخ و هب  یکتم  رگا  اما  تساجب ،  ًالماک  دـشاب  لاعتم  دـنوادخ  هب  هجوت  اکتا و  اـب  راـک  نیا  رگا  هتبلا  منک ،  ناربج  ار  دوخ  هاـنگ  اـت  مهد 

ایبنا نیموصعم و  همئا  یتح  نارگید  هکنآ :  رگید  هتکن  دیسر .  دهاوخن  هجیتن  هب  زگره  هک  تسین  شیب  يرورغ  دشاب ،  دنوادخ  زا  لقتسم 
ارچ اما  و  دنیامن .  ترفغم  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  ناسنا  يارب  دـنناوت  یم  نانآ  هکلب  دنتـسین ،  هانگ  شـشخب  هب  رداق  مه  مالّـسلا )  مهیلع  )

دشخبب دناوت  یم  یـسک  اهنت  ار  یـشکرس  نیا  تسا و  یلاعت  يراب  ینامرفان  عقاو  رد  هانگ  هکنیا  يارب  تسا ؟  هانگ  هدنـشخب  دنوادخ  طقف 
هروس رد  لاعتم ،  دنوادخ  هب  هانگ  یگدنـشخب  راصحنا  دروم  رد  تسا .  نینچ  زین  فرع  رد  هکنیاامک  تسا ،  هدـش  ماجنا  وا  هب  تبـسن  هک 

یم ار  ناهانگ  دـنوادخ ،  زا  ریغ  یـسک  هچ  و  ( )) . . . 130  . . . ( . ) ُهّللا ّـِالا  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ْنَمَو  دـیامرف . . . ( :  یم  نارمع ،  لآ  هکراـبم 
مناهانگ يارب  اهلاراب !   (( . )) كَْریَغ ًاِرفاغ . . .  یبُونُذـِل  ُدِـجَا  َّمُهّللَا ال   : )) دـنیامرف یم  ترـضح  لیمک ، ))  ياعد   )) رد و  دـشخب . )) . . . 

هک ناسنا  يارب  تسا  يرکذـت  نیا  و  تسا . )) !  ریگارف  شترفغم  هکنآ  يا   ! (( . )) ِةَرِفْغَْملا َعِساو  ای   (( . )) مباـی یمن  وت  زج  يا  هدـنزرمآ 
 . دوش یمدآ  لماش  دناوت  یم  دوخ  صاخ  طیارـش  اب  یناکم  نامز و  ره  رد  یهلا  نارفغ  هکلب  دسر ،  یمن  وا  هب  یهلا  ترفغم  دـنکن  نامگ 
زا رتعیـسو  وـت  شـشخب  شزرمآ و  ایادـخ !   (( . )) یبوـُنُذ ْنِم  ُعَـسْوَا  َکـُتَمْحَرَو  َکـُتَرِفْغََملَو   : )) تسا هدـمآ  هعمج ))  زور  لاـمعا   )) رد
زا یکی  رگنایب  ترابع ،  نیا  دیامن . )) !  ششخب  بلط  وا  زا  هک  یسک  هدنیاشخب  يا   ! (( . )) ُهَرَفْغَتْـسا ِنَم  َِرفاغ  ای   (( . )) تسا نم  ناهانگ 
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تـسین نآ  ناهاوخ  هک  داد  یـسک  هب  ار  يزیچ  ناوت  یمن  هک  ارچ  ندیبلط ؛))  نتـساوخ و   : )) ینعی تسا ؛  یهلا  ترفغم  طورـش  نیرتمهم 
هب ارارک  میرک ،  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  مینک  یم  هظحالم  نیمه ،  يارب  دوب .  راتـساوخ ))  )) دیاب نتـشاد ، ))  ندیـسر و   )) يارب سپ 

ُهّللاَو ُهَنوُرِفْغَتْسَیَو  ِهّللا  َیِلا  َنُوبُوتَی  الَفَا   : ) دیامرف یم  هدئام ،  هکرابم  هروس  رد  دیامرف .  یم  ترفغم )  بلط  ینعی   ) رافغتـسا شرافـس  ناسنا 
تـسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دننک  یمن  ترفغم  بلط  وا  زا  دندرگ و  یمنزاب  ادخ  يوس  هب  ارچ  ( )) 131  ( . ) ٌمیحَر ٌروُفَغ 
دنوادخ نوچ )  ( ؛  نک ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  ( )) 132  ( . ) ًامیحَر ًاروُفَغ  َناک  َهّللا  َّنِا  َهّللا  ِرِفْغَتْساَو   : ) تسا هدمآ  ءاسن ،  هروس  رد  و  (( . 

 ، نارمع لآ  هکراـبم  هروـس  رد  دـیامن ،  ترفغم  بلط  دـناوت  یم  مه  نارگید  يارب  دوـخ ،  رب  هوـالع  ناـسنا  تـسا . ))  ناـبرهم  هدـنزرمآ 
رذـگب و نانآ  زا  ( )) . . . 133  . . . ( . ) ْمَُهل ْرِفْغَتْـساَو  مُْهنَع  ُفْعاَف  دیامن . . . ( .  رافغتـسا  نارگید  يارب  ات  دنک  یم  رما  ربمایپ  هب  دـنوادخ 
ار وا  هک  دـهد  یم  رییغت  يا  هنوگ  هب  ار  ناـسنا  لاوحا  طیارـش و  رافغتـسا ، ))  : )) تفگ دـیاب  عقاو  رد  اـمن . )) . . .  ترفغم  بلط  ناـشیارب 

دروم هک  یسک  يا   ! (( . )) َرَفَغَف َیِـصُع  ْنَم  ای   . )) دنک یم  ادیپ  ار  یهلا  ترفغم  لومـش  تیلباق  ناسنا  ینعی  دنک ؛ یم  یهلا  نارفغ  راوازس 
تتمحر یگرزب و  رطاخ  هب  اما  ینک ،  باذع  وت  هک  دوب  نآ  نایصع  ياضتقم  ینعی  يدیشخب . )) !  سپ  یتفرگ ،  رارق  نایـصع  ینامرفان و 

دوش یم  هتسکش  یتروص  رد  ناوختسا  هتـسکش . )) !  ناوختـسا  هدننک  میمرت  يا   ! (( . )) ریـسَْکلا ِمْظَْعلا  َِرباج  ای   . )) یتشذگ نایـصع  زا  ، 
نینچ زین  هانگ ))   . )) دوش یم  دنمدرد  ناوتان و  یمدآ ،  زین ،  ندش  هتـسکش  زا  سپ  دشاب و  هدش  دراو  ناسنا  رکیپ  رب  يدج  يا  همدص  هک 
هیعدا رد  ترابع  نیا  هک  مینک  یم  هظحالم  نیمه  يارب  دراد و  هجلاعم  تمرم و  هب  جایتحا  اذـل  دـنک ،  یم  یمدآ  ناج  لد و  اب  يا  هلماـعم 

َِرباج ایَو  ریبَْکلا !  ِْبنَّذلا  َِرفاغ  ای  َُکلَئْـسَا   : )) دیامرف یم  نیبئاتلا ))  ةاجانم   )) رد ًالثم  دیآ ؛ یم  ریبَْکلا )) !  ِْبنَّذـلا  َِرفاغ  ای   : )) ترابع هارمه 
هک مهاوخ  یم  وت  زا  هتسکش ،  ناوختـسا  هدننک  تمرم  يا  گرزب و  هانگ  هدنـشخب  يا  (( . )) ِِرئارَْجلا ِتاِقبُوم  یل  َبَهَت  ْنَا  ریِـسَْکلا !  ِمْظَْعلا 

َكَْریَغ يرْـسَِکل  يرَا  الَو  ًاِرفاغ  َكاوِس  یبُونُِذل  ُدِجَا  ام   : )) دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  ییاشخبب . ))  نم  رب  ار  مکلهم  نیگنـس و  ناهانگ 
ای  ! (( . )) هدنزرمآ يا   ! (( . )) ُِرفاغ ای   (( . )) مبای یمن  ار  یسک  شیوخ ،  یگتسکش  ناربج  دوخ و  هانگ  شـشخب  يارب  وت  زج  (( . )) ًاِرباج

نیا شزرمآ . )) !  هنوـمن  يا   ! (( . )) ُناْرفُغ اـی   ! (( . )) هدـنزرمآ رایـسب  يا   ! (( . )) ُراّـفَغ اـی   ! (( . )) هدـنزرمآ هـشیمه  يا   ! (( . )) ُروـُفَغ
میرک نآرق  رد  یماسا  هیقب  زا  شیب  روفغ ))  )) هملک یماسا ،  نیا  نایم  زا  دـننک .  یم  ناـیب  ار  یهلا  ترفغم  يریبعت ،  اـب  کـیره  یماـسا ، 

دراد و بسانت  یهلا  تمحر  اب  یهلا ،  ترفغم  هک  دشاب  رطاخ  نادب  دیاش  نیا  تسا و  هدش  رکذ  میحر ))   )) تفـص هارمه  ًالومعم  هدمآ و 
ياهاعد رد  ترفغم  تسا .  یهلا  ترفغم  تیاهن  هناشن  زین  لاعتم  دـنوادخ  رب  نارفغ ))   )) ردـصم قـالطا  تسا .  هتفرگ  همـشچرس  نآ ،  زا 
 . . . (( . َْتنَا ِّالا  ًاعیمَج  اهَّلُک  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ـال  ُهَّنِاَـف  ًاـعیمَج ،  اـهَّلُک  یبُونُذ  یلْرِفِْغا  تسا . . . (( :  هدـمآ  نینچ  هکرتشم  تاـبیقعت  رد  رگید 

هدمآ نینچ  زین  هعمج  بش  فورعم  ياعد  رد  دشخب . )) یمن  ار  ناهانگ  مامت  یسک  وت  زج  هکنیا  هچ  شخبب ،  نم  رب  ارم  ناهانگ  یمامت  ))
اَنل ْرِفْغاَو  ًۀَّیجَـس  يرَْولا  ِْریَخ  ِِهلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِۀَِّینَّسلا  ِبِهاوَْملا  َبِحاص  ای  ِۀَّیِطَْعلِاب  ِْنیَدَْـیلا  َطِساب  ای  ِۀَّیِرَْبلا  یَلَع  ِلْضَْفلا  َِمئاد  ای   : )) تسا

يارب ار  شناتـسد  هـک  یـسک  يا  و  تـسا !  یمیاد  قیـالخ  رب  تشـشخب  لـضف و  هـک  يراـگدرورپ  يا  (( . )) ِۀَّیـِـشَْعلا ِهِذـه  یف  یلُْعلاَذ  اـی 
ار ام  بش  نیا  رد  تسرف و  دورد  دنتسه  قلخ  نیرتهب  هک  وا  لآو  دمحم  رب  گرزب !  ياهششخب  بحاص  يا  و  تسا !  هدوشگ  ندرکاطع ، 

َکَتَرِفْغَم َّنِاَـف  یّنَع  َضْراَو  َّمُـهّللَا . . .   : )) تـسا هدــمآ  بـجر ))  لّوا   )) بـش ياـعد  رد  و  نادرگ . ))  دوـخ  ترفغم  لومــشم  شخبب و 
نیملاـظ و يارب  وـت  ترفغم  هک  یتـسرد  هب  وـش ،  یـضار  نم  زا  اـهلاراب !  (( . )) َكُّرُـضَی ـالام  یلْرِفْغا  َّمُهّللَا  َنیِملاّـظلا  َنـِم  اـَنَاَو  َنیِملاّـظِلل 

اعد نیا  رد  هچنآ  ياشخبب . ))  دنناسر ،  یمن  وت  هب  يررـض  چیه  هک  ارم  ناهانگ  اهلاراب !  متـسه ،  نارگمتـس  زا  مه  نم  تسا و  نارگمتس 
تـسا هدومن  ملظ  دوخ  رب  هک  دـنک  فارتعا  دـیاب  ناسنا  ترفغم ،  بلط  ماگنه  هب  ینعی  دـشاب ؛ یم  نتـشیوخ  رب  ملظ  هب  فارتعا  تسا  مهم 

هدمآ نینچ  رهظ  زامن  تابیقعت  رد  و  مدومن . ))  ملظ  نتـشیوخ  رب  یـسفن ؛  تملظ   : )) دنیامرف یم  لیمک  ياعد  رد  ترـضح  تهج  نیدـب 
رد و  یتـسه . ))  رتـگرزب  وـت  اـما  تسا ،  گرزب  نم  ناـهانگ  هچرگا  اراـگدرورپ !  (( . )) ُمَظْعَا َْتنَاَـف  یبوـُنُذ  ْتَمُظَع  ْنِا  َّمُـهّللَا   : )) تـسا
(( . ِناوْضِّرلاَو ناْرفُْغلا  يَرُْشب  ینَـسَناْدَقَف  ِنایْغُّطلاَو ،  ِنایْـصِعلا  ُطْرَف  َکَْنَیبَو  یْنَیب  ام  َشَحْوَْانِا  یهِلا . . .   : )) تسا هدمآ  نیبغارلا ))  ةاجانم  ))
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ياعد  )) رد دنک . )) یم  سونءام  وت  اب  ارم  تناوضر  نارفغ و  هب  تراشب  اما  تسا ،  هدرک  هناگیب  وت  اب  ارم  منایصع  نایغط و  رگا  اهلاراب !  ))
ُِکتْهَت یتَّلا  َبُونُّذلا  َِیلْرِفْغا  َّمُهّللَا   . )) دنوش یم  اهنآ  شزرمآ  راتـساوخ  ناهانگ ،  بقاوع  رکذ  اب  مالّـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  لیمک )) 

یم نیب  زا  ار  تمـصع  هک  یناهانگ  اراگدرورپ !  ( )) 134 (( . ) َءـالَْبلا ُلِْزُنت  َءاعدـلا . . .  ُسِبَْحت  َمَعِّنلا . . .  ُرِّیَُغت  َمَقِّنلا . . .  ُلِْزُنت  َمَـصِْعلا . . . 
رد شخبب . ))  نم  رب  دننک ،  یم  لزان  ار  الب  دنوش و  یم  اعد  تباجتـسا  عنام  دنهد ،  یم  رییغت  ار  تمعن  دننک ،  یم  لزان  ار  باذع  دنرب ، 

هدیمهف اعد  نیا  زا  هک  يا  هتکن  دننک .  یم  نایب  ار  هانگ  يورخا  يویند و  نیگنس  بقاوع  مالّسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  اعد ،  زا  هلمج  نیا 
تباجتـسا هب  اـهتمعن ،  ندرب  نیب  زا  دـننام  دـشاب ،  یم  زین  یـصاخ  رثا  ياراد  يورخا ،  باذـع  رب  هوـالع  هاـنگره  هک  تسا  نـیا  دوـش  یم 

تارثا هنوگنیا  هکلب  دوش ،  یم  هتـشادرب  يورخا  ياهباذـع  اهنت  هن  لاعتم ،  دـنوادخ  يوس  زا  هانگ  شزرمآ  اب  لاـح  اـهاعد و . . .  ندیـسرن 
يِدِّیَـس َْتنَاَو   : )) تسا هدـمآ  نینچ  اهیلع )) -  هّللا  مالـس  ارهز -  همطاف  ترـضح  زامن  زا  دـعب  ياـعد   )) رد و  دور .  یم  ناـیم  زا  زین  ءوس 

ای ُمیظَع !  ای  ُمیظَْعلا  ِّالا  َمیظَْعلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِاَف ال  َمیظَْعلا  َِیْبنَذ  یل  َرِفْغَت  ْنَا  َنیرِهاّطلا  ِِهلاَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَئْـسَا  ِءاطَْخلِاب  ُداّوَْعلا  اَنَاَو  ِءامْعَّنلِاب  ُداّوْعلا 
قح هب  سپ  دـشاب ،  یم  هانگ  اطخ و  متداـع  نم  تسا و  شـشخب  ناـسحا و  تتداـع  نم !  ياـقآ  يا  وت  و   . . . (( . )) اـی ُمیظَع !  اـی  ُمیظَع ! 

دزرمایب دناوت  یمن  گرزب  صخش  زج  ار  گرزب  هانگ  هکنیا  هچ  يزرمایب ؛  ارم  گرزب  هانگ  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  شکاپ  نادناخ  دمحم و 
ینعی دراد ؛ دوجو  ندروآ  رذع  عون  کی  عقاو  رد  اعد ،  نیا  رد  يا . )) . . .  گرزب !  يادخ  يا  گرزب !  يادخ  يا  گرزب !  يادـخ  يا  . 

ترفغم تساوخرد  وت  زا  رگا  متسه و  ناسنا ))   )) مان هب  صقن  اپاترـس  يدوجوم  هک  تسا  نآ  يارب  مراکهنگ  نم  رگا  گرزب !  يادخ  يا 
 (( یهلا ترفغم   ، )) تسا هدـمآ  هعمج  زور  لامعا  رد  هک  ییاعد  رد  و  یتسه .  هدنـشخب  میظع و  يادـخ  وت ،  هک  تسا  نآ  يارب  منک  یم 
وت ترفغم  هب  نم  اراگدرورپ !   (( . )) یلَمَِعل یّنِم  یجْرَا  َِکتَرِفْغَِمل  اـنَاَف   : )) دـیامرف یم  نینچ  هدـش و  هتـسناد  ناـسنا  لـمع ))   )) زا رتـالاب 

هراومه دیاب  شدیما  مشچ  هکلب  دیامن  هیکت  اهنآ  رب  دوشب و  رورغم  دوخ  لامعا  هب  دـیابن  ناسنا  ینعی  دوخ . )) لامعا  هب  ات  مراودـیما  رتشیب 
 . دشاب یهلا  تمحر  هاگرد  هب 

دنوادخ وفع 

 ! (( . تسا میظع  شوفع  هکنآ  يا   ! (( . )) ِْوفَْعلا َمیظَع  اـی  ( )) 22  ! (( . ) شـشخب تشذگ و  ياراد  يا   ! (( . )) ِناْرفُْغلاَو ِْوفَْعلاَذ  ای  ( )) 15)
یتساوخرد تشذگ ،  وفع و  زج  هک  یسک  يا   ! (( . )) ُهُْوفَع ِّالا  ُلَئُْسی  ْنَم ال  ای  ( )) 19  ! (( . ) هدننک وفع  رایسب  يا   ! (( . )) ُّوُفَع ای  ( )) 57)

هک یسک  يا   ! (( . )) ٌلْضَف ُهُْوفَع  ْنَم  ای  ( )) 48  ! (( . ) يدونشخ تشذگ و  بحاص  يا   ! (( . )) ِءاضِّرلاَو ِْوفَْعلاَذ  ای  ( )) 8  ! (( . ) تسین وا  زا 
عمط وا  وفع  هب  ناراکاطخ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنُوئِطاْخلا ُعَمْطَی  ِهِْوفَع  یف  ْنَم  ای  ( )) 43  ! (( . ) تسا ششخب  لضف و  يور  زا  شتـشذگ 

 ، دوخ نایصاع  هب  تبسن  هک  یسک  يا   ! (( . )) ٌمِیلَح ُهاصَع  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای  ( )) 18  ! (( . ) رابدرب يا   ! (( . )) ُمِیلَح ای  ( )) 1  ! (( . ) دنزرو یم 
يا  ! (( . )) ِهِْملِِحب َزَواـَجت  ْنَم  اـی  ( )) 82  ! (( . ) يراد وکین  یتشذـگ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِزُواـجَّتلا َنَسَح  اـی  ( )) 22  ! (( . ) یتسه راـبدرب 
يا هلجع  تازاجم ،  يارب  هک  يرابدرب  يا   ! (( . )) ُلَْجعَی ـال  ًاـمیلَح  اـی  ( )) 100  ! (( . ) دنک یم  تشذـگ  شیرابدرب ،  ببـس  هب  هک  یـسک 

 ! (( . ِةَْریِرَْجلِاب ْذِـخا  ُؤی  َْمل  ْنَم  ای  ( )) 22  ! (( . ) تسا هناراوگرزب  وت  تشذـگ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِحـْفَّصلا َمیرَک  ای  ( )) 34  ! (( . ) درادن
ای ( )) 24  ! (( . ) هدـنرذگرد يا   ! (( . )) ُلیقُم ای  ( )) 13  ! (( . ) ینک یمن  هذـخا  ؤم  يریگ و  یمن  شهانگ  هب  ار  راـکهنگ  هک  یـسک  يا  ))

تاجن يارب  یهار  وفع  اهیدب . )) !  هدننک  وحم  يا   ! (( . )) ِتائِّیَّسلا َیِحام  ای  ( )) 24  ! (( . ) اهشزغل هدنرب  نیب  زا  يا   ! (( . )) ِتارَثَْعلا َِلیقُم 
رایـسب تسا ،  هتفرگ  رظن  رد  رـشب  يارب  میکح  دـنوادخ  هک  یتـیبرت  ماـظن  صخـشم ،  تروـص  هب  شنیرفآ و  تقلخ و  ماـظن  یلک  روـط  هب 

کی نارگید  حالطـصا  هب  نّودم و  ماظن  کی  مینک ،  یم  هدـهاشم  تعیبط  ناهج  رد  هک  هنوگنامه  ینعی  تسا ؛  هدـش  باسح  هنامیکح و 
زا يا  هشوگ  ره  فشک  هک  دریگ  یم  تروص  هدش  باسح  قیقد و  یمظن  ساسا  رب  نآ  تکرح  هک  دراد  دوجو  یعیبط  ناهج  رد  متسیس ، 

تسا و هدومرف  رارقرب  ار  هناـمیکح  ماـظن  نیا  زین  یعیبطریغ  ملاوع  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دـنک .  یم  راـچد  یگرزب  تریح  هب  ار  ناـسنا  نآ ، 
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بقاوع زا  تاجن  ياههار  زا  یکی  وفع ))  ، )) یماظن نینچ  کـی  رد  لاـحره ،  هب  دور .  یمن  راـظتنا  نیا  زا  ریغ  میکح ،  صخـش  زا  اـساسا 
ییاهر نآ  بقاوعزااردوخدـناوتب  هکنآ  يارب  تسا ،  هدـش  فالخ  بکترم  ناسنا  یلیلد  ره  هب  هک  لاح  ینعی  تسا ؛  یمدآ  تشز  لاـمعا 

ار وفع ))  ! (( . )) شزرمآ ششخب و  هدنراد  يا   ! (( . )) ِناْرفُْغلاَو ِْوفَْعلااَذ  ای   . )) تسا هداد  رارق  وا  يارب  ار  (( وفع  ، )) میحر دنوادخ  دهد ، 
ندیـشخب يانعم  هب  هانگ ،  وفع  نیارباـنب ،  تسا ،  باـقع ))   ، )) هاـنگ تارثا  زا  یکی  هک  ییاـجنآ  زا  و  دـنا .  هتفگ  یـش ء  رثا  ندرک  وحم 

هدـشن هانگ  بکترم  صخـش ،  هکنیا  لثم  دریگ  رارق  شـشخب  شزرمآ و  دروم  هانگ  لـصا  هک  تسا  نآ  ترفغم  اـما  تسا .  نآ  تازاـجم 
تـسیچ ام  هفیظو  اما  و  دنتـسه .  ینعملا  بیرق  رگیدـکی  اـب  نارفغ  وفع و  لاـح ،  ره  هب  تسا .  وفع  زا  معا  یعون  هب  ترفغم  ینعی  تسا ؛ 

رارق یمیحر  يادـخ  نینچ  ربارب  رد  رگید  يوس  زا  میتسه و  نابیرگ  هب  تسد  دوخ  ياهاطخ  ناهانگ و  اب  فرط  کی  زا  ام  هک  ـالاح  ینعی 
وا زا  ترفغم  وفع و  بلط  یلاـعتقح و  يوس  هب  نتفر  زج  یهار  اـیآ  مینکب ؟  دـیاب  هچ  ترفغم ،  مه  تسا و  وفع  ياراد  مه  هک  میا  هتفرگ 

ترفغم وفع و  تساوخرد  ار  مالّسلا )  مهیلع   ) نیموصعم ياهاعد  زا  يرایسب  نومضم  هک  مینک  یم  هظحالم  تهج  نیدب  و  دراد ؟  دوجو 
و تسین .  تواقـش  تلفغ و  تلاهج ،  زج  يزیچ  نآ  درادزاب و  شهاوخ  نیا  زا  ار  ناسنا  تسا  نکمم  زیچ  کـی  هلب ،  دـهد .  یم  لیکـشت 

یمن یهاتوک  دوخ  ياطخ  ياهراک  ندرب  نیب  زا  يارب  هاگچیه  دـشاب ،  دوخ  تداعـس  ناهاوخ  دـشاب و  شوه  هب  هک  يراکاطخ  ناسنا  ـالا 
نیا زا  یـضعب  دنتـسین ،  ناسکی  دوش  یم  بکترم  ناسنا  هک  یناهانگ  تسا . )) !  میظع  شوفع  هکنآ  يا   ! (( . )) ِْوفَْعلا َمیظَع  اـی   . )) دـنک

تازاجم و مه  هزادنا  نامه  هب  هک  تسا  حضاو  درک و  نیعم  ار  اهنآ  یگرزب  يرایعم  چیه  اب  ناوت  یمن  هک  دنتـسه  گرزب  ردـقنآ  ناهانگ 
ام ینعی  تسه ؛  يرآ ،  دوشب ؟  مه  ناهانگ  نیا  لماش  دناوتب  هک  تسه  ردقنآ  یهلاوفع  ایآ  لاح  دشاب ،  یم  نیگنس  نارگ و  اهنآ  بقاوع 

دعب ياعد   )) رد ناسنا ،  هانگ  تمظع  زا  رتالاب  اهتمظع ،  مامت  زا  رتالاب  یتمظع  تسا .  میظع  يوفع  ياراد  هک  میتسه  يراـگدرک  ربارب  رد 
هدـمآ وت  هاگرد  هب  یلاح  رد  (( . )) َكِْوفَع َمیظَع  وُجْرَا  َُکْتیَتَا   : )) میناوخ یم  نینچ  اهیلع )) -  هّللا  مالـس  ارهز -  همطاف  ترـضح  زامن  زا 

ْنِم ُمَظْعَا  َكوُفَعَف  ًامیظَع ،  َكَْدنِع  یْبنَذ  َناک  ْنِا  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـمآ  هکرتشم ))  تابیقعت   )) رد و  مراد . ))  دـیما  تمیظع  وفع  هب  هک  ما 
وفع و هکنآ  يا   ! (( . )) ُّوـُفَع اـی   (( . )) تسا نم  هاـنگ  زا  رتـگرزب  وـت  وـفع  اـما  تسا ،  گرزب  وـت  دزن  مهاـنگ  رگا  اـهلاراب !   (( . )) یبـْنَذ
و دوش .  رارکت  ناهانگ  رارکت  هب  هدش و  دارفا  همه  ناهانگ و  همه  لماش  دـناوت  یم  هک  تسا  ناوارف  ردـقنآ  تسا . )) !  ناوارف  شتـشذگ 
ار يزیچ  هن  ترفغم  وفع و  هک  یلاح  رد  تسا و  هتفرگ  تءاشن  یهلا  مرک  تمحر و  نارک  یب  ياـیرد  زا  هک  یلاـح  رد  دـشابن  ناوارف  ارچ 

 ( . ٌروُفَغ ُّوـُفََعل  َهّللا  َّنِا  دـیامرف . . . ( :  یم  نینچ  هیآ 60  جح ،  هکرابم  هروس  رد  دناسر .  یم  وا  هب  يررـض  هن  دـنک و  یم  مک  دـنوادخ  زا 
هب ناراکاطخ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنُوئِطاْخلا ُعَمْطَی  ِهِْوفَع  یف  ْنَم  ای   (( . )) تسا هدـنزرمآ  تشذـگ و  اب  رایـسب  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  ))

حـضاو دشابن ،  زیچ  نآ  قحتـسم  هک  یلاح  رد  دشاب  یتعفنمرپ  زیچ  راتـساوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  عمط ))   ! (( . )) دنزرو یم  عمط  وا  وفع 
یمن هک  يروط  هب  دـنیب  یم  دـنمدوس  رایـسب  دوخ  تبقاع  يارب  ار  نآ  راکاطخ  مه  یفرط  زا  اما  تسین ،  راکاطخ  قح ))   ، )) وفع هک  تسا 

یتَثاِغتـْـسا َکـِب   : )) دـیامرف یم  یلاـمث  هزمح  یبا  ياـعد  رد  دور .  یم  نآ  لاـبند  هـب  هدرک و  عـمط  نآ  رد  سپ  درذــگب ،  نآ  زا  دــناوت 
هب ملّـسوت  یهاوخ و  دایرف  (( . )) َکِمَرَِکب یتَِقِثل  َْلب  یّنَع ،  َكِْوفَِعل  ٍباِجیتْسا  َـالَو  یّنِم  َکعاِمتْـسِِال  ٍقاقِْحتْـسا  ِْریَغ  ْنِم  یلُّسََوت  َِکئاعدـِبَو 

مرک و هب  نانیمطا  رطاخ  هب  اـما  مشاـب ،  وت  وفع  بجوتـسم  هکنیا  نودـب  يونـشب و  ار  مداـیرف  مشاـب  قحتـسم  هکنیا  نودـب  تسا ،  وت  يوس 
ْنِاَف ُْتعِمَط ،  َکَمَرَک  ُْتیَاَر  اذِاَو  ُتْعِزَف  یبُونُذ  َيالْوَم  ُْتیَاَر  اذِا   : )) تسا هدـمآ  دـعب  هلمج  دـنچ  رد  و  منک . ))  یم  ار  راک  نیا  تشـشخب 

 ، مزیرگ یم  مسرت و  یم  مرگن  یم  ار  دوخ  ناهانگ  هک  یماگنه  مرورس !  نم و  يالوم  يا  (( . )) ٍِملاظ ُْریَغَف  َْتبَّذَع  ْنِاَو  ٍمِحار  ُْریَخَف  َتْوَفَع 
نیرتهب هک  تسا  تهج  نیا  هب  ییامن  وفع  ارم  ْتَمَرَک  رطاخ  هب  رگا  سپ  موش .  یم  عمط  راـچد  منک ،  یم  هاـگن  وت  مرک  هب  هک  یناـمز  اـما 

رد و  منآ . )) ) قحتـسم  دوخ  هکلب   ) یتسه ملاظ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  ینک ،  مباذـع  مناهانگ  رطاـخ  هب  رگا  اـما  یتسه ،  هدـننک  محر 
یف ینَعَمْطَا  یْملُظ . . .  ّنَع  َکَْحفَـصَو  یتَئیطَخ  ْنَع  َكَزُواَجتو  یْبنَذ  ْنَع  َكَْوفَع  َّنِا  ْمُهّللَا   : ) تسا هدـمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  حاتتفا  ياعد 

هبارم میراکمتس  ملظ و  زا  وت  ششخب  میاطخ و  زا  تتشذگ  مهانگ و  زا  وت  شزرمآ  وفع و  اهلاراب !   ( . )) َْکنِم ُُهبِجْوَتْـسَاال  ام  َکَلَئْـسَا  ْنَا 
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وفع و زج  هک  یسک  يا   ! (( . )) ُهُْوفَع ِّالا  ُلَئُْسی  ْنَم ال  ای   (( . )) متـسین نآ  بجوتـسم  هک  منک  تساوخرد  وت  زا  ار  يزیچ  ات  تخادنا  عمط 
هب رگا  اما  دروآ  دنهاوخ  يور  ام  يوس  هب  اهیبوخ  مامت  دوش ،  ام  لاح  لماش  شوفع  رگا  هکنیا  هچ  تسین . )) !  وا  زا  یتساوخرد  تشذگ 

تشذـگ و بحاص  هکنآ  يا   ! (( . )) ِءاضِّرلاَو ِْوفَْعلا  اَذ  اـی   . )) تشاد دـنهاوخن  اـم  يارب  يدوس  مه  رگید  ياـهزیچ  میوشن ،  لـیان  وا  وفع 
رد ًالومعم  ام  تسا ،  ناسنا  زا  لاعتم  دـنوادخ  یتیاضران  دوش ،  یم  لصاح  هانگ  رثا  رب  هک  یمهم  لـیاسم  زا  یکی  یتسه . )) !  يدونـشخ 

ندش بارخ  هانگ ،  هجیتن  نیرتدب  هک  یلاح  رد  مینک ،  یم  هجوت  نآ  يورخا  يویند و  جیاتن  رگید  باقع و  باذـع و  هب  رتشیب  هانگ  دروم 
زا رتالاب  يزیچ  لاحره ،  هب  دوش .  یم  ناسنا  يارب  اـهیراتفرگ  هیقب  ثعاـب  دوخ  هک  تسا  رما  نیمه  و  تسا .  دـنوادخ  ناـسنا و  نیب  هطبار 

بقاوع اهنت  هن  وفع  هک  مینک  یم  هظحالم  نیاربانب ،  دـیآ ،  یمن  تسد  هب  هانگ  دوجو  اب  وفع و  نودـب  تیاـضر  نیا  تسین و  یهلا  ياـضر 
 : ) . . . دـیامرف یم  هبوـت  هروـس  رد  دزاـس .  یم  مهارف  مه  یهلا  ياـضر  ماـقم  هب  دوعـص  يارب  ار  هـنیمز  هـکلب  دـنک  یم  كاـپ  ار  ناـهانگ 

يور زا  شوفع  هک  یسک  يا   ! (( . )) ٌلْضَف ُهُْوفَع  ْنَم  ای   (( . )) تسا زیچ  نیرتگرزب  یهلا  تیاضر  ( )) 135  . . . ( . ) ُرَبْکَا ِهّللا  َنِم  ٌناوْضِرَو 
باقع نامه  هانگ  ربارب  رد  ناسنا  قح  هکلب  دـشاب  ناسنا  قح  هک  تسین  يزیچ  یهلا  وفع  دـش ،  هتفگ  ًالبق  هک  روطناـمه  تسا . )) !  لـضف 

رد و  درذگ .  یم  نانآ  زا  هدش و  راکاطخ  ناگدنب  لاح  لماش  شوفع  سپ  تسا ،  میظع  یلـضف  ياراد  دنوادخ  هک  ییاجنآ  زا  اما  تسا . 
زا دومن و  وفع  ار  امـش  دنوادخ  و  ( )) . . . 136  ( . ) َنینِمْؤُْملا یَلَع  ٍلْضَف  ُوذ  ُهّللاَو  ْمُْکنَع  افَع  ْدََـقلَو  دـیامرف . . . ( :  یم  نارمع ،  لآ  هروس 

 ! (( . يراد وکین  یتشذـگ  هکنآ  يا   ! (( . )) ِزُواجَّتلا َنَسَح  ای   (( . )) تسا لـضف  ياراد  نینم  ؤم  هب  تبـسن  دـنوادخ  اریز )  ) تشذـگ اـمش 
نداهن و ّتنم  اب  هارمه  تشذـگ  نیا  یهاگ  اما  تسا ،  تشذـگ  افرـص  هاگ  دریگ ،  ماجنا  تسا  نکمم  تروص  دـنچ  هب  هاـنگ  زا  تشذـگ 
نسح و  )) ار نآ  هک  دریگ  یم  ماجنا  يا  هنوگ  هب  تشذـگ  مه  یهاگ  اما  دـشاب .  یم  نتفرگ  تخـس  اب  هارمه  ای  دـشاب ،  یم  تیذا  رازآ و 

نآ لاثما  دنهدب و  ناسنا  هب  مه  یبوخ  زیچ  تشذگ ،  زا  دعب  هکنیا  ای  دشاب ،  ناسآ  لهس و  تشذگ ،  نیا  هکنآ  دننام  دنادرگ  یم  وکین ))
نینچ مالّـسلا )  هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح  زامن  رد  تسا .  نسح ))   )) مه وا  تشذگ  تسا ،  نسحم ))   )) دنوادخ هک  ییاجنآ  زا  و  . 

ناهانگ زا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  اهلاراب !  (( . )) َكَْدنِع ام  ِنْسُِحب  يْدنِع  امَو  یتائِّیَـس  ْنَع  َزَواجَتَت  ْنَا  َُکلَئْـسَا . . .  ّینِا  َّمُهّللَا   : )) تسا هدمآ 
اب هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِهِْملِِحب َزَواَجت  ْنَم  ای   (( . )) يرذـگب تسا ،  وت  دزن  رد  هک  ییاهیبوخ  نآ  هب  تسا ،  نم  دزن  رد  هک  ییاهیدـب  نآ  و 

ماـقتنا ندرک و  باـقع  رد  هک  یـسک  ینعی  دوش ؛ یم  هتفگ  تازاـجم  رد  يراـبدرب  هب  ملح ))   ! (( . )) دـنک یم  تشذـگ  دوخ ،  يراـبدرب 
 ، اطخ زا  سپ  هلـصافالب  دـنوادخ  هک  تسین  هنوگنیا  مینک ،  یم  هدـهاشم  ناسنا  ناهانگ  دروم  رد  هک  هنوگنامه  دـنک .  یمن  هلجع  نتفرگ 

دننک ادیپ  ار  تشگزاب  ندیشیدنا و  تصرف  دارفا ،  هک  دوش  یم  ثعاب  یهلا ))  ملح   . )) دوش یم  هداد  تلهم  وا  هب  هکلب  دنک  باقع  ار  درف 
یناسک نیاربانب ،  دنـسر .  یم  مه  نآ  بقاوع  هب  دننام و  یم  یقاب  دوخ  هانگ  رد  مه  يا  هدـع  هتبلا  درذـگ ،  یم  نانآ  زا  مه  دـنوادخ  سپ 

یم ورف  رتشیب  دوخ  هانگ  رد  هک  نانآ  اما  دنا ،  هدرک  ادیپ  ار  تشگزاب  تصرف  هکنیا  هچ  تسا  نانآ  عفن  هب  یهلا  ملح  دـندرگ ،  یم  زاب  هک 
هک دشاب  نیمه  يارب  دـیاش  و  دـندرک .  یم  هانگ  رتمک  دـندش  یم  تازاجم  رتدوز  رگا  هکنیا  هچ  تسا  ناشیا  ررـض  هب  یهلا  ملح  دـنور ، 

ياه هناشن  یهلا  ملح  رد  اـم  لاـحره ،  هب  دـهد .  یم  ناـنآ  هب  يرتشیب  تلهم  دـیامن ،  رت  نیگنـس  ار  يا  هدـع  باذـع  هکنآ  يارب  دـنوادخ 
رد ناـسنا  دـننام  يدوـجوم  هک  دوـش  یم  هدـهاشم  یهلا ، ))  تمکح   )) اـما مینک .  یم  هدـهاشم  ار  دـنوادخ  تردـق  تمحر و  تمکح ، 
 ، دـنامب یقاب  راکهانگ  رمع  رخآ  ات  ناسنا  هک  دوش  یمن  لیلد  اطخ  ای  هانگ  کی  نیاربانب ،  دراد ،  ینوگانوگ  لاـمعا  تـالاح و  یگدـنز ، 
هب لهاج ،  فیعـض و  دوجوم  نیا  هک  رطاخ  نیا  هب  سپ  یهلا ، ))  تمحر   )) اما و  دوش .  هداد  حـلاص  لـمع  تصرف  وا  هب  تسا  مزـال  سپ 
اما و  دـنک .  یم  رظن  فرـص  وا  يروف  باقع  زا  هدومن و  محر  وا  هب  دـنوادخ  سپ  تسا  هدـیدرگ  اطخ  راـچد  دوخ  فعـض  لـهج و  ببس 
زا يریگماـقتنا  تصرف  اداـبم  اـت  دـنریگ  یم  ماـقتنا  هلـصافالب  اذـل  دنتـسه  فیعـض  رگید  تادوجوم  هک  تهج  نیدـب  یهلا ، ))  تردـق  ))
 ! ُمیلَح ای   . )) تسین مزال  يا  هلجع  رگید  سپ  دیامن ،  تازاجم  دناوت  یم  دهاوخب  هک  نامزره  لاعتم  رداق ))  )) دنوادخ اما  دورب ،  ناشتسد 
 ! یتسه میلح  دوخ  نایصاع  هب  تبـسن  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٌمِیلَح ُهاصَع  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای   ! (( . )) یتسه رایـسب  ملح  ياراد  هکنآ  يا  (( . ))
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زا شیپ  ترابع  نایب  زا  زین  ترابع  هس  نیا  یناعم  درادـن . )) !  يا  هلجع  تازاجم  يارب  هک  يرابدرب  يا   ! (( . )) ُلَْـجعَیال ًاـمِیلَح  اـی  (( . ))
َِکتَمِقَن یف  ـالَو  ٌْملُظ  َکِـمْکُح  یف  َْسَیل  ُهَّنَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  هعمج ))  بش  لاـمعا   )) رد نومـضم  نیمه  هب  دوش ،  یم  موـلعم  اـهنآ 

رد اهلاراب ) !  (( . )) ) ًاریبَک ًاُّولُع  َِکلذ  ْنَع  یهِلا  ای  َْتَیلاعَت  ْدَـقَو  ُفیِعَّضلا  ِْملُّظلا  یِلا  ُجاـتْحَی  اـمَّنِاَو  َتْوَْفلا  ُفاـخَی  ْنَم  ُلَْـجعَی  اـمَّنِاَو  ٌۀَـلَجَع 
توف زا  هک  دـنک  یم  هلجع  نتفرگ  ماقتنا  رد  سک  نآ  هکنیا  هچ  تسین ؛  يا  هلجع  مه  وت  يریگماـقتنا  رد  درادـن و  دوجو  یملظ  وت  مکح 

نیا زا  رترب  یتـسه و  يراـع  صقاون  نیا  زا  نم !  يادـخ  يا  وت  دـشاب و  فیعـض  هک  دراد  جاـیتحا  ندرک  ملظ  هب  سک  نآ  دـسرتب و  تقو 
هب حفـص ))   ! (( . )) ینک یم  تشذگ  هنامیرک  هکنآ  يا   ! (( . )) ِحـْفَّصلا َمیرَک  ای   (( . )) گرزب رایـسب  يرترب  مه  نآ  یـشاب ،  یم  اهراک 

هدـیدان يرگید و  هاـنگ  زا  ندرک  ضارعا  ياـنعم  هـب  حالطــصا  رد  ندوـمن و  ضارعا  ندرک و  كرت  ینعی  تـسا ؛  ینادرگ  يور  ياـنعم 
رد تسا .  کیدزن   ! (( ِزُواجَّتلاَنَـسَحای  )) ترابع هب  تراـبع  نیا  ياـنعم  دـشاب .  یم  ینعملا  بیرق  (( ْوفَع  )) اـب نیارباـنب ،  تسا ،  نآ  نتفرگ 

اوُرِفْغَتَو اوُحَفْـصَتَو  اوُفْعَت  ْنِاَو  دیامرف . . . ( :  یم  نباغت ،  هکرابم  هروس  رد  تسا .  هدش  رکذ  وفع ))  )) اب رتشیب  حفـص ))   )) زین میرک  نآرق 
نابرهم هدنزرمآ  مه  دنوادخ  هک )  دینادب  سپ   ) دیـشخبب دیریگب و  هدـیدان  دـینک و  تشذـگ  امـش  رگا  ( )) 137  ( . ) ٌمیحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِاَـف 

هب نظ ))  نسح   )) ار یهلا ))  حفـص   )) هب ندیـسر  طرـش  یلاـمث ))  هزمح  یبا  ياـعد   )) رد مالّـسلا )  هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماـما  تـسا . )) 
وت هب  هک  یناسک  يارب  وت  تشذگ  حفص و  هدعو  ًاّنَظ . )) َِکب  َنَسْحَا  ْنَّمَع  ِحْفَّصلا  َنِم  َتْدَعَو  ام  ٌزِّجَنَتُم  دنک . . . (( :  یم  رکذ  راگدرورپ 
ؤم يریگ و  یمن  شهانگ  هب  ار  راکهنگ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِةَریِرَْجلاـِب ْذِـخا  ُؤی  َْمل  ْنَم  اـی   (( . )) تسا یمتح  یعطق و  دـنراد  نظ  نسح 

 : تسا هدـمآ  نـینچ  یلاـمث ))  هزمح  یبا  ياـعد   )) رد تـسا .  تیاـنج ))  بـنذ و  مـثا و   )) ياـنعم هـب  هریرج ))   ! (( . )) ینک یمن  هذـخا 
مراد راظتنا  وزرآ و  هک  رادـقم  نآ  هب  تدوخ  وفع  زا  اراگدرورپ !   (( . )) یلَمَع َءَوْسَِاب  ینْذِـخا  ُؤت  الَو  یلَمَا  ِرادـْقِِمب  َكِْوفَع  ْنِم  ینِطْعَاَف  ))

 ، دراد یـصاخ  طیارـش  لاـعتم  دـنوادخ  ندرکن  هذـخا  ؤم  هک  تسا  حـضاو  نکم . ))  هذـخا  ؤم  متـشز  لاـمعا  هب  ارم  اـمرفب و  اـطع  نم  هب 
ای  . )) دیامن یم  هذـخا  ؤم  مدـع  تساوخرد  سپـس  وفع و  بلط  تسخن  ترـضح ،  هک  دوش  یم  هدـهاشم  اعد  زا  هلمج  نیا  رد  هکنانچمه 

نیب زا  هدننک و  خسف  يانعم  هب  لیقم ))   ! (( . )) اهـشزغل زا  هدنرذگرد  يا   ! (( . )) ِتارَثَْعلا َلیِقُم  ای   ! (( . )) هدـنرب نیب  زا  يا   ! (( . )) ُلیِقُم
اریز تسا ؛  هدـش  هدرب  مان  طوقـس  شزغل و  ناونع  هب  هانگ  زا  ترابع  نیا  رد  تسا .  شزغل  طوقـس و  يانعم  هب  زین  رثع ))  )) تسا و هدـنرب 

 : دنیامرف یم  نینچ  ترـضح ،  لیمک ، ))  ياعد   )) رد تسا .  یهلا  قیرط  زا  طوقـس  تیناسنا و  میقتـسم  طارـص  زا  ندـیزغل  عقاو  رد  هانگ 
بیرق یلبق  تارابع  زا  يرایـسب  اب  مه  ترابع  نیا  لاحره ،  هب  شخبب . ))  ار  میاطخ  رذگب و  مشزغل  زا   (( . )) یتَّلَز ْرِفْغاَو  یتَْرثَع  یْنِلقَاَو  ))

مامت اب  هانگ  نیا  دوش ،  یم  هانگ  بکترم  ناسنا  هک  یماگنه  اهیتشز . )) !  هدننک  وحم  يا   ! (( . )) ِتائِّیَّسلا َیِح  ام  ای   . )) دـشاب یم  ینعملا 
قالخا رب  هک  یتارثا  دراذگ ،  یم  یمدآ  بلق  ناج و  لد و  رد  هانگ  هک  یتارثا  دننام  دـنام ،  یم  یقاب  ناسنا  يارب  شیورخا  يویند و  راثآ 

 . . دروآ و یم  راب  هب  باذع  ناونع  هب  ناسنا  يارب  تمایق  رد  هک  یتارثا  دراد ،  وا  ناگتسباو  ناسنا و  تشونرـس  رب  هک  یتارثا  دراد ،  ناسنا 
زا هئّیس  هانگ و  وحم  ایآ  اما  نیا ؟  زا  رتالاب  یفطل  هچ  تسا و  جیاتن  راثآ و  نیا  یمامت  نتفر  نیب  زا  يانعم  هب  هانگ  هئّیـس و  وحم  نیاربانب ،  . 
یم يدب  نتفر  نیب  زا  بجوم  ار  بوخ  ياهراک  نداد  ماجنا  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  دراد  هک  هتبلا  درادـن ؟  هطباض  دـنوادخ  يوس 
نیب زا  ار  اهیتشز  اـهیکین ،  هک  یتسرد  هب  ( )) . . . 138  . . . ( . ) ِتائِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَـسَْحلا  َّنِا  دـیامرف . . . ( :  یم  دوه ،  هروس  رد  دـناد ، 
اَِهب ِزاُجی  َْملَو  ِتائِّیَّسلا  ِنَع  افَع  ْنَم  ای   : )) تسا هدـمآ  مالّـسلا )  هیلع   ) ریما ترـضح  زامن  رد  لاعتم  دـنوادخ  تشذـگ  وفع و  دـنرب . )) یم 
محر تدوخ  هدـنب  رب  ینک !  یمن  تازاجم  اهیتشز  نآ  ببـس  هب  ار  ناسنا  يرذـگ و  یم  اـهیتشز  زا  هک  ییادـخ  يا   ! (( . )) َكَدـْبَع ْمَحْرا 

تـسد هب  ار  نآ  تقایل ))  تیلباق و   )) هک دنک  يراک  دیاب  ناسنا  اما  تسه  دـنوادخ  رد  تشذـگ ))  وفع و   )) تفـص عقاو  رد  ینعی  امن . ))
(( . َكِوـْفَع ْنَع  ُهُوْهَـس  ُهَبَجَحَو  َکَـهْجَو  ُْهنَع  َْتفَرَـص  ْنَّمِم  ینلَعَْجت  ـالَف   : )) دـیامرف یم  نینچ  هینابعـش  تاـجانم  رد  تهج  نیمه  هب  دروآ 
هدش وت  وفع  هب  ندیسرن  بجوم  ناشتلفغ  هک  یناسک  زا  ارم  زین  هدم و  رارق  يا  هدنادرگ  نانآ  زا  ار  دوخ  يور  هک  یناسک  زا  ارم  اهلاراب !  ))

 . دش جراخ  اهتلفغ ))  )) زا دیاب  یهلا ))  وفع   )) هب یبایتسد  يارب  سپ  هدم . ))  رارق  تسا 
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اهبیع هدنناشوپ  دنوادخ ، 

ِّلُک َِرتاس  ای  ( )) 10  ! (( . ) اهـصقن اهبیع و  هدنناشوپ  يا   ! (( . )) ِبُویُْعلا َراّتَـس  ای  ( )) 12  ! (( . ) هدنناشوپ رایسب  يا   ! (( . )) ُراّتَـس ای  ( )) 65)
 ! َحیبَْقلا َرَتَس  ْنَم  ای  ( )) 22  ! (( . ) اهیتشز اهیدب و  ششوپ  يا   ! (( . )) ِتارْوَْعلا َِرتاس  ای  ( )) 24  ! (( . ) بویعم ره  ششوپ  يا   ! (( . )) ٍبُویْعَم

 ! (( . درد یمن  ار  اه  هدرپ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َْرتِّسلا ِِکتْهَی  َْمل  ْنَم  اـی  ( )) 22  ! (( . ) دناشوپ یم  ار  اهیتشز  حیابق و  هک  یـسک  يا  (( . ))
تافـصزارگید یکی  رتس  يانعم  دزاس . )) !  یم  راکـشآ  رهاظ و  ار  اهییابیز  اهیبوخ و  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َلـیمَْجلا َرَهْظَا  ْنَم  اـی  ( )) 22)

یم هدنناشوپ ))  رایسب   )) يانعم هب  تسا  دنوادخ  امـسا  زا  هک  راتـس  تسا و  شـشوپ  يانعم  هب  رتس ))  . )) تسا ندوب  (( راتـس  )) یلاعت يراب 
يوس هب  دوش و  رود  اهیدـب  زا  رـشب  ناکمالا  یتح  هک  تسا  ساـسا  نیارب  یهلا  تیبرت  ماـظن  هکدـش  مولعم  نینچ  لـبق  ياـهثحب  زا  دـشاب . 

یم قوس  تمـس  نیا  هب  ار  ناسنا  هک  دنتـسه  یتافـص  زا  زین  وفع و . . .  ملح ،  ترفغم ،  يریذپ ،  هبوت  دننام  یتافـص  دروآ .  يور  اهیبوخ 
 ، تسا ناـسنا  يارب  یگرزب  تمعنو  تمحر  هک  یلاـعت  يراـب  تافـصزارگید  یکی  دـننک .  یم  راومه  رـشب  يارب  ار  تداعـس  هار  دـنهد و 

دیاوف یهلا  تمحر  نیا  رب  دـناشوپ و  یم  ار  دوخ  ناگدـنب  حـیابق  بویع و  لاعتم ،  راگدرورپ  تسا .  نایملاع  راگدرورپ  ندوب ))  راتـس  ))
صقاون و اهبیع ،  لاعتم  دنوادخ  هک  مینادب  انعم  نیا  هب  ار  ششوپ  رگا  یعامتجا .  يدرف و  يورخا ،  يویند ،  دیاوف  تسا ،  بترتم  يرایسب 

بجوم يدرف ،  رظن  زا  اما  تسا ،  نشور  نآ  دیاوف  تروص  نیا  رد  دـنک ،  یمن  رهاظ  ار  اهنآ  دـناشوپ و  یم  نارگید  زا  ار  ناسنا  ياهیتشز 
هک یـسک  تسا .  جاتحم  نادـب  تخـس  مدرم  ناـیم  رد  یگدـنز  يارب  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دوش و  یم  ناـسنا  يوربآ  ظـفح 

یقرت تداعس و  يارب  هجیتن  رد  دنک و  یم  لوبق  ار  وا  یتخس  هب  هعماج  دشاب ،  هدش  مه  نامیـشپ  رگا  یتح  هداد ،  تسد  زا  ار  دوخ  يوربآ 
دزاس و یم  راد  هشدخ  مه  ار  ناسنا  هتشذگ  هکلب  دنک  یم  راوشد  ناسنا  يارب  ار  هدنیآ  هار  اهنت  هن  ندش  وربآ  یب  درب .  یمن  ییاج  هب  هر  ، 

یم اهنآ  ناربج  تشگزاب و  يارب  تصرف  داجیا  بجوم  صقاون ،  اهیتشز و  ندـشن  اـشفا  نیا ،  رب  هوـالع  دـهد .  یم  نآ  هب  يرگید  گـنر 
یقالخا و تنایـص  بجوم  حـیابق  بویع و  رتس  یعامتجا ،  ظاحل  زا  اـما  و  دـنوش .  یم  تشگزاـب  لـباق  ریغ  اـههار  زا  يرایـسب  ـالا  دوش و 

ایح فافع ،  ياه  هدرپ  زا  يرایسب  رگید  دشاب ،  راکـشآ  المرب و  ناگمه  ياهیتشز  حیابق و  دشاب  رارق  رگا  ینعی  دوش ؛ یم  هعماج  یتدیقع 
بجوم ناسنا ،  ياهیتشز  ندش  راکـشآ  نیا ،  رب  نوزفا  تسا .  حضاو  نآ  ءوس  جیاتن  هک  تفر  دنهاوخ  نیب  زا  یتسرد و . . .  تقادـص ،  ، 

نانآ زا  مرـش  نارگید و  نتفرگ  رظن  رد  اهیدـب ،  باکترا  ياهدـس  عناوم و  زا  یکی  اریز  دوش ؛ یم  اهیتشز  رگید  ماجنا  رد  وا  ندـش  روسج 
نیمه هب  ددرگ ،  یم  يداع  حیابق ،  ماجنا  دوش و  یم  ایح  مرش و  یجیردت  نتفر  نیب  زا  بجوم  دوشب ،  راکـشآ  حیابق  هک  یتقو  اما  تسا ، 
َنیذَّلا َّنِا   : ) دـیامرف یم  زین  میرک  نآرق  تسا .  هدـش  یهن  نارگید  ياهیدـب  ياـشفا  زا  مالـسا  نیبم  نید  رد  هک  مینک  یم  هدـهاشم  رطاـخ 

 ، دـبای جاور  نینم  ؤم  نایم  رد  یتشز  دـنراد  تسود  هکناـنآ  ( )) 139  . . . ( . ) ٌمیلَا ٌباذَـع  ْمَُهل  اوـُنَما  َنیذَّلا  یف  ُۀَـشِحاْفلا  َعیـشَت  ْنَا  َنوُّبُِحی 
هب دناشوپ  یم  ار  حیابق  اهیتشز و  دنوادخ  هک  مینادب  انعم  نیا  هب  ار  دنوادخ  ندوب  راتـس  رگا  اما  و  تسا . )) . . .  كاندرد  باذـع  ناشیارب 

يراج ترفغم  ثحابم  نامه  دـش و  دـهاوخ  کیدزن  رافغ ))  )) ياـنعم هب  تروص  نیا  رد  دوش ،  یم  اـهنآ  نتفر  نیب  زا  بجوم  هک  يروط 
یبویع رایـسب  هچ  یناشوپ . )) !  یم  ار  اهبیع  هکنآ  يا   ! (( . )) ِبُویُْعلا َراّتَـس  ای   ! (( . )) هدنناشوپ رایـسب  يا   ! (( . )) ُراّتَـس ای   . )) ددرگ یم 

 ، مهف ملع و  هریـشع ،  لیماف و  ندـب ،  رد  بیع  دـننام  تسین ؛  یهاگآ  اهنآ  هب  تبـسن  ار  نارگید  دراد و  عالطا  نآ  زا  ناسنا  دوخ  اهنت  هک 
دیاب خـساپ  رد  ریخ ؟  ای  دوش  یم  مه  ناهانگ  لماش  ایآ  نیارباـنب ،  تسا ،  هصیقن ))   )) ياـنعم هب  بیع  هک  تسناد  دـیاب  اـهدرکلمع و . . . 

ناوارف بویع  دوجو  زا  یکاح  دوخ  ندرک  هانگ  رگید ،  یترابع  هب  و  دشاب .  یم  بیع  زراب  قیداصم  زا  یکی  ندرک  هانگ  هکلب  هلب ،  تفگ 
 ! (( . یناشوپ یم  ار  یـصقان  ره  هکنآ  يا   ! (( . )) ٍبُویْعَم ِّلُـک  َِرتاـس  اـی   ! (( . )) هدـنهد شـشوپ  يا   ! (( . )) ُِرتاـس اـی   . )) تسا یمدآ  رد 

 ، تسه اهبیع  مامت  شـشوپ  تردق  ار  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  ترابع  يانعم  دـنیوگ .  ار  صقن  بیع و  ياراد  دوجوم  نامه  بویعم ))  ))
ًالثم تسا ؛  نینچ  زین  اه  هنیمز  رگید  رد  هکنیا  امک  دراد  صوصخم  طیارـش  دوجو  هب  یگتـسب  دهدب ،  ماجنا  مه  ار  يراک  نینچ  هکنیا  اما 
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یم هدیشخب  دنوادخ  يوس  زا  هلـصافالب  دهدب ،  ماجنا  یهانگره  سکره  هک  تسا  نینچ  هن  بنذ ؛))  لک  رفاغ  ای   : )) دوش یم  هتفگ  یتقو 
ندیـشخب ندرک و  وحم  ییاناوت  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  درادن ،  انعم  باقع  باذع و  رگید  تروص  نیا  رد  نوچ  دوش ، 

 ، نیاربانب تسا .  هدش  نایب  دوخ  ياج  رد  هک  دشاب  هتشاد  ار  ینیعم  طیارـش  دیاب  راکهنگ  صخـش  رما ،  نیا  ققحت  يارب  اما  دراد ،  ار  هانگ 
هب دیاب  ام  رگید ،  ترابع  هب  دنتسه .  رصقم  دوخ  دننک ،  یم  اشفا ))  )) ار شیوخ  بویع  تسردان ،  راتفر  ای  اج  یب  ياهنخـس  اب  هک  یناسک 

نیا رد  شسدقم  مان  هب  ار  وا  مینک و  تساوخرد  تسا  یتردق  نینچ  ياراد  هک  دنوادخ  زا  هاگنآ  مینک و  لمع  هنیمز  نیا  رد  دوخ  فیاظو 
لامعا  )) رد تسا . )) !  مرـش  بجوم  هچنآ  هدنهد  شـشوپ  يا   ! (( . )) ِتارْوَْعلا َِرتاس  ای   . )) میوش لیان  بولطم  هجیتن  هب  ات  میناوخب  هنیمز 

اب ترابع  نیا  یتسه . ))  نم  مرش  بیع و  هدنهد  شـشوپ  وت   (( . )) یتَرْوَع ُِرتاّسلا  َْتنَا   : )) تسا هدمآ  نینچ  بجر ))  متفه  تسیب و  زور 
هب نسح و  دـض  حـبق ، ))   ! (( . )) یناشوپ یم  ار  اهیتشز  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َحـیبَْقلا َرَتَس  ْنَم  اـی   . )) تسا ینعملا  بیرق  یلبق ،  تاراـبع 
 ! َْرتِّسلا ِِکتْهَی  َْمل  ْنَم  ای   . )) دنک یم  قرف  رگیدکی  اب  اهنآ  حبق  هجرد  دنچره  دنتـسه  حیبق  ناهانگ  همه  عقاو  رد  تسا .  یتشز ))   )) يانعم
 ، دشاب هتشاد  دوجو  هدنام و  یقاب  یباجح  هدرپ و  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  درد . )) !  یمن  ار  اهششوپ  اه و  هدرپ  هک  یسک  يا  (( . ))
ار اهیبوخ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َلیمَْجلا َرَهْظَا  ْنَم  ای   . )) دـنادب رـصقم  ار  دوخ  دـیاب  تسا ،  هدرب  نیب  زا  ار  اـه  هدرپ  دوخ ،  هک  یـسک  اـما 

فرط زا  هکلب  دناشوپ  یم  ار  اهیدـب  اهنت  هن  لاعتم  دـنوادخ  ینعی  میـسر ؛  یم  رتالاب  يا  هلحرم  هب  ترابع ،  نیا  رد  ینک . )) !  یم  راکـشآ 
دیاب نایاپ ،  رد  دنشاب .  رهاظ  شیاهیبوخ  روتـسم و  شیاهیدب  هک  تسا  ناسنا  تساوخ  تیاهن  نیا  و  دنک .  یم  رهاظ  مه  ار  یبوخ  رگید ، 

هک دوش  یم  بجوم  یهلا  ناسنا  تمکح  تفع و  تراهط ،  يراوگرزب ،  ینعی  دشاب ؛ هتشاد  یتافـص  نینچ  دیاب  مه  یهلا  ناسنا  هک  تفگ 
 . تسا هدش  ناوارف  دیکءات  رما  نیا  رب  زین  تایاور  رد  هکنیا  امک  دزاس  رهاظ  ار  نانآ  ياهیبوخ  درادب و  هدیـشوپ  ار  نارگید  بویع  حیابق و 

َلیمَْجلا َرَهْظَا  ْنَم  ای   : )) تسا هدـمآ  تارابع  نیا  مالّـسلا )  هیلع   ) داجـس ترـضح  زامن  رد  ع )   ) داجـس ماما  مالک  رد  دـنوادخ  ندوب  راّتس 
ِۀَمْحَّرلِاب ِْنیَدَْیلا  َطِساب  ای  ِةَرِفْغَْملا !  َعِساو  ای  ِزُواجَّتلا !  َنَسَح  ای  ِْوفَْعلا !  َمیظَع  ای  َْرتِّسلا !  ِِکتْهَی  َْملَو  ِةَریرَْجلِاب  ْذِخا  ُؤی  َْمل  ْنَم  ای  َحیبَْقلا !  َرَتَسَو 

 ! دنک یمن  يرد  هدرپ  هدومنن و  هذخا  ؤم  هانگ  هب  هک  یسک  يا  تسا !  هدناشوپ  ار  یتشز  هدومن و  راکشآ  ار  یئابیز  هک  یـسک  يا  ! (( . ))
زین رگید  هیعدا  رد  تالمج  نیا  لاثما  ریگارف . )) !  یتمحر  هدنراد  يا  شزرمآ !  هدرتسگ  يا  هدنرذگرد !  وکین  يا  هدنـشخب !  گرزب  يا 
ٍءانَث ْنِم  ْمَکَو  ُهَتْرَتَس . . .  ٍحـیبَق  ْنِم  ْمَک  َيالْوَم  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـش  دراو  نینچ  لیمک ))  ياعد   )) رد هنیمز  نیمه  رد  تسا .  هدـمآ  ناوارف 

شلها هک  ییابیز  ياهـشیاتس  رایـسب  هچ  و  يدـناشوپ . . .  ار  اهنآ  هک  نم  زا  یحیابق  رایـسب  هچ  اهلاراب !  (( . )) ُهَتْرَـشَن َُهل  ًالْهَا  ُتَْسل  ٍلـیمَج 
ِِهْبنَذ یلَع  َرَتَـس  ِنایْـصِْعلِاب  دـبعلا )  ) ُهَرَهاـج اذِا  ْنَم . . .  اـی   : )) تسا هدـمآ  نیجارلا ))  ةاـجانم   )) رد و  يدوـمن . ))  رـشتنم  میارب  یلو  مدوـبن 
یم ار  نآ  دـشک و  یم  هدرپ  شا  هدـنب  هانگ  رب  وا  دـنک  یم  تیـصعم  ار  وا  هدرپ  یب  اورپ و  یب  شا  هدـنب  یتقو  هک  ییادـخ  يا  (( . )) ُهاّطَغَو
ْدَق ي  تسا :  هدـمآ  نینچ  ترخآ ،  ایند و  رد  لاعتم  راگدرورپ  ندوب  راّتـس  هرابرد  زین  هینابعـش ))   )) ردـقلا لیلج  تاجانم  رد  دـناشوپ . ))

َكِداـبِع ْنِم  ٍدَـحَِال  اـهْرِهُْظت  َْمل  ْذِا  ََّیِلا  َْتنَـسْحَا  ْدَـق  یهِلا  يرْخُْـالا ،  ِیف  َکـْنِم  َّیَلَع  اـهِْرتَس  یِلا  ُجَوْحَا  اـَنَاَو  اْینُّدـلا  یف  ًاـبُونُذ  َّیَلَع  َتْرَتَـس 
ناهانگ ششوپ  هب  نم  يدناشوپ و  ار  نم  زا  یناهانگ  ایند  رد  اراگدرورپ !  (( . )) ِداهْـشالا ُِسُؤر  یلَع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ینْحَـضْفَت  الَف  َنیِحلاّصلا 
هتـسیاش ناگدـنب  رب  ار  مناهانگ  هک  تهج  نیا  زا  يدومن  یکین  نم  رب  اهلاراب !  متـسه .  دـنمزاین  رتشیب  ترخآ  ناـهج  رد  وت  يوس  زا  دوخ 

ناسنا مه  ترخآ  ناهج  رد  ینعی  نادرگم . ))  اوسر  حضتفم و  قیالخ ،  هدید  لباقم  رد  ارم  مه  تمایق  زور  رد  سپ  يدرکن ،  راکشآ  تا 
 . تسا نارگید  ربارب  رد  یمدآ  ییاوسر  تمایق ،  زور  كاندرد  ياهباذع  زا  یکی  ًالوصا  و  دراد .  جایتحا  وربآ ))  )) هب

تسا دنوادخ  يوس  هب  زیچ  همه  تشگزاب 

ٌبینُم ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم  ای  ( )) 37  ! (( . ) تسا لوحت  لاح  رد  وا  يوس  هب  يزیچره  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِْهَیِلا ٌِرئاص  ٍءْیَـش  ُّلُک  ْنَم  اـی  ( )) 37)
 ، گرم رد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُُهتَرْدـُق ِتامَْملا  ِیف  ْنَم  ای  ( )) 42  ! (( . ) ددرگ یم  زاـب  وا  يوـس  هب  زیچ  همه  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِْهَیِلا
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ای ( )) 41  ! (( . ) دراد دوجو  وا  تربع  دـنپ و  اهربق ،  رد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُُهتَْربِع ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  ای  ( )) 42  ! (( . ) تسا هتفهن  وا  تردـق 
یـسک يا   ! (( . )) َوُه ِّالا  یتْوَْملا  ِییُْحی  ْنَم ال  ای  ( )) 90  ! (( . ) دـشخب یم  ناج  دناتـس و  یم  ناج  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ییْحَاَو َتامَا  ْنَم 

زا تایح  هدنریگ  زیچ و  همه  شخبتایح  يا   ! (( . )) ُهَتیمُمَو ٍءْیَش  ِّلُک  َِییُْحم  ای  ( )) 94  ! (( . ) دزاس یمن  هدنز  یسک  وا  زج  ار  ناگدرم  هک 
ای ( )) 93  ! (( . ) شخبتاـیح يا   ! (( . )) ییُْحم اـی  ( )) 93  ! (( . ) ناگدرم هدـننک  هدـنز  يا   ! (( . )) ِتاْومالا َِییُْحم  ای  ( )) 24  ! (( . ) زیچره

 ! (( . هدـنزیگنارب يا   ! (( . )) ُثِعاب ای  ( )) 32  ! (( . ) قلخ هدـننازیگنارب  يا   ! (( . )) ایارَْبلا َثِعاب  ای  ( )) 7  ! (( . ) هدـننک انف  يا   ! (( . )) ینْفُم
 ! (( . نآ هدننادرگزاب  يزیچره و  هدننیرفآ  يا   ! (( . )) ُهَدیعُمَو ٍءْیَـش  ِّلُک  َئِدـْبُم  ای  ( )) 94  ! (( . ) هدـننک عمج  يا   ! (( . )) ُعِماج ای  ( )) 9)
 ! (( . ُهُدیُعی َُّمث  َْقلَْخلا  ُءَدـْبَی  ْنَم  ای  ( )) 58  ! (( . ) هدـننادرگرب يا   ! (( . )) ُدـیعُم ای  ( )) 73  ! (( . ) هدـننک زاغآ  يا   ! (( . )) ُئِدـْبُم ای  ( )) 73)
تمایق رد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُهُْکُلم ِۀَـمایِْقلا  ِیف  ْنَم  اـی  ( )) 42  ! (( . ) ینادرگ یمزاـب  ار  نآ  سپـس  يدـیرفآ و  ار  قلخ  هک  یـسک  يا  ))

ْالا َُهل  ْنَم  ای  ( )) 56  ! (( . ) ازج زور  رایتخا  بحاص  کلام و  يا   ! (( . )) ِنیّدـلا ِمْوَی  َِکلام  ای  ( )) 72  ! (( . ) تسوا نآ  زا  تنطلـس  کلم و 
 ! (( . ُرِخا ای  ( )) 85  ! (( . ) لّوا يا   ! (( . )) ُلَّوَا اــی  ( )) 85  ! (( . ) تسوا نآ  زا  ترخآ  ایند و  ناـهج  هک  یـسک  يا   ! (( . )) یلوُْـالاَو ُةَرِخ 
میـسرت شخب ،  یتسه  هک  يریـسم  رد  ناسنا  نآ . )) !  رخآ  زیچره و  لّوا  يا   ! (( . )) ُهَرِخاَو ٍءْیَـش  ِّلُـک  َلَّوَا  اـی  ( )) 94  ! (( . ) رخآ يا  ))

ریسم نیا  یط  يارب  وا  و  تسوا .  يوس  هب  مه  شیاهتنا  نیرفآ و  یتسه  زا  شیادتبا  هک  يریـسم  دشاب ؛ یم  تکرح  لاح  رد  تسا ،  هدومن 
هن مه  ریسم  نیا  ياهتنا  و  تسا .  هدش  قلخ  هنامیکح  هناربدم و  قیقد ،  رایسب  يراک  روتسد  همانرب و  اب  هکلب  هدشن  هدیرفآ  هدوهیب  ثبع و  ، 
 (( يونعم يدام و   )) دعبود ياراد  یناگدنز  ریسم  دریذپ .  یم  نایاپ  نّیعم ،  صخشم و  ًالماک  یهاگرارق  هب  هکلب  مولعمان  مهبم و  ییاج  هب 

تـسا يا  هلیـسو  راکتمدـخ و  زین  يدام  دـُعب  تفای ،  ناوت  یم  دـعب  نآ  رد  ار  ناسنا  تیناسنا  اریز  تسا ؛  يونعم  دـعب  اب  تلاـصا  و  تسا . 
انعم نیا  هب  باختنا  تردـق  نیا  اما  تسا ،  باختنا  تردـق  هدارا و  يدازآ ،  ياراد  یناگدـنز ،  ریـسم  شیاـمیپ  رد  یمدآ  تیونعم .  يارب 
مادک حیحـص  باختنا  نیا  دراد .  دوجو  تسرد  باختنا  کی  اهنت  نایم  نیا  رد  هکلب  تسا  حیحـص  هدومن ،  باختنا  ار  هچنآره  هک  تسین 

تسا و هداد  ناشن  یمدآ  هب  ار  تسردان  تسرد و  باختنا  تسا ،  هدیـشخب  یتسه  ناـسنا  هب  هک  یـشخب  یتسه  ناـمه  تفگ  دـیاب  تسا ؟ 
یم يا  هطقن  هب  یناگدـنز ،  ریـسم  لوط  رد  ناسنا  لاـحره ،  هب  تسا .  هدومن  ریوصت  ناـسنا  يارب  مه  ار  یباـختنا  ره  بقاوع  جـیاتن و  هتبلا 

رد لـبق و  زا  دوـخ  ار  نآ  تیفیک  هک  دوـش  یم  يا  هلحرم  دراو  سپـس ،  دوـش و  یم  بوـسحم  وا  یناـهج  نیا  یناگدـنز  ناـیاپ  هک  دـسر 
ای  . )) تسناد اه )) هتـشِک  نتفای   )) دیمان و اه )) هتـشاد  ندید   )) ار نآ  ناوت  یم  هک  يا  هلحرم  تسا .  هدومن  نییعت  شیناهج  نیا  یناگدـنز 
هک ومه  میتسه ،  ادخ  زا  ام  دنتسه . )) !  وا  يوس  هب  لوحت  تشگزاب و  لاح  رد  اهزیچ  مامت  هک  یسک  يا   ! (( . )) ِْهَیِلا ٌِرئاص  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم 
اما میدرگزاب  وا  يوس  هب  دـیاب  هرابود  هاگنآ  هدـنام و  یقاب  ناهج  نیا  رد  مه  یتدـم  تسا ،  هتخاس  هناور  ناهج  نیا  هب  هدومن و  قلخ  ار  ام 

ناـمه دـنک ؛ یم  صخــشم  دـنوادخ  دزن  ار  اـم  تبقاـع  هـک  ییاـهدرکلمع  ناـمه  نوگاـنوگ ؛  ياـهدرکلمع  زا  يراـب  هلوـک  اـب  راـب  نـیا 
دـب و یتعجارم  ای  تسا  ریخ  یماجرف  وکین و  یتشگزاب  دـنوادخ ،  يوس  هب  ام  تشگزاب  عوجر و  ایآ  دـیامن  یم  نشور  هک  ییاـهدرکلمع 
و ( )) . . . 140  ( . ) ُریـصَْملا ِهّللا  َیِلاَو  تسا . . . ( :  هدـش  نایب  دـنوادخ  يوس  هب  تشگزاب ، ))   )) اـهراب زین  میرک  نآرق  رد  رـش ؛ یتبقاـع 

تشگزاب و )  ) تسین هّللا  زج  ییادخ  ( )) . . . 141  ( . ) ُریـصَْملا ِْهَیِلا  َوُه  ِّالا  َهِلا  ال  تسوا . . . ( . ))  يوس  هب  تادوجوم )  یمامت   ) تشگزاب
يوس هب  ینوگرگد  نیا  دـشاب .  یم  ایـشا  همه  رد  لّوحت  ینوگرگد و  عون  کی  هدـننک  نایب  تـالمج ،  نیا  تسوا . ))  يوس  هب  زیچره ) )

ُّلُک ْنَم  ای   . )) تسا هدـمآ  لوحت ))  اهتنم و  تبقاع ،  تعجر ،   )) ياـنعم هب  تغل  رد  ریـص ))  )) هک تسناد  دـیاب  دـشاب  یم  ایـشا  نیا  قلاـخ 
اما تسا ،  هدـننک  عوـجر  ياـنعم  هب  بینم ))   ! (( . )) وا يوـس  هب  يزیچره  تسا  هدـننک  تشگزاـب  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِْهَیِلا ٌبینُم  ٍءْیَش 
رکذ ناهج  نیمه  رد  دنوادخ  يوس  هب  ناسنا  تشگزاب  عوجر و  يانعم  هب  زین  میرک  نآرق  رد  دـشاب .  ینامیـشپ  هبوت و  هارمه  هک  یعوجر 

وت رب  اراـگدرورپ !  ( )) . . . 142  ( . ) ُریـصَْملا َْکَیِلاَو  اْنبَنَا  َْکَیِلاَو  اْنلَّکََوت  َْکیَلَع  انَّبَر  دـیامرف . . . ( :  یم  هنحتمم ،  هروس  رد  تسا .  هدـش 
يا  ! (( . )) ُُهتَرْدـُق ِتامَْملا  ِیف  ْنَم  ای   (( . )) ییاهن تشگزاب  تعجر و  تسا  وت  يوس  هب  میدرگ و  یم  زاـب  وت  يوس  هب  مینک و  یم  لـکوت 
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هچ تسا ؛  گرم ))   ، )) دوش یم  نایامن  نآ  رد  یهلا  تردـق  هک  يدراوم  زا  یکی  تسا . )) !  ناـیامن  وا  تردـق  گرم ،  رد  هک  ییادـخ 
رد یگداتـسیا  يارای  ار  يدنمتردق  چیه  دـشک .  یم  ریز  هب  ار  دـنمتردق  ياهناسنا  گرم ))   )) نیا هنوگچ  دـنک  یم  هظحالم  ناسنا  هکنیا 
زا ار  ناگمه  هصالخ  فیعـض و  ای  يوق  دـب ،  اـی  بوخ  لـهاج ،  اـی  ملاـع  ریپ ،  اـی  ناوج  هچ  ار  همه  گرم ،  تسین .  گرم  تردـق  ربارب 

گرم دروآ ،  دورف  ار  شکندرگ  دوجوم  نیا  ندرگ  تسناوت  یمن  یتردق  چیه  دوبن ،  گرم  رگا  دیاش  دنک .  یم  طقاس  ناهج  نیا  یتسه 
یم گرم  هب  هک  ینامز  اما  دنیب ،  یم  رتالاب  سک  همه  زیچ و  همه  زا  ار  دوخ  هاگ  هک  يدوجوم  لباقم  رد  تسا  راگدرورپ  ییامن  تردق  ، 

يذَّلا َتوَْملا  َّنِا  ُلق   : ) دیامرف یم  دننک  یم  رارف  گرم  زا  هک  یناسک  هب  باطخ  میرک  نآرق  دـبای .  یم  ار  دوخ  یناوتان  فعـض و  دـسر ، 
ِیف ْنَم  ای  (( . )) درک دهاوخ  تاقالم  ار  امـش  دیزیرگ  یم  نآ  زا  هک  یگرم  وگب  ربمایپ ) !  يا  ( )) ) 143  . . . ( . ) ْمُکیقالُم هَّنِاَف  ُهنِم  َنوُّرفَت 
هلمج نیا  رد  عقاو  رد  ناگدـنامزاب ) .  يارب  ناگتفر  زا  یتربع   ! (( . ) دراد دوجو  شتربع  اهربق ،  رد  هک  ییادـخ  يا   ! (( . )) ُُهتَْربِع ِرُوبُْقلا 

رد دزادـنا .  یم  ناگتفر  نتفر و  دای  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يرثا  نیرتمهم  ربق ،  هک  درک  هجوت  دـیاب  تسا .  هدـش  نایب  ربق ))  )) یتیبرت شقن 
نآ یلک  تربع  دراد ؛ دوجو  ربق  ره  رد  هک  هناگادـج  یتربع  رگید  یّلک و  یتربـع  یکی  تسا ؛  تربـع  عون  ود  ياراد  ناتـسربق ))   )) عقاو

نانچنآ زورید ،  تاعامتجا  رد  هک  نانامه  دنا ،  هدمآ  مه  درگ  ضحم  یتوکس  رد  زورما  زورید ،  ناگدنز  هنوگچ  درگنب  ناسنا  هک  تسا 
مهوا يارب  هکدنادبزینو  دنتـسه .  كرحت  یب  تکاس و  مارآ و  هنوگچ  ناشزورما ،  عامتجا  رد  دندوب ،  ناجیه  اب  لاّعف و  ادـص و  رـس و  رپ 

 ، لاحره هب  دراپسب ،  یشومارف  هب  ار  دوخ  ای  دشاب  نآ  رکف  هب  دیاین ،  ای  دیایب  ششوخ  دهاوخن ،  ای  دهاوخب  هچ  تسا ،  نیعم  ییاجاجنیارد 
ناـسنا دـبای ،  یم  هناگادـج  یتربع  کـیره  رد  دـنک ،  یم  روبع  هناگادـج  يربـق  ره  رب  ناـسنا  هک  یماـگنه  اـما  و  تسین .  نآ  زا  يزیرگ 

اجک لها  يراد ،  لاس  دنچ  هک  تسا  هدرکن  لا  ؤس  یـصخش  چیه  زا  تسا .  هدرکن  محر  یلاس  نس و  چیه  هب  گرم  هک  دنک  یم  هدهاشم 
يا همانرب  هچ  دوخ  هدنیآ  يارب  يراد ،  یماقم  تسپ و  هچ  یـشاب ،  یم  يا  هفیاط  هداوناخ و  مادک  زا  یتسه ،  لوغـشم  راک  هچ  هب  یتسه ، 

و درب .  یم  دوخ  اب  ار  ناـسنا  دـیآ و  یم  لا  ؤس  نودـب  دـنک و  یمن  یلا  ؤس  چـیه  گرم  هصـالخ  هدوب و . . .  هنوگچ  تا  هتـشذگ  يراد ، 
لد اونـش و  شوگ  انیب و  مشچ  ياراد  ناسنا  تسا  مزال  نتفرگ  تربع  يارب  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اـما  رگید .  ناوارف  ياـهتربع  نینچمه 
یب نآ  ياهـسرد  زا  ییاه ،  هسردم  نینچ  رد  نتفرگ  رارق  دوجو  اب  میتسه و  نآ  دـقاف  ناگدـنز  ام  زا  يرایـسب  هک  اغیرد  اما  دـشاب ،  رادـیب 
يا  ! (( . )) َوُه ِّالا  یتوَْملا  ِییُْحی  ْنَم ال  ای   ! (( . )) دزاـس یم  هدـنز  دـناریم و  یم  هک  ییادـخ  يا   ! (( . )) ییْحَاَو َتاـمَا  ْنَم  اـی   . )) میا هرهب 

 ! ُهَتیمُمَو ٍءْیَش  ِّلُک  َِییُْحم  ای   ! (( . )) ناگدرم شخبتایح  يا   ! (( . )) ِتاْومالا َِییُْحم  ای   ! (( . )) دنک یمن  هدنز  ار  ناگدرم  وا  زج  هک  یسک 
لباق انـشآ و  ناسنا  يارب  لّوا  هژاو  ود  یگدنز ،  گرم ،  یگدنز ،  زیچره . )) !  زا  تایح  هدنریگ  زیچ و  همه  هب  هدنهد ،  تایح  يا  (( . ))

موس هژاو  رـس  رب  هلءاسم  اما  هّرمزور ،  تروص  هب  مه  نآ  دراد ،  راک  ورـس  ود ،  نآ  اب  هدومن و  هدـهاشم  ار  اهنآ  ناسنا  اریز  تسا ؛  كرد 
دنروآ یم  نامیا  نادب  هتفریذپ و  ار  نآ  یهورگ  دوش .  یم  ادج  رگیدکی  زا  اههار  هک  تساجنیا  گرم . ))  زا  سپ  یگدنز   )) ینعی تسا 

نیا هک  تسا  نآ  گرم  زا  سپ  یگدـنز  هراـبرد  مهم  هتکن  دـنوش .  یم  رفاـک  نآ  هب  تبـسن  گرم ،  زا  سپ  تاـیح  در  اـب  مـه  یهورگ  و 
هتکن و  درادـن .  دوجو  نآ  تفایرد  كرد و  يارب  یلومعم  يدام و  هقیرط  چـیه  ینعی  تسا ؛  بیغ ))   )) ام يارب  رـضاح  لاح  رد  یگدـنز 

هک مینک  یم  هظحالم  تهج  نیمه  هب  تسین  نآ  يارب  ینایاپ  هک  تسا  یمیاد  یگـشیمه و  یگدـنز  کی  یگدـنز ،  نیا  هکنآ  رگید  مهم 
 . تسا نآ  لابق  رد  ناسنا  فیاظو  نایب  ناسنا و  يارب  یگدـنز  نیا  نییبت  مالّـسلا )  مهیلع   ) ایبنا نیگنـس  ياـهتیلو  ؤسم  فیاـظو و  زا  یکی 
 ، دـبای تسد  هنیمز  نیا  رد  يرواب  چـیه  هب  دـناوت  یمن  ناسنا  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  يورخا  یگدـنز  ندوب  بیغ  هک  درک  هجوت  دـیاب  هتبلا 

روما رد  لماک ))  نیقی   )) هب دـناوت  یم  هک  تسا  هنیمز  نیا  رد  یکرد  مهف و  تردـق  نانچ  ياراد  ینورد  ظاحل  زا  ناـسنا  سکعرب ،  هکلب 
ياراد دوخ  رواب ،  كرد و  زا  هلحرم  نیا  هب  ندیـسر  اما  دیامن .  هظحالم  دبایرد و  نشور  زور  دـننام  ار  قیاقح  هنوگنیا  دوش و  لیان  یبیغ 

رد هک  يرگید  هلءاسم  تسا .  هدش  نایب  دوخ  ياج  رد  دهد و  یم  لیکشت  ار  ایبنا  تامیلعت  زا  یگرزب  تمسق  هک  تسا  یتامدقم  طیارش و 
نیمه ارچ  دزاس ؟  یم  هدـنز  هرابود  دـناریم و  یم  دـنوادخ  ارچ  تسیچ ؟  يارب  یگدـنز  گرم و  نیا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  اجنیا 
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ندـمآ و ناهج  نیا  هب  هصالخ  و  دـیدرگن ؟  قلخ  دوخ  یناهج  نآ  تایح  رد  ناسنا  ادـتبا  زا  ارچ  ای  دـنک و  یمن  ادـیپ  همادا  یلعف  یگدـنز 
رییغت و اهتفر و  دمآ و  نیا  مامت  تفگ  دیاب  خساپ  رد  تسیچ ؟  يارب  اهینوگرگد  تالوحت و  رییغت و  همهنیا  نتفر و  رگید  یناهج  هب  سپس 
هک مییامن  یم  هدـهاشم  مینک ،  یم  هاگن  ناسنا  هّیلوا  تقلخ  هب  هک  یتقو  تسا  هدـش  يزیر  همانرب  هناـمیکح و  هدـش ،  باـسح  تـالوحت ، 

ترخآ تشهب  اب  هک  ینامـسآ  یتشهب  رد  ینعی   ) تشهب یعون  رد  مه  نآ  رگید و  ییاج  رد  هکلب  یکاخ  هرک  نیا  رد  هن  ناسنا  نیلّوا  اقافتا 
یمن ناشن  دوخ  زا  ار  اجنآ  رد  ندـنام  تیلباق  تقاـیل و  ارهاـظ  اـما  دوش  یم  قلخ  تسین )  نکمم  ترخآ  تشهب  زا  جورخ  اریز  دراد ؛ قرف 

تقایل هک  یناسک  اهنت  هاگنآ ،  ات  دـنارذگب  رـس  زا  ار  نوگانوگ  لحارم  اهناحتما و  ات  دوش  یم  هدروآ  بوشآرپ  ناـهج  نیا  هب  سپ  دـهد . 
یگـشیمه ياقب  تیلباق  هک  تسا  نآ  زا  رتریقح  ایند  نیا  هک  ارچ  دنوش ؛ رقتـسم  نآ  رد  دـنهن و  مدـق  یگـشیمه  يدـبا و  تشهب  هب  دـنراد 

هدش نایب  صخشم و  شخب ،  یتسه  قلاخ  يوس  زا  ناسنا  فیاظو  فیلکت و  اهتفر  دمآ و  نیا  مامت  رد  لاحره ،  هب  دشاب .  هتشاد  ار  ناسنا 
یگدنز گرم و  زا  فدـه  میرک ،  نآرق  دـیامن .  لمع  نآ  قبط  رب  هدومن و  ار  دوخ  فیلکت  هظحالم  هک  تسا  یمدآ  رب  نیاربانب ،  تسا ، 

ار یگدنز  گرم و  هک  یـسک  نامه  ( )) 144  . . . ( . ) ًالَمَع ُنَسْحَا  ْمُکُّیَا  ْمُکَُوْلبَِیل  َةایَْحلاَو  َتْوَْملا  َقَلَخ  يذَّلَا   : ) دـیامرف یم  ناـیب  نینچ  ار 
نیا اجنیا  رد  رکذ  لباق  هتکن  هدنهد . )) !  تایح  يا   ! (( . )) ییُْحم ای   . . . (( . )) دنراکوکین امش  زا  یناسک  هچ  دوش  مولعم  ات  دروآ  دیدپ 

هک تفگ  ناوت  یم  اما  تسا ،  ترخآ  ناهج  رد  ناگدرم  ندومن  هدـنز  هب  طوبرم  دـنوادخ ،  ندوب  ییحم  زراب  قادـصم  دـنچره  هک  تسا 
یتهج زا  دروم  نیا  و  هدرم ))  ياهلد  ندرک  هدنز   )) زا تسا  ترابع  ایند  نیمه  رد  نآ  مهم  دراوم  زا  یکی  هکلب  درادن ،  نآ  هب  یصاصتخا 

ار ناگمه  دنوادخ  هکلب  درادن  نیعم  صاخـشا  هب  صاصتخا  ترخآ  ناهج  رد  ندومن  هدنز  اریز  دشاب ؛ یم  يورخا  ندرک  هدـنز  زا  رتمهم 
قیفوت و هدنز ،  ریغ  ياهلد  ندرک  هدنز  اما  دنوش .  هناور  دنا  هتخاس  دوخ  تسد  اب  هک  شیوخ  يدبا  تشونرـس  يوس  هب  ات  دزاس  یم  هدنز 

تیفیک هک  تسا  يرما  ایند  نیا  رد  لد  ندوبن  اـی  ندوب  هدـنز  هتـشذگ  نیا  زا  دوش و  یم  صاـخ  يا  هدـع  بیـصن  اـهنت  هک  تسا  یتداـعس 
زا دیآرب و  دوخ  ناج  لد و  هب  ندیـشخب  تایح  لابند  هب  دـیاب  ناهج  نیا  رد  ناسنا  نیاربانب ،  دـنک .  یم  نیعم  ار  ناسنا  يورخا  یناگدـنز 

هدومرف ثوعبم  نآ  يارب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ ،  هک  تسا  يزیچ  رما ،  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  و  دـیامنن .  غیرد  هار  نیا  رد  یـششوک  چـیه 
یم لافنا ،  هکرابم  هروس  رد  دنک .  یم  توعد  یهلا  شخبتایح ))   )) میلاعت يوس  هب  ار  اهناسنا  دنوادخ  میرک  نآرق  رد  تهج  نیدـب  تسا 

ادخ و دینک  تباجا  ناگدـنروآ !  نامیا  يا  ( )) 145  . . . ( . ) ْمُکِییُْحی اِمل  ْمُکاعد  اذِا  ِلوُسَّرِللَو  ِِهّلل  اُوبیجَتْـسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   : ) دـیامرف
یگدنز تایح و  زا  روظنم  هک  تسا  مولعم  ار . )) . . .  امش  دنک  یم  هدنز  هک  دنناوخ  یم  يزیچ  يوس  هب  ار  امش  هک  یماگنه  ار  شلوسر 

 ، لحن هروس  رد  و  تسا .  دارم  يونعم  یحور و  تایح  هکلب  دنـشاب  یم  اراد  ار  نآ  ناگمه  اریز  تسین ؛  يداـم  یگدـنز  هفیرـش ،  هیآ  رد 
لمع هک  ینامیا  اـب  نز  درم و  ره  ( )) 146  . . . ( . ) ًۀَـبِّیَط ًةایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یْثنُا  َْوا  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم   : ) دـیامرف یم  نینچ 

يونعم و تایح  دارم ،  زین  اجنیا  رد  هک  هزیکاپ ، )) . . .  بیط و  یتایح  میـشخب !  یم  یگدـنز  تایح و  ار  وا  هنیآره  دـهد ،  ماـجنا  حـلاص 
هک تهج  نآ  زا  نیاربانب ،  تسا .  مدـع  يدوبان و  یتسین و  ياـنعم  هب  اـنف ))  ! (( . )) هدـننک اـنف  يا   ! (( . )) ینْفُم اـی   . )) دـشاب یم  یناـسنا 
ای  . )) دیمان ینفم ))   )) ار دنوادخ  ناوت  یم  دزاس ،  یم  دوبان  ار  يدام  ناهج  لک  هکلب  دنک و  یم  مودعم  ناهج  نیا  رد  ار  ناسنا  دـنوادخ 
یم جـح ،  هکرابم  هروس  رد  تسا .  ینعملا  بیرق  ِتاْومالا )) !  َِییُْحم  ای   )) اب ترابع  نیا  قلخ . )) !  هدـننازیگنارب  يا   ! (( . )) ایارَْبلا َثِعاب 

 ! (( . ُعِماج ای   ! (( . )) دنازیگنا یمرب  دنتسه  اهربق  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ( )) . . . 147  ( . ) رُوبُْقلا یف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهّللا  َّنَا  دیامرف . . . ( : 
هک تسا  رطاخ  نادب  نیا  و  دـشاب .  یم  عمجلا ))  موی   )) تسا هدـمآ  میرک  نآرقرد  هک  تمایقزور  یماسازا  یکی  هدـننک . )) !  عمج  يا  ))

سانلا عماج   )) میرک نآرقرد  دنوادخ  تهج ،  نیمه  هب  و  دنوش .  یم  عمج  یهلا ،  هاگشیپ  رد  ندش  هدنز  زا  سپ  ناگدرم  تمایق  زور  رد 
نایمدآ هدننک  عمج  وت  اراگدرورپ !  ( )) 148  ( . ) َداعیْملا ُِفلُْخی  َهّللا ال  َّنِا  ِهیف  َبیَر  ٍمْوَِیل ال  ِساّنلا  ُعِماج  َکَّنِا  انَّبَر   . ) تسا هدش  هدـیمان  (( 

ُثِعاب ای  (( . )) دنک یمن  فلخت  دوخ ،  ياه  هدعو  زا  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  تسین  تمایق )   ) زور نآ  رد  یکش  چیه  هک  يزور  رد  یتسه 
نآ نایب  هک  دنـشاب  یم  ناگدرم  تاوما و  دشاب ،  یم  نانآ  ثعاب ))   )) لاعتم راگدرورپ  هک  یناسک  زا  یکی  هدننازیگنارب . )) !  يا  ! (( . ))
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يارب مه  ار  ناربمایپ  دنوادخ ،  هکلب  درادن ،  دروم  نیا  هب  یـصاصتخا  لاعتم ،  راگدرورپ  ندوب  ثعاب ))   )) هک تسناد  دـیاب  اما  تشذـگ ، 
 ، نارمع لآ  هروس  رد  تسا .  هدـمآ  نایم  هب  نآ  رکذ  میرک ،  نآرق  رد  هک  يرگید  دراوم  نینچمه  دـنک و  یم  ثوعبم  تلاسر  يربماـیپ و 
نآ زا  داهن  ّتنم  نینم  ؤم  رب  دـنوادخ  هنیآ  ره  ( )) 149  . . . ( . ) ْمِهِـسُْفنَا ْنِم  ًالوُسَر  ْمِهیف  َثََعب  ْذِا  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهّللا  َّنَم  ْدََقل   : ) دـیامرف یم 

تماـیق زور  نتخیگنارب  دروـم  ناـمه  رد  رتـشیب  ثعب ))   )) میرک نآرق  رد  هتبلا  تخیگنارب . )) . . .  ناـشدوخ  ناـیم  زا  يربماـیپ  هک  تهج 
َُّمث َْقلَْخلا  ُءَْدبَی  ْنَم  ای   ! (( . )) نآ هدـننادرگزاب  زیچره و  هدـنروآ  دـیدپ  يا   ! (( . )) ُهَدـیعُمَو ٍءْیَـش  ِّلُک  َئِدـْبُم  ای   . )) تسا هدـش  لامعتـسا 

ُدیعُم ای   ! (( . )) هدنروآ دیدپ  يا   ! (( . )) ُئِْدبُم ای   ! (( . )) دنادرگ یمزاب  ار  نانآ  سپس  دنیرفآ ،  یم  ار  قلخ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُهُدیُعی
 . . . ( . ُهُدـیُعی َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ُهَّنِا  ًاّقَح  ِهّللاَدـْعَو  ًاـعیمَجْمُکُعِجْرَمِْهَیِلا   : ) دـیامرف یم  سنوی ،  هروس  رد  هدـنهد . )) !  تشگزاـب  يا  ! (( . ))

گرم زا  دعب   ) ار اهنآ  سپس  هدیرفآ و  ار  تاقولخم  دنوادخ  تسا .  یهلا  قح  هدعو  نیا  یگمه ،  امش  تشگزاب  تسوا  يوس  هب  ( )) 150)
دیرفآ ار  قلخ  دنوادخ  ( )) 151  ( . ) َنوُعَجُْرت ِْهَیِلا  َُّمث  ُهُدیُعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ُهّللَا   : ) دیامرف یم  مور ،  هروس  رد  و  دـنادرگ . )) . . .  یم  زاب  ( 

یـشنیرفآ نآ  زا  لبق  هک  دـنیوگ  ار  یلوا  شنیرفآ  ءادـب )) (( . )) دـینک یم  تشگزاب  وا  يوس  هب  نآ  زا  سپ  دـنادرگ  یم  زاـب  ار  نآ  سپس 
یندرب  )) نآ زا  لبق  هک  تسا  یندروآ ))   )) مه هداـعا ))   )) و تسا .  هدوب  ینتفر  نآ  زا  لـبق  هک  دـنیوگ  ار  یندـمآ  دوع ))  )) تسا و هدوبن 

هک تسا  نیا  دراد  دوجو  اجنیا  رد  هک  يا  هتکن  تسا .  نآ  ریظن  و  ِتاْومالا )) !  َِییُْحم  ای  )) دننام زین  تارابع  نیا  لاحره ،  هب  دـشاب  هدوب  ((
هک دیامرف  یم  دنوادخ  رگید ،  ترابع  هب  دنک ،  یم  هیکت  دنا  هدوب  ًالبق  هک  ییاهزیچ  نامه  ندنادرگزاب  ینعی  هداعا ، ))   )) رب میرک  نآرق 
هک ار  قلخ  نیا  هرابود  تمایق ،  زور  رد  سپـس  تسا  هتـشادن  دوجو  یقلخ  نینچ  نآ  زا  لـبق  ینعی  میدـیرفآ ؛  راـب  نیلّوا  يارب  ار  قلخ  اـم 

ار هتفر  تایح  ام  هرابود  تسا ،  هتفر  تایح  نآ  توم ،  اب  هدوب و  قلخ  نیا  رد  هک  ار  یتایح  ینعی  مینادرگ  یمزاب  دنا ،  هدـش  توم  راتفرگ 
ِتاـِحلاّصلا اُولِمَعَو  اُونَما  َنیذَّلا  َيِزْجَِیل  تسا . . . ( :  هدـش  ناـیب  نینچ  تشگزاـب  نیا  تلع  سنوـی ،  هروـس  زا  همادا  رد  مینادرگ .  یمزاـب 

حلاص لمع  دـندروآ و  نامیا  هکنانآ  اـت  ( )) . . . 152  ( . ) َنوُرُفْکَی اُوناک  اِمب  ٌمیلَا  ٌباذَـعَو  ٍمیمَح  ْنِم  ٌبارَـش  ْمَُهل  اوُرَفَک  َنیذَّلاَو  ِطْـسِْقلِاب 
یباذع نازوس و  یبارـش  ناشیارب  ناشرفک  تهج  هب  دندیزرو  رفک  هکنانآ  يارب  دنوش و  هداد  ریخ  يازج  ناسحا  لدع و  هب  دـنداد ،  ماجنا 

دوخ باذع  هب  مه  رفاک ،  دارفا  دننیبب و  ار  دوخ  حلاص  لمع  يازج  نم  ؤم  دارفا  هک  تسا  نآ  يارب  تشگزاب  نیا  ینعی  دشاب . )) كاندرد 
گرم و نیا  ُهَتیمُمَو . )) !  ٍءْیَـش  ِّلُک  َِییُْحم  ای   )) نینچمه و  ُهَدیعُمَو )) !  ٍءْیَـش  ِّلُک  َئِدبم  ای   : )) ترابع قبط  رب  هکنآ  رگید  هتکن  دنـسرب . 

 ! (( ِْهَیِلا ٌِرئاص  ٍءْیَش  ُّلُک  ْنَم  ای   )) ترابع رد  هک  هنوگنامه  دشاب  یم  یلک  يرما  هکلب  درادن  ناسنا  هب  یـصاصتخا  تفر ،  دمآ و  یگدنز و 
 ، دشاب نتشیوخ  تشگزاب  رکف  هب  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  ناسنا  يارب  هچنآ  اما  تسا .  هدش  هتسناد  دنوادخ  يوس  هب  ایـشا  همه  تشگزاب 

يوس هب  امـش  همه  تشگزاـب  ( )) 153  . . . ( . ) ًاـعیمَج ْمُکُعِجْرَم  ِهـَْیِلا   : ) هـک دـنک  یم  باـطخ  ناـسنا ))   )) هـب دـنوادخ  لـبق  هـیآ  رد  اذـل 
 - هیلع یلاعت  هّللا  ناوضر  نازیملا  فیرـش  ریـسفت  بحاص  یئابطابط  همّالع  موحرم  مالک  اجنیا  رد  تسا  بسانم  تسا . )) . . .  راـگدرورپ 

اهلجءا یِلا  اهئاهتناَو  ءایش  الا  ِدوجُو  ُدافَنَف   : )) دنیامرف یم  نینچ  یبلاطم  نایب  زا  دعب  سنوی  هروس  زا  مراهچ  هیآ  لیذ  رد  ناشیا  دوش .  رکذ 
ًاطَسبالا نکی  ملف  ٍقاب  هّللادنع  امو  هدنع ،  نم  تلزن  تناک  دقو  هدنع  یلا  اهنم  ًادوعو  ًاعوجر  لب  همهوتنام ،  یلع  اهل  ًانالطبَو  اهنم  ءانَف  سیل 

تصش و هفیرش  هیآ  لیذ  رد  و  ( 154 (( . ) دوعوملا داعملا  وهو  اهضبقب  هیلا  اهدیُعیَو  ۀمحرلا ،  طسَِبب  ءایـش  الا  اُؤَْدبَی  هناحبـس  هّللاف  ًاضبق  مث 
هّللا هدجوءا  ام  لب  ًاقلطم  دوجولا  یف  نالطبال  نا  دیفی  ۀینآرقلا  قئاقحلا  فئاطل  نم  ۀیالا  هنمـضتی  امَو   : )) دنیامرف یم  لمن  هروس  زا  مراهچ 

یبلاطم نمض  ادتبا  هم  ّالع  موحرم  ( 155  (( . ) هنادجِو دَعب  هل  انم  ٌنادِقف  اهیف ،  كالهلا  نم  هدهاشن  امو  ةداعالاب  هیلا  عجریَـس  ءدَبلاب  یلاعت 
دح هب  دوجوم  ات  دشخب  یم  دنک و  یم  هضافا  ردقنآ  شدوخ  تمحر  هب  ار  یتسه  دهد و  یم  یتسه  ار  تادوجوم  دـنوادخ  دـنیامرف :  یم 
یم دوخ  نیعم  لجا  ياهتنا  هب  دوجوم  نآ  دـمآ ،  رـس  هب  تدـم  نآ  هکنآ  زا  دـعب  نیعم .  تدـم  ات  دراد  همادا  نیا  دـسرب و  شدوخ  لاـمک 

هک یتمحر  نامه  تسا ،  یهلا  تمحر  ندش  لطاب  يانعم  هب  ندـش  یناف  اریز  تسین ؛  انف  ندـش و  دوبان  يانعم  هب  ندیـسر  نیا  اما  دـسر ، 
تـسا یندـشن  لـطاب  یهلا  تمحر  هک  یلاـح  رد  دوب .  هدـیدرگ  رادروخرب  اـهتمعن  عاونا  زا  هدـمآ و  دوـجو  هب  نآ  هلیـسو  هب  دوـجوم  نیا 
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لطاب و هکنیا  هن  دوش  یم  هتفرگ  ضبق و  تمحر ،  نآ  سپ  تسا ،  یهلا  تمحر  نتفرگ  ضبق و  يانعم  هب  رخآ ،  هطقن  هب  ندیسر  نیاربانب 
ندمآ دوجو  هب  سپ   : )) تسا نینچ  شا  همجرت  دش و  لقن  ًائادـتبا  هک  دنـسر  یم  يریگ  هجیتن  ناونع  هب  يا  هلمج  هب  سپـس  ددرگ .  دوبان 

یم روصت  ام  هکنانچنآ  تسین -  تادوجوم  ءایـشا و  نآ  ندـش  لطاب  يدوبان و  انف و  يانعم  هب  دوخ ،  لجا  هب  اـهنآ  ندیـسر  سپـس  ایـشا و 
دوجو هب  اجنآ  زا  هک  ییاـج  ناـمه  ینعی  دوش ؛ یم  بوسحم  لاـعتم  دـنوادخ  يوس  هب  تادوجوم  نآ  تعجارم  تشگزاـب و  هکلب  مینک - 

زاب یلاعت  يراب  دزن  هب  هک  مه  تادوجوم  نیا  سپ  دشاب ،  یم  یقاب  تسادنوادخدزن  هچنآره  هک  ییاجنآزاو  دـندوب .  هدـش  لزان  هدـمآ و 
دنوادخ تسا ،  تمحر  دنوادخ  يوس  زا  نتفرگ ،  نداد و  گرم ،  یگدنز و  دـش و  دـمآ و  نیا  عقاو  رد  سپ  دنتـسه ،  یقاب  دـندرگ  یم 

و تسا . ))  دوعوم  داعم  نامه  نیا  و  دـنادرگ .  یم  زاب  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  نآ ،  نتفرگ  اب  دـنک و  یم  داجیا  شتمحر  نداد  اب  ار  ءایـشا 
نینچ تسا ،  ینآرق  فیطل  قیاقح  زا  یکی  نمـضتم  هک  هفیرـش  هیآ  زا   : )) دنیامرف یم  نایب  رگید  یترابع  اب  ار  بلطم  نیا  دعب ،  هلمج  رد 
سپ  ) هرابود تسا ،  هدیرفآ  ائادتبا  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  هکلب  درادن ،  دوجو  اقلطم  یتسه ،  رد  ندـش  دوبان  نالطب و  هک  دـیآ  یمرب 

دزن زا  ندـش  تسین  عقاو  رد  مینک  یم  هظحالم  تادوجوم  رد  اـم  هک  یتسین  تکـاله و  نآ  و  ددرگ .  یم  زاـب  دـنوادخ  يوس  هب   ( توم زا 
ار يدوجوم  ینعی  دومن ؛ قلخ  چیه ،  زا  ار  ناسنا  لاعتم  دنوادخ  تفگ :  نینچ  ناوت  یم  نایاپ  رد  هرخ  الاب  و  قلطم . )) )  یتسین  هن   ) تسام

ناسنا نیا  لاح  دومرف ،  تیانع  وا  هب  مه  ار  یتسهرتالاب  لحارم  هب  ندیـسر  هوق  ناوت و  سپـس  دیـشخب و  یتسه  وا  هب  تشادـن ،  دوجو  هک 
ِمْوَی َِکلام  ای   . )) دسرب یتسپ  هب  دیامن و  طوقـس  ای  دبای  لامک  دورب و  الاب  دیامن ؛ نییعت  دوخ  يارب  یتشونرـس  هچ  شدرکلمع  اب  هک  تسا 

کنیا تسوا . )) !  نآ  زا  تموکح  تمایق ،  رد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُهُْکُلم ِۀَمایِْقلا  ِیف  ْنَم  ای   ! (( . )) ازج زور  بحاص  يا   ! (( . )) ِنیّدلا
؟  تسا يزور  هچ  زور  نیا  دنا ،  هتشادرب  دوخ  ياههاگمارآ  زا  رـس  هتفای و  هرابود  یتایح  دنا ،  هتـشگزاب  نایمدآ  هک  میـسر  یم  يزور  هب 
رد تسا  ور  شیپ  رد  هچنآ  تسا ،  هتشذگ  رگید  لمع ، ))   )) زور تساهدرکلمع ،  هجیتن  هب  ندیـسر  زور  زور ،  نیا  تفگ  دیاب  خساپ  رد 

نیا ماـمت  هک  وـمه  دوـجوم ،  کـی  نآ  زا  تسیک ؟  نآ  زا  تیکلاـم  تیمکاـح و  يزور  نـینچ  رد  تـسا ،  لاـمعا  باوـج  خـساپ و  عـقاو 
تایح رد  نیا و  زا  لـبق  رگم  اـیآ  تسوا .  طلـست  هضبق و  رد  مه  زور  نیا  تسا ،  هتخاـس  رارقرب  هناـمیکح  ار  اهدـش  دـمآ و  تالیکـشت و 

ایند رد  هک  توافت  نیا  اب  اما  دوب ،  دـنوادخ  یقیقح  کلام  مه  اـیند  رد  يرآ ،  تفگ :  دـیاب  خـساپ  رد  دوبن ؟  وا  نآ  زا  تیکلاـم  يویند ، 
دوخ تیفرظ ،  مک  لدروک و  ياهناسنا  ات  دش  یم  بجوم  نیا  دوب و  هداد  هدارا  يدازآ و  ناسنا  هب  تمکح ،  تحلـصم و  قبط  رب  دـنوادخ 

اما دنیامن .  شومارف  ار  ردتقم  میکح و  دنوادخ  دننادب و  دوخ  نآ  زا  ار  قلطم  تیمکاح  تیکلام و  دـننک و  روصت  زیچ  همه  زا  لقتـسم  ار 
رادـتقا تیمکاح و  دروخ ،  یم  مشچ  هب  هک  يزیچ  اهنت  درادـن و  دوجو  ناـسنا  يارب  یباـختنا  قح  يدازآ و  نینچ  رگید  تماـیق ،  زور  رد 
ِنیِّدـلا ِموَی  ِِکلام  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلَا  مینک . . . ( :  یم  رارکت  ار  اـهنآ  زاـمن  رد  زور  ره  هک  تسا  یکراـبم  تاـیآ  ناـمه  نیا  و  تسا .  یهلا 

 ! (( . تسوا نآ  زا  ایند  ترخآ و  ناهج  ود  ره  هک  یـسک  يا   ! (( . )) یلوُْـالاَو ُةَرِخ  ْـالا  َُهل  ْنَم  اـی   . . . ( . )) ُنیعَتْـسَن َكاـِّیاَو  ُدـُبْعَن  َكاـِّیا 
(156  ( . ) یلوُـْالاَو ُةَرِخ  ْـالا  ِهِّللَف   : ) دـیامرف یم  مجن ،  هروـس  رد  دـشاب .  یم  اـیند  زا  سپ  ناـهج  مه  ترخآ ))   )) تساـیند و یلوا ، ))  ))

 ( . یلوُْالاَو َةَرِخ  ْالَل  اَنل  َّنِاَو   : ) تسا هدمآ  بلطم  نیمه  رگید ،  ینایب  اب  لیل ،  هروس  رد  و  تسا . ))  لاعتم  دنوادخ  نآ  زا  ایند  ترخآ و  ))
نیا رد  قلطم  تیمکاح  دـش :  هتفگ  ًالبق  هک  تسا  نامه  بلطم  لاحره ،  هب  تسام . ))  نآ  زا  ناـهج  نیا  ناـهج و  نآ  هنیآره  و  ( )) 157)

تحت وا و  نآ  زا  زیچ  همه  هک  کنیا  دباینرد .  ار  تقیقح  نیا  شیاهتلاهج  اهتلفغ و  تلع  هب  رشب  دنچره  تسوا  نآ  زا  ناهج  نآ  ناهج و 
دزن هک  ار  یقیقح  ياهزیچ  اهناسنا  اـم  هک  ارچ  میروآ .  تسد  هب  میهاوخ  یم  ار  هچنآ  اـت  هدومن  يوریپ  يو  زا  دـیاب  دـشاب  یم  شا  هرطیس 

یلُوا و  )) هک تسا  تسرد  هکنآ  رگید  هتکن  میوـش .  یم  هناور  دوـخ  یمهوـت  یلاـیخ و  ياـهزیچ  غارـس  هب  ور  نیا  زا  مینیب  یمن  تـسوا ، 
اهنآ زا  کـیره  رد  اـم  هاـگیاج  هدـیرفآ و  يروظنم  هچ  هب  ار  کـیره  دـنوادخ  هک  مینک  هجوـت  دـیاب  اـما  تسوا ،  نآ  زا  ودره  ترخآ )) 
وهل ترخآ ،  زا  يادج  ار  يویند  تایح  اذل  تسا ،  هداد  رارق  رتهب  ترخآ  بسک  هلیـسو  ار  ایند  لاعتم  دنوادخ  تسا ،  هدش  نییعت  هنوگچ 

وا زا  ناسنا ،  هب  هدش  هداد  ناوت  ساسا  رب  اما  تسا  هدیـشخب  ار  یتسه  زا  يا  هبترم  ناسنا  هب  ایند  نیا  رد  دـنوادخ  دـناد ،  یمن  شیب  یبعل  و 
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ترخآ ناهج  دراو  دراد ،  هک  یتسه  زا  يا  هبترم  ره  اب  ناسنا  اریز  دناسرب ؛ یتسه  رتالاب  بتارم  هب  ار  دوخ  ایند  نیمه  رد  ات  تسا  هتـساوخ 
دیسر دهاوخ  دوخ  یگشیمه  یمیاد و  یگدنز  هب  ترخآ  ناهج  رد  ایند ،  رد  هدروآ  تسد  هب  یتسه  زا  هبترم  نامه  قبط  رب  دش و  دهاوخ 

 ( . یْقبَاَو ٌْریَخ  ُةَرِخ  ْالاَو   : ) دـیامرف یم  یلعا ،  هکراـبم  هروس  رد  دـیامن .  یم  ناـیب  نوگاـنوگ  ياـهنابز  اـب  ار  بلطم  نیا  میرک ،  نآرق  و  . 
و ( )) 159  ( . ) یلوُْالا َنِم  َکـَل  ٌْریَخ  ُةَرِخ  ْـالَلَو   : ) دـیامرف یم  یحـض ،  هکراـبم  هروس  رد  و  تسا . ))  رترادـیاپ  رتهب و  ترخآ  و  ( )) 158)

 ! (( ُهَرِخاَو ٍءْیَش  ِّلُک  َلَّوَا  ای   ! (( . )) رخآ يا   ! (( . )) ُرخا ای   ! (( . )) لوا يا   ! (( . )) ُلَّوَا ای   (( . )) تسایند زا  رتهب  وت  يارب  ترخآ  امّلـسم 
ِءاـنَف َدـَْعب  ِرِخ  ْـالاَو  ِءاـیْحِْالاَو  ِءاـْشنِْالا  َلـْبَق  ِلَّوـالا  ِِهّلل  ُدْـمَْحلَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  هعمج  زور  ياـعد  رد  زیچره . )) !  رخآ  لّوا و  يا  . ))

یتسین زا  دعب  تسا  رخآ  اهتنا ) ظاحل  زا   ) نداد و یگدنز  تقلخ و  زا  لبق  تسا  لّوا  ادـتبا ) ظاحل  زا   ) هک ار  ییادـخ  دـمح  (( . )) ِءایْـشالا
رب زیچ  نآ  ناـمز )  یتح   ) دـشاب دـنوادخ  زا  دـعب  اـی  لـبق  يزیچ  رگا  اریز  تسا ؛  یتـسه  لـک  رب  یهلا  هطاـحا  رگناـیب  نیا  و  زیچ . )) همه 

نیا نایاپ  رد  هیعدا  تایآ و  هاگدید  زا  داعم  دریگ .  رارق  يزیچ  هطاحا  تحت  هکنیا  زا  تسا  هّزنم  یهلا  سدقم  تاذ  دراد و  هطاحا  دنوادخ 
ریصم توم و  تایح ،  میرک ،  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  مینک :  یم  رکذ  ار  ثحب  عوضوم  اب  بسانتم  ياهاعد  تایآ و  زا  یـضعب  بلطم ، 

(160  ( . ) ُریـصَْملا اَْنَیِلاَو  ُتیُمنَو  ییُحن  ُنَْحن  ّانِا   : ) دیامرف یم  هکرابم ق ،  هروس  رد  هچنانچ  تسا ؛  هدش  رکذ  اعومجم  دـنوادخ ،  يوس  هب 
هروس رد  تمایق ،  زور  تیمکاح  تیکلام و  دروم  رد  و  تسام . ))  يوس  هب  اهنت  تشگزاب ،  میتسه و  هدـنریگ  تاـیح  شخبتاـیح و  اـم  ))

زا دشاب ؟  یم  یسک  هچ  نآ  زا  کُلم   ( تمایق ) زور نیارد  ( )) . . . 161  ( . ) ِراّهَْقلا ِدِحاْولا  ِِهّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل  دیامرف . . . ( :  یم  رفاغ ، 
دشاب هتشاد  کلام  هب  یگتسب  شماوق  دوجو و  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیچ  هب  یقیقح  کلم  هک  تسناد  دیاب  تساراهق . ))  هناگی  يادخ  نآ 

رد لاعتم  دنوادخ  يارب  و  دـشاب .  کلام  تسد  هب  مه  نآ  روما  ریبدـت  هتـشاد و  ار  نآ  رد  فرـصت  لخد و  هنوگره  قح  ناوت و  کلام ،  و 
دهاوخ رارق  ییاج  هچ  رد  تمایق  يادرف  هک  دشاب  هاگآ  ناهج  نیمه  زا  دیاب  ناسنا  اذـل  دراد ،  دوجو  یتردـق  تیکلام و  نینچ  تمایق  زور 

رد موصعم  يایلوا  مینیبب  کنیا  دزاس .  هدامآ  عاضوا  طیحم و  نآ  يارب  ار  نتـشیوخ  تشاد و  دـهاوخ  راـک  رـس و  یـسک  هچ  اـب  تفرگ و 
فیرـش باتک  رد  دنا :  هدیبلط  یم  دروم  نیا  رد  ار  یبلاطم  هچ  دنا و  هدرک  یم  زاین  زار و  دوخ  يادـخ  اب  هنوگچ  یگدـنز  گرم و  هنیمز 

هب لیئربج  دندومرف :  مالّـسلا )  هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  نینچ  سوواط ) ؛(  نب  دیـس  زا  لقن  هب  نانجلا ))  حـیتافم  ))
يَرت َکَّنِا  َّمُهّللَا  وگب . . . (( :  رایسب  سپ  ما  هتشادن  تسود  وت  هزادنا  هب  ار  يربمایپ  چیه  هکنادب  ادخ !  ربمایپ  يا  درک :  ضرع  مرکا  ربمایپ 
َّلَُذا نا  َِکب  ُذوُعَا  َِّبرَو  ایْحَْملاَو  َتامَملا  ََکل  َّنِاَو  یلْوُالاَو  َةَرِخالا  ََکل  َّنِاَو  یعْجُّرلاَو  یهَْتنُْملا  َْکَیِلا  َّنَاَو  َیلْعالا  ِرَْظنَْملاـِب  َْتنَاَو  يُرت  ـالَو 

هب روما  ياهتنا  ماجنارس و  تشگزاب ،  یتسه ،  هاگدید  نیرترب  نیرتالاب و  رد  وت  يوش و  یمن  هدید  ینیب و  یم  وت  اهلاراب !   (( . )) يزُْخا َوا 
هانپ وت  هب  اراگدرورپ !  سپ  دشاب .  یم  وت  نآ  زا  وت و  تسد  هب  مه  یگدـنز  گرم و  تسا و  وت  نآ  زا  رخآ  لوا و  ناهج  تسا ،  وت  يوس 

و دوب .  دهاوخ  يدبا  وت و  هاگـشیپ  رد  ّتلذ  نیا  موش  يراوخ  ّتلذ و  راتفرگ  رگا  ینعی  موش . ))  يراوخ  ای  ّتلذ  راتفرگ  هکنیا  زا  مرب  یم 
َّلََوتَو ًاروُفْغَمَوًاروُرْـسَم  یْنتِمَاَوًارُوفْوَم  ینَْتیَی  تسا :  هدـمآ  نینچ  بجر ))  هام  لاـمعا   )) رد و  ییاـمن .  ظـفح  ّتلذ  نیا  زا  ارم  یناوت  یم  وت 
ًاْکُلمَو ًاریرَق  ًاْشیَعَوًاریـصَمَِکنانِجَوَِکناوْضِر  یِلا  یل  ْلَعْجاَو  ًاریـَشبَو  ًارِّشَبُم  یْنیَعِرَاَو  ًاریکَنَو  ًارَْکنُم  یّنَع  اَرْداَو  ِخَزْرَْبلا  ِۀََـلئاسُم  ْنِم  یتاـَجن  َْتنَا 

اب ارم  و  تمحر و ) . . .  تمعن ،  روفو   ) هد رارق  یناوارف  روفو و  اـب  هارمه  یگدـنز  ارم  یگدـنز  (( . )) ًاریثَک ِِهلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَو  ًاریبـک 
زا هک  مشاـب  هدرک  یگدـنز  ناـنچنآ  هکنیا  ینعی  ناـمداش   ) هدـیزرمآ روـفغم و  اـیناث  مشاـب و  ناـمداش  رورـسم و  ًـالوا  هـک  ناریمب  یتلاـح 
وت و  مشاب )  لاحـشوخ  وت  دزن  هب  ندـمآ  زا  هک  مشاب  هدرک  ادـیپ  وت  هب  یتفرعم  نامیا و  نانچ  مشاب و  دونـشخ  یـضار و  دوخ  ياهدرکلمع 

امنب و نم  هب  ار  تراشب  هتـشرف  امن و  ظـفح  رکنم  ریکن و  زا  ارم  هدـب و  تاـجن  نآ  ياـهباوج  لا و  ؤس  خزرب و  ملاـع  لـیاسم  زا  ارم  دوخ ، 
گرزب کلم  تیمکاح و  اـب  هارمه  رادـیاپ ،  شوخ و  یگدـنز  نم  يارب  و  هدـب .  رارق  تتـشهب  ناوضر و  يوس  هب  ارم  ماجنارـس  تبقاـع و 

َّیَلَع َكُِّرب  ْلَزَی  َْمل  یهِلا !   : )) میناوخ یم  نینچ  هینابعش ))  تاجانم   )) رد و  تسرف . ))  ناوارف  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  و  امرف .  رارقرب 
 ! یتویَح یف  َلیمَْجلا  ِالا  ینِّلَُوت  َْمل  َْتنَاَو  یتامَم  َدَْعب  َِیل  َكِرَظَن  ِنْسُح  ْنِم  ُسَیا  َْفیَک  یهِلا !  یتامَم ،  یف  یّنَع  َكَِّرب  ْعَطْقَت  الَف  یتویَح  َماّیَا 
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امنم عطق  گرم ،  ماگنه  هب  نم  زا  ار  تدوخ  یبوخ  سپ  دوب ،  رارقرب  نم  تایح  یناگدنز و  مایا  رد  وت  یکین  یبوخ و  اراگدرورپ !  (( . ))
اور نم  هب  یبوخ  زج  میناگدـنز  نامز  رد  هک  یلاـح  رد  مشاـب  سویءاـم  مگرم  زا  دـعب  ترظن  نسح  وت و  یبوخ  زا  هنوگچ  نم  اـهلاراب !  . 

و ( 162) دـننیب یمن  يزیچ  دـنوادخ  زا  یبوخ  زج  هک  دنـشاب  یم  یتفرعم  نانچنآ  ياراد  هک  تسا  یناسک  تاجانم  نیا  هتبلا  يا . ))  هدرکن 
و دنراد .  نظ  ءوس  لاعتم ،  دنوادخ  هب  هّللاب  ذوعن  دنتـسه و  یلاعت  يراب  هب  ضارتعا  لاح  رد  میاد  هک  تسا  یتفرعم  یب  دارفا  فالخرب  نیا 

یف یل  ًةَدایِز  َةایَْحلا  ِلَعْجاَو   : )) دهد رارق  روظنم  ود  نیا  يارب  ار  تافو  تایح و  هک  هدش  هتساوخ  دنوادخ  زا  هبنـش ))  هس  زور  ياعد   )) رد
یتحار و بجوم  ارم  تافو  هدب و  رارق  رتشیب  یبوخ  ریخ و  بسک  هیام  ارم  تایح  ادـنوادخ !  (( . )) ٍّرَـش ِّلُک  ْنِم  یل  ًۀَـحار  َةافَْولاَو  ٍْریَخ  ِّلُک 

يرْمُع َناک  ام  ینرِّمَعَو   : )) تسا هدـمآ  زین  قالخالا ))  مراکم  ياـعد   )) رد بلطم  نیا  ریظن  اـمرف . )) نّیعم  رورـش ،  اهیدـب و  زا  یـصالخ 
ات ادنوادخ !  (( . )) َّیَلَع َُکبَضَغ  َمِکْحَتْـسَی  َْوا  ََّیِلا  َُکتْقَم  َِقبْـسَت  ْنَا  َْلبَق  َْکَیِلا  ینِْـضْبقاَف  ِناْطیَّشِلل  ًاعَتْرَم  يرْمُع  َناک  اذِاَف  َِکتَعاط  یف  ًَۀلِْذب 

دـش ناطیـش  هاگارچ  نم  رمع  یگدـنز و  هک  ینامز  اما  منک ،  فرـص  وت  تعاطا  هار  رد  ار  نآ  هک  نک  تیانع  تایح  رمع و  نم  هب  ینامز 
وت مشخ  راتفرگ  تینامرفان )  ببس  هب   ) هکنآ زا  لبق  ناتسب  ار  مناج  نک و  محور  ضبق  سپ  تفرگ )  رارق  ناطیش  زا  تعاطا  هار  رد  ینعی  )
نآ رب  ار  گرم  دـنهاوخ و  یمن  دوـشب  تیـصعم  هاـنگ و  هیاـم  هک  ار  يرمع  یهلا ،  ياـیلوا  ینعی  دوـش . )) هریچ  نـم  رب  تبـضغ  اـی  مدرگ 

زامن ياـعد  رد  دـنراد .  دوخ  لاـبند  هب  ار  يدـبا  تداعـس  هک  گرزب  تداعـس  ود  هزیکاـپ ،  گرم  هزیکاـپ ،  یگدـنز  دـنهد .  یم  حـیجرت 
هدـنامیقاب اراگدرورپ . . . !   (( . )) یتافَو ْبِّیَطَو  یتایَح  َۀَّیَِقب  ْبِّیَطَو  مهّللا . . .   : )) تسا هدـمآ  نینچ  مالّـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح 

 (( حبص زامن  بیقعت   )) رد نتشاد .  یهلا  نادرم  تافو  تایح و  نوچمه  یتافو  تایح و  هدب . ))  رارق  هزیکاپ  ار  مگرم  نینچمه  ار و  مرمع 
 ( (( . مالّـسلا هیلع   ) ٍبلاـطیبَا ُْنب  ُِّیلَع  ِْهیَلَع  َتاـمام  یلَع  یْنتِمَاَو  ٍِبلاـطیبَا  َْنب  َِّیلَع  ِْهیَلَع  َْتیَیْحَا  اـم  یلَع  یِنیْحَا  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ 

ینعی  (( . ) يدناریم نآ  رب  ار  ترضح  هک  يزیچ  نآ  رب  ناریمب  یتشاد و  هدنز  ار  یلع  ترـضح  هک  يزیچ  نآ  رب  رادب  هدنز  ارم  اهلاراب !  ))
ِةَّدُْملا ِءاضِْقنا  ِنِم  ُریجَتْـسَا . . .  َِکب   : )) تسا هدمآ  هبنـشکی ))  زور  ياعد   )) رد نآ ،  نتفای  نایاپ  زا  لبق  یگدـنز ،  زا  ندرک  هدافتـسا  و  ( 
مشاب هتفرگرب  يا  هشوت  ای  هدرک و  هدامآ  ار  دوخ  هکنآ  زا  لبق  دیآ  نایاپ  هب  مرمع  هکنیا  زا  مرب . . .  یم  هانپ  وت  هب  (( . )) ِةَّدُْعلاَو ِبُّهَاَّتلا  َْلبَق 

(( .

تسا باسحلا  عیرس  دنوادخ 

عیرس لامعا  یسر  باسح  رد  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِباسِْحلا ُعیرَـس  َوُه  ْنَم  ای  ( )) 4  ! (( . ) هدننک هبـساحم  يا   ! (( . )) ُبیـسَح ای  ( )) 44)
هک یـسک  يا   ! (( . )) ُُهتَْبیَه ِباسِْحلا  ِیف  ْنَم  ای  ( )) 42  ! (( . ) هدننک باسح  نیرتعیرس  يا   ! (( . )) َنیبِساْحلا َعَرْـسَا  ای  ( )) 27  ! (( . ) تسا
نآ زا  نازیم  ياـپ  رد  تواـضق  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُُهئاـضَق ِنازیْملا  ِیف  ْنَم  اـی  ( )) 42  ! (( . ) دوش یم  ناـیامن  یـسر  باـسح  رد  شتبیه 
زور ینعی  باسحلا ))  موی   )) تمایق زور  یماسا  زا  یکی  ناگدـننک . )) !  مکح  نیرتهب  يا   ! (( . )) َنیمِکاـْحلا َْریَخ  اـی  ( )) 3  ! (( . ) تسوا
مامت دیاب  تسا ،  هدش  هداهن  انب  لدع  تمکح و  هیاپ  رب  هک  شنیرفآ  یتسه و  یلک  ماظن  رد  لاحره ،  هب  دشاب .  یم  یـسرباسح  هبـساحم و 

یگدوهیب و هب  شماجنارس  هن  تسا و  هدمآ  لطاب  هدوهیب و  هن  تسا  هدش  هدیرفآ  ناهج  نیا  رد  هک  یناسنا  دشاب .  هتـشاد  دوجو  مزال  روما 
یمدآ هک  يزور  نآ  زا  تسا .  نیعم  یتیعقوم  صخـشم و  يا  همانرب  ياراد  ناسنا ،  تکرح  ریـسم  ياج  ياج  هکلب  دوش ،  یم  متخ  نالطب 
ماجنا ناهج  ناوت  یم  رظن  کی  زا  ار  ناهج  نیا  اساسا  تسا و  نیعم  هفیظو  ياراد  يا  هلحرم  ره  رد  دراذگ ،  یم  یکاخ  ناهج  نیا  هب  ياپ 
هلحرم نیا  نتفای  نایاپ  زا  سپ  دـنز .  یم  مقر  ار  یمدآ  تشونرـس  هک  تسا  تیمها  زئاح  تهج  نآ  زا  فیاظو  نیا  ماجنا  دـیمان .  فیاظو 

ود نیا  طابترا  دـیمان ،  يدـبا  یگدـنز  ای  يورخا  تایح  ناوت  یم  ار  نآ  هک  دوش  یم  يرگید  یگدـنز  دراو  ناسنا  یتسه ،  یگدـنز و  زا 
یگدنز یگنوگچ  رگید ،  ترابع  هب  دزاس .  یم  نیعم  ار  مّود  یگدـنز  تیفیک  لّوا ،  یگدـنز  هک  تسا  نآ  رد  رگیدـکی  اب  یگدـنز  عون 
کیره هک  درک  یط  دیاب  ار  يرگید  لحارم  مّود ،  یگدنز  ییاهن  هلحرم  هب  ندیـسر  زا  لبق  اما  تسا .  لّوا  یگدنز  یگنوگچ  لولعم  مود 
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 ، لحارم نیا  زا  یکی  تسا  هتفرگ  لکـش  نیعم  یفده  يارب  لحارم  نآ  زا  کیره  ینعی  تسا ؛  هدـش  يزیر  همانرب  نیعم و  لحارم ،  نآ  زا 
يارب دــنوادخ  و  ( )) . . . 163  ( . ) ًابیـسَح ِهّللاـِب  یفَکَو  هدـننک . . . ( . )) !  باـسح  يا   ! (( . )) ُبیـسَح اـی   . )) تسا باـسح ))   )) هلحرم

نآ هجیتن  ندرک  مولعم  يارب  تسا ،  صخـشم  سایقم  کی  اب  زیچ  کی  ندرک  هسیاقم  باسح  تسا . ))  یفاک  ناسنا )  لامعا   ) يرگباسح
لمع نآ  هجیتن  ات  دوش  یم  هدیجنـس  یهلا  سایقم  کی  اب  ناـسنا  يویند  یگدـنز  لاـمعا  زا  کـیره  باـسحلا ))  موی   )) رد عقاو  رد  زیچ ، 
تفگ دـیاب  خـساپ  رد  تسیچ ؟  يارب  تسیک و  يارب  ندـش  مولعم  نیا  ایآ  دـیآ .  تسد  هب  ناـسنا  ییاـهن  یگدـنز  تیفیک  و  دوش .  مولعم 
ماجنا هچنآ  هب  شلامعا  هبـساحم  اب  دیاب  هک  تسا  ناسنا  نیا  دـشاب ،  ندرک  مولعم  هب  جایتحا  ات  تسین  لوهجم  يزیچ  لاعتم  دـنوادخ  يارب 

دوخ قح  ار  نآ  دش  خزود  ای  تشهب  هناور  هک  ینامز  یمدآ  هک  تسا  نآ  يارب  هبـساحم  ددرگ .  هاگآ  دراد ،  ور  شیپ  رد  هچنآ  هب  هداد و 
چیه دـمهفب  ناسنا  هک  تسا  نآ  يارب  هبـساحم ))   . )) تسا هدومن  هّیهت  شیوخ  يارب  ار  یتبقاع  نینچ  دوخ ،  تسد  اب  هک  دـمهفب  دـنادب و 

يا  ! (( . )) َنیبِساـْحلا َعَرْـسَا  اـی   . )) دیـسر دـهاوخ  دوـخ  ییاـهن  تشونرـس  هب  هنـالداع  یلاور  قـبط  رب  هـکلب  هدـشن  اور  وا  قـح  رد  یملظ 
ياه هصخشم  زا  یکی  تسا . )) !  عیرس  شـشجنس  باسح و  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِباسِْحلا ُعیرَـس  َوُه  ْنَم  ای   ! (( . )) رگباسح نیرتعیرس 

یـسرباسح کی  هدننک  دـنک  لماوع  هب  تسا  رتهب  دوش ،  صخـشم  تعرـس ،  نیا  تلع  هکنآ  يارب  تسا ؛  نآ  ندوب  عیرـس  یهلا ،  باسح 
دروم عوضوم  هراـبرد  یفاـک  یهاـگآ  نتـشادن  لـماع ، ))  نیلوا   : )) دوش یم  باـسح  ندـش  دـنک  بجوم  يددـعتم  لـماوع  درک .  هجوت 

 . تسا هبـساحم  شور  رب  ندوـبن  طلـسم  لـماع ، ))  نیموـس   . )) تسا هبـساحم  يارب  یـشور  ندوـبن  لـماع ، ))  نیمود   . )) تـسا هبـساحم 
يریگیپ يارب  نیعم  يا  همانرب  نتـشادن  لماع ))  نیمجنپ   . )) تسا ناوارف  تابـساحم  يارب  یمـسج  تردـق  نتـشادن  لماع ))  نیمراـهچ  ))

زا کیچیه  تسا و  لاعتم  دنوادخ  باسح  زور  رد  رگباسح  بساحم و  هک  ییاجنآ  زا  اما  رگید .  ددـعتم  لماوع  تسا و  تابـساحم  هجیتن 
باسح تعرـس  دوب .  دهاوخ  یعیبط  يرما  باسح ،  تعرـس  نیاربانب ،  تسین ،  روصت  لباق  دنوادخ  دروم  رد  روکذم  ياهـصقن  اهفعض و 
ُمْکُْحلا َُهل  الَا  دـیامرف . . . ( :  یم  نینچ  هیآ 62  ماعنا ،  هکرابم  هروس  رد  تسا ،  هدش  هداد  رکذـت  میرک  نآرق  رد  يددـعتم  دراوم  رد  یهلا 
اهناسنا ام  هفیظو  لاح ،  دـشاب . )) یم  رگباسح  نیرتعیرـس  دـنوادخ  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  ندرک  مکح  َنیبِساـْحلا . . . (( . )  ُعَرْـسَا  َوُهَو 

باسح هب  ییاج  بوخ  اـی  دـب  زا  معا  وا  ياـهراک  دـنکن  ناـمگ  هک  ناـسنا  يارب  تسا  يرکذـت  یهلا  باـسح  تعرـس  عقاو  رد  تسیچ ؟ 
زیاح تهج  نآ  زا  هتکن  نیا  یلطعم .  گنرد و  نودب  مه  نآ  تفرگ  دهاوخ  رارق  هبـساحم  دروم  اهراک  نیا  هک  دنادب  هکلب  دمآ ،  دهاوخن 

ياهراک ماجنا  زا  ناسنا  ندرک  سویءاـم  يارب  نینچمه  تشز و  فـالخ و  ياـهراک  هب  ناـسنا  قیوشت  تهج  رد  ناطیـش  هک  تسا  تیمها 
راک نیا  هک  دـنک  یم  اقلا  نینچ  ناسنا  هب  دـهد و  یم  ناشن  گنر  یب  گـنرمک و  ناـسنا  يارب  ار  لاـمعا  هبـساحم  هنادنـسپادخ ،  کـین و 

تمحز نیا  هک  دنک  یم  هسوسو  نینچ  مه  کین  راک  ماجنا  رد  درادن و  لاکشا  نآ  ماجنا  سپ  دنک  یمن  یسررب  بیقعت و  یسک  ار  تشز 
تسین و فطل  زا  یلاخ  رگید  يا  هتکن  نایب  اجنیا  رد  درادـن .  يا  هدـیاف  نآ  ماجنا  سپ  دور ،  یم  ردـه  دـیآ و  یمن  باسح  هب  ییاج  امش 

يارب لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  یباتک  باسح و  چـیه  ینونک  يایند  رد  اـیآ  دراد و  تماـیق  زور  هب  صاـصتخا  یهلا  باـسح  اـیآ  هکنیا  نآ 
تایاور تایآ و  هب  ارذگ  یهاگن  ام  رگا  تسا ؛  سوکعم  ًالماک  هّیـضق  هکلب  تسین ،  نینچ  تفگ :  دیاب  خساپ  رد  تسین ؟  ناسنا  ياهراک 

نداد ازج  لامعا و  هبساحم  زج  يزیچ  نیا  ایآ  تسا و  هدش  نایب  ناسنا  ياهراک  زا  يرایـسب  يویند  بقاوع  هک  مینک  یم  هظحالم  مینکفیب 
ِباسِْحلا یف  ْنَم  ای  (( ؟  مینک یمن  كرد  دوجو  مامت  اب  ار  یهلا  باـسح  تعرـس  اـم  دراوم ،  نیا  رد  اـیآ  و  تسا ؟  یـسرباسح  نآ  قبط  رب 

لامعا زا  یسرباسح  رد  ًالوصا  هک  یلیاسم  زا  یکی  تسا . )) !  هتفهن  ناگدنب )   ) لامعا هبساحم  رد  وا  زا  سرت  هک  یسک  يا   ! (( . )) ُُهتَْبیَه
دراد نیا  هب  یگتسب  سرت ،  نیا  رادقم  دراد .  رارق  باسح  دروم  درف  لد  رد  یسرباسح  زا  هک  یـسرت  زا  تسا  ترابع  دراد ،  دوجو  دارفا ، 
دوخ يالعا  دح  رد  بلطم  ود  نیا  یهلا  باسح  دروم  رد  دشاب .  يزیچ  هچ  یسرباسح  نآ  هجیتن  دشاب و  یسک  هچ  سرباسح  صخـش  هک 

هجیتن اـیناث :  و  دراد .  قیقد  ًـالماک  یباـسح  تسین و  هدیـشوپ  وا  زا  يا  هلءاـسم  چـیه  هک  تسا  یـسک  سرباـسح  ًـالوا :  ینعی  دـنراد ؛ رارق 
یباسح نینچ  رد  هک  تسا  یعیبط  نیاربانب ،  خزود  شتآ  ای  تشهب  تمعن  رد  يدـبا ،  یمیاد و  یگدـنز  کی  زا  تسا  ترابع  یـسرباسح 
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یـسرباسح رما  تسوا . )) !  نآ  زا  نازیم  ياـپ  رد  تواـضق  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُُهئاـضَق ِنازیْملا  ِیف  ْنَم  اـی   . )) دوـش ناـیامن  یهلا  تبیه 
یم هدیجنـس  نآ  اب  رگید  زیچ  هک  تسا  يزیچ  نآ  سایقم ))   . )) دراد رایعم  سایقم و  هب  جایتحا  مه  تواضق  و  تسا .  تواـضق  اـب  هارمه 

رد نازیم  وزارت و  نیا  سایقم  هنزو و  اـما  دوش .  یم  هتفگ  نازیم ))   )) نآ هب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  يا  هلیـسو  زا  شجنـس  نیا  يارب  دوش و 
باـسح زور  رد  ساـیقم  هنزو و  ( )) 164  . . . ( . ) ُّقَْـحلا ٍذـِئَمْوَی  ُنْزَوـْلاَو   : ) دـیامرف یم  فارعا ،  هکراـبم  هروـس  رد  تسیچ ؟  تماـیق  زور 

رب لمتـشم  هک  يرادـقم  هب  لمع  ره  دـنوش ،  یم  هدیجنـس  قح  اب  ناسنا  لامعا  یهلا ،  باسح  رد  نیاربانب ،  قح . )) . . .  زا  تسا  تراـبع 
هب يا  هلیسو  زا  لامعا ،  شزرا  نتـسناد  يارب  دنوادخ  هک  تسین  نیا  نازیم  زا  روظنم  هک  درک  هجوت  دیاب  تسا .  شزرا  ياراد  تسا ،  قح 

تواضق هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دشاب ،  هتـشاد  نتـسناد  هب  زاین  ات  تسین  یلهج  ار  دنوادخ  هکنیا  هچ  دـنک ،  یم  هدافتـسا  نازیم ))   )) مان
رب یهلا  تواضق  ( )) 165  . . . ( . ) ِّقَْحلِاب یضْقَی  ُهّللاَو   : ) دیامرف یم  رفاغ ،  هکرابم  هروس  رد  تسا .  قح  يانبم  رب  هنالداع و  یتواضق  یهلا 
 (( قح هار  ندومیپ   )) زج يا  هراچ  دـیآ ،  نوریب  دنلبرـس  یهلا  تواضق  باسح و  زا  هکنآ  يارب  ناسنا  نیاربانب ،  تسا . )) . . .  قح  ساسا 
قح ساسا  رب  یـضاق  تواضق  اساسا  ای  دهد و  هولج  قح  ار  یقحان  دـناوتب  تسا  نکمم  ناسنا  یهلاریغ ،  ياهتواضق  رد  هکنیا  هچ  درادـن ؛
قح لمع  زج  درادن و  قادـصم  روما  نیا  زا  کیچیه  لاعتم ،  راگدرورپ  دروم  رد  اما  دیـسر ،  دوخ  دـصاقم  هب  ناوتب  مه  قحان  اب  دـشابن و 

ای  . )) دمآ دـهاوخ  دوخ  ياج  رد  هّللا  ءاش  نا  هک  تسا  لقتـسم  یثحب  اضق ))  )) ثحب هتبلا  دزاس .  یمن  دنمتداعـس  قفوم و  ار  ناسنا  يزیچ 
هب یگتـسب  مکح ،  تیفیک  دـسر ،  یم  ندرک  مکح  هب  تبوـن  تواـضق ،  زا  سپ  هدـننک . )) !  مـکح  نیرتـهب  يا   ! (( . )) نیمکاـحلا ریخ 
یم زین  هدننک  مکح  نیرتهب  سپ  تسا ،  یضاق  نیرتهب  بساح و  نیرتهب  لاعتم  دنوادخ  هک  ییاجنآ  زا  دراد و  تواضق  هبساحم و  تیفیک 
یم مکح  شلامعا  قبط  رب  سکره  دروم  رد  دراد و  یمن  اور  ملظ  یـسک  قح  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تساـنعم  نیا  هب  نیرتهب  نیا  دـشاب . 

یهلا مکح  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تسا .  دوجوم  یهلا  ماکحا  رد  تسا ،  مزال  ندوب  نیرتهب  يارب  هک  يرایعم  ره  یّلک  روط  هب  دنک و 
رد هکنانچمه  تسا ،  نیمکاحلاریخ  مه  نآ  مکاح و  دنوادخ  مه  ایند  نیمه  رد  هکلب  درادن  تمایق  زور  و  باسح ))  زور   )) هب یصاصتخا 
ُْریَخ َوُـهَو  ُهّللا  َمُکْحَی  یّتَـح  ِْربْـصاَو  دـیامرف . . . ( :  یم  سنوـی ،  هکراـبم  هروـس  رد  تسا .  یـضاق  بساـح و  لاـعتم  دـنوادخ  اـیند  نیمه 

هّللاءاش نا  زین  یهلا ))  مکح   )) ثحب تسا . ))  هدـننک  مکح  نیرتهب  وا  هک  دـنک  مکح  دـنوادخ  ات  نک  ربص  ( )) . . . 166  ( . ) َنیمِکاْحلا
رد اما  تسا  هدیـشخب  لمع  رد  يدازآ  لمع و  تردق  ناسنا ،  هب  دنوادخ  تفگ :  نینچ  ناوت  یم  نایاپ ،  رد  دمآ .  دـهاوخ  دوخ  ّلحم  رد 

يروط هب  تسا .  هداد  رارق  ترخآ  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  ناسنا  لامعا  يارب  مه  ار  يا  هنالداع  قیقد و  رایـسب  باـتک  باـسح و  نآ ،  راـنک 
يا هجیتن  رظتنم  دـیاب  یلمعره  ماجنا  اب  یمدآ  نیارباـنب ،  دـنام .  یمن  خـساپ  یب  ناـسنا  گرزب  کـچوک و  دـب و  کـین و  لـمع  چـیه  هک 
یم ثحب  اب  بسانتم  تایآ  زا  یـضعب  یـسررب  هب  کنیا  تماـیق  زور  ِنارکنم  ناـنم و  ؤم  دـشاب .  ترخآ  اـیند و  رد  لـمع  نآ  اـب  بساـنتم 

هلحرم دـنوش ،  یم  میـسقت  رفاـک  نم و  ؤم  هتـسد  ود  هب  نآ ،  هب  داـقتعا  ترخآ و  ناـهج  هب  ناـمیا  ظاـحل  زا  دارفا  هک  میناد  یم  میزادرپ : 
هک بلطم  نیا  هب  يا  هدع  ینعی  دنک ؛ یم  قدـص  نآ  دروم  رد  روکذـم  يدـنب  میـسقت  هک  تسا  ترخآ  ناهج  لحارم  زا  یکی  زین  باسح 

نینم ؤم   )) ینعی لوا  هتسد  دروم  رد  میرک  نآرق  دنرادن .  نامیا  نآ  هب  مه  يا  هّدع  دنراد و  داقتعا  دوش  یم  یگدیسر  ناشباسح  هب  يزور 
همان هک  سک  نآ  ( )) 167  ( . ) ْهَِیباسِح ٍقالُم  ّینَا  ُْتنَنَظ  ّینِا  ْهَِیباـتِک  اُؤَْرقا  ُمُؤاـه  ُلوُقَیَف  ِِهنیمَِیب  َُهباـتِک  َِیتُوا  ْنَم  اـّمَاَف   : ) دـیامرف یم  نینچ  (( 

باسح هک  متـسناد  یم  نم  دـیناوخب  ار  ملامعا  همان  دـییایب و  دـیوگ  یم  یلاحـشوخ )  يور  زا   ) دوش یم  هداد  شتـسار  تسد  هب  شلامعا 
هدرک رواب  دنتـسناد و  یم  ایند  رد  ینعی  لبق  زا  هورگ  نیا  دوش ،  یم  هظحالم  هکنانچمه  دیـسر . )) مهاوخ  نآ  هب  دید و  مهاوخ  ار  ملامعا 

دندوب هداد  ماجنا  ار  یلامعا  ینعی  دندوب ؛ هدرک  لمع  دوخ  داقتعا  رواب و  قبط  رب  نیمه  يارب  و  دیـسر .  دنهاوخ  باسح  زور  هب  هک  دـندوب 
یضعب هکنیا  زا  دعب  میرک  نآرق  نیرفاک ، ))   )) ینعی مود  هتسد  دروم  رد  دنتسه .  لاحشوخ  یضار و  رایـسب  نآ  هجیتن  ندید  زا  کنیا  هک 

دروم ناشلامعا  هکنیا  هب  يدـیما  نانآ  ( )) 168  ( . ) ًاباسِح َنوُجْرَی  اُوناک ال  ْمُهَّنِا   : ) دـیامرف یم  نینچ  دـنک ،  یم  رکذ  ار  نانآ  ياهباذـع  زا 
رد رگید  ياج  رد  میرک  نآرق  دننزب .  تسد  یفالخ  راکره  هب  دوب  هدش  بجوم  داقتعا ،  مدع  نیمه  و  دنتـشادن . )) دریگ  رارق  یـسرباسح 
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َتُوا َْمل  ینَْتَیل  ای  دیامرف . . . ( :  یم  نینچ  دننک  یم  تفایرد  ار  دوخ  لامعا  همان  دنـسر و  یم  باسح  زور  هب  هکنیا  زا  سپ  هدع  نیا  دروم 
 (( . مدـش یمن  هاگآ  دوخ  رادرک  باسح  زا  دـش و  یمن  هداد  نم  هب  ملامعا  هماـن  شاـک !  يا  ( )) . . . 169  ( . ) ْهَِیباسِح ام  ِرْدَا  َْملَو  ْهَِیباـتِک 
تخس دیدش و  باسح  یکی  ؛  تسا هدش  هدرب  مان  باسح  هنوگ  ود  زا  میرک  نآرق  رد  تسا ،  یهلا  باسح  تیفیک  دروم  رد  رگید  بلطم 

 : ) . دیامرف یم  نینچ  دندومن ،  یچیپرس  یهلا  رماوا  زا  هناربکتسم  هک  یناسک  هرابرد  قالط ،  هروس  رد  ناسآ .  ریـسی و  باسح  يرگید  و 
ناشیالتبم تخـس  باذع  هب  میدیـشک و  باسح  هب  ادیدش  ار  نانآ  ام  ( )) . . . 170  ( . ) ًارُْکن ًاباذَع  اهاْنبَّذَعَو  ًادـیدَش  ًاباسِح  اهاْنبَـساحَف  . . 

 ( . ًاریـسَی ًاباسِح  ُبَساُحی  َفْوَسَف   : ) دیامرف یم  نینچ  تسا ،  ناشخرد  ناشلامعا  همان  هک  یناسک  دروم  رد  قاقـشنا  هروسردو  میدومن . )) 
 : تفگ نینچ  ناوت  یم  باسح  یتخـس  یناسآ و  هرابرد  تفرگ . ))  دـنهاوخ  رارق  هبـساحم  دروم  ناسآ  یباسح  اب  يدارفا  نینچ  ( )) 171)

مامت هکلب  دـنوش  یمن  یـسرباسح  ماـگنه  رد  یـضامغا  وفع و  عون  چـیه  لومـشم  دنتـسه ،  نیگنـس  ناـهانگ  ياراد  هک  يراـکهنگ  دارفا 
ياراد هک  نارگید  هرابرد  اما  دوش  یم  هدیـشک  باسح  نانآ  زا  هجو  نیرتتخـس  هب  دریگ و  یم  رارق  هبـساحم  دروم  ادـیدش  نانآ  ياـهراک 

هتبلا دریذـپ .  یم  ماجنا  یناسآ  هب  هبـساحم  نیاربانبو ،  تسا  ناوارف  ضامغاو  تشذـگاب  هارمه  یـسرباسح  نیا  دنتـسه ،  یبوخ  لمع  همان 
 . دشاب هدش  لیمحت  ناسنا  هب  يرگید  ياج  زا  هکنیا  هن  تسا  ناسنا  دوخ  لامعا  دروآ  تسد  مه  یناسآ  یتخـس و  نیا  هک  درک  هجوت  دیاب 

هتخورفارب دوخ  هک  یخزود  شتآ  هب  تیاـهن  رد  اـهنت  هن  یغاـط ،  یـصاع و  ناـسنا  هک  دـیمهف  نینچ  ناوـت  یم  قباـس  بلاـطم  عوـمجم  زا 
هرابود و ندـش  هدـنز  نامز  ات  هتفرگ  خزرب  ملاع  ربق و  راشف  زا  گرم  زا  سپ  لـحارم  ماـمت  رد  مه  نآ  زا  لـبق  هکلب  دـش  دـهاوخ  راـتفرگ 

شیاسآ زا  دارفا  نیا  دوش ،  هتسیرگن  نیب  تقیقح  مشچ  اب  رگا  مه  يویند  تایح  رد  یتح  دشاب ،  یم  یتخس  راشف  تحت  یسرباسح و . . . 
باسح زا  رهطم  كاپ و  ياهناسنا  زا  يا  هدع  هک  تسا  نآ  باسح ))  زور   )) هبـساحم دروم  رد  رگید  بلطم  دنمورحم .  یقیقح  یتحار  و 

نیا هرابرد  دوش .  یم  هدافتسا  تایاور  زا  یـضعب  زا  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دنریگ .  یمن  رارق  باسح  دروم  دنتـسه و  فاعم  تمایق ،  زور 
دننام دنـشاب  هدـشن  هاـنگ  بکترم  ًالـصا  هکنیا  زا  معا  دـنرادن  شود  رب  یفـالخ  هاـنگ و  چـیه  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  تفگ  دـیاب  دارفا 

 ، بوخ راک  ایند  رد  هچنانچ  هکنیا  رخآ  بلطم  و  ادهـش .  دننام  دـشاب  هتفر  نیب  زا  هانگ  نآ  اما  دنـشاب  هدـش  بکترم  هکنیا  ای  نیموصعم و 
ندش راکـشآ  زین  ترخآ  ناهج  رد  دنوش ،  یم  يزیروربآ  یگدنکفارـس و  بجوم  تشز ،  لامعا  دوش و  یم  راختفا  يدنلبرـس و  بجوم 
نیمه باسح ،  زور  كاندرد  ياهباذع  گرزب و  ياهیتخس  زا  یکی  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دراد ،  لابند  هب  ار  دمایپ  ود  نیمه  یمدآ  لامعا 
َتْرَتَس ْدَـق  یهل  تسا :  هدـمآ  نینچ  هینابعـش ))  تاجانم   )) رد تهج ،  نیمه  هب  تسا .  نارگید  دزن  وا  یگدنکفارـس  یمدآ و  ندـش  اوسر 

الَف َنیِحلاّصلا  َكِدابِع  ْنِم  ٍدَحَِال  اهْرِهُْظت  َْملِْذا  ََّیِلا ،  َْتنَـسْحَا  ْدَـق  یهِلا  يرْخُْالا  ِیف  َْکنِم  َّیَلَع  اهِْرتَس  یِلا  ُجَوْحَا  اَنَاَو  اْینُّدـلا  ِیف  ًابُونُذ  َّیَلَع 
ناهج رد  دوخ  ناهانگ  ششوپ  هب  نم  يدناشوپ و  ار  یناهانگ  نم  زا  ایند  رد  اراگدرورپ !  (( . )) ِداهْشالا ُِسُؤر  یلَع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ینْحَـضْفَت 

رد سپ  یتخاسن ،  راکشآ  تبوخ  ناگدنب  رب  ار  مناهانگ  هک  تهج  نیا  زا  يدومن  یبوخ  نم  هب  وت  اهلاراب !  متـسه .  دنمزاین  رتشیب  ترخآ 
 (( . نادرگن حضتفم  اوسر و  ناگدننیب ،  رباربرد  ارم  مه  تمایق  زور 

تسا هدنهد  میب  شخبدیون و  دنوادخ ، 

 ! (( . هدعو تسار )   ) شوخ يا   ! (( . )) ِدـْعَْولا َقِداص  ای  ( )) 20  ! (( . ) هدنهد میب  شخب و  دیون  يا   ! (( . )) ِدـیعَْولاَو ِدـْعَْولااَذ  ای  ( )) 78)
رد هک  ییوگتسار  يا   ! (( . )) ُِفلُْخی ًاقِداص ال  ای  ( )) 100  ! (( . ) تسا تسار  شا  هدعو  هک  یسک  يا   ! (( . )) ٌقِداص ُهُدْعَو  ْنَم  ای  ( )) 98)
ای (( . )) دـیعو هدـعو و   )) زا تسا  تراـبع  نآ  میـسر و  یم  یهلا  تیبرت  لوـصا  زا  رگید  یکی  هـب  کـنیا  دـنک . )) !  یمن  فـالخ  هدـعو 

نیا هکلب  تسا  هدـیرفاین  لطاب  ثبع و  ار  یتسه  ناـهج  لاـعتم ،  راـگدرورپ  هدـنهد . )) !  میب  شخبدـیون و  يا   ! (( . )) ِدـیعَْولاَو ِدـْعَْولااَذ 
نآاـب بساـنتم  يا  هجیتـن  یلعف  ره  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  تهج ،  نیمه  هب  دـشاب .  یم  هدـش  باـسح  نیعم و  یفدـه  ساـسا  رب  شنیرفآ ، 
يارب هک  تسا  نآ  یماظن  نینچ  همزال  تسا .  نایرج  رد  لولعم  تلع و  ماظن  ساـسا  رب  شنیرفآ  ماـظن  رگید ،  تراـبع  هب  تسا .  هدادرارق 
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قلاخ ناگداتـسرف  هک  یهلا  يایبنا  فیاظو  نیرتمهم  زا  یکی  دشاب .  هتـشاد  دوجو  لامعا  نآ  اب  بسانتم  یتارمث  جـیاتن و  مه  ناسنا  لامعا 
هدعو هک  تساجنیا  دشاب و  یم  ود  نآ  زا  کیره  جـیاتن  مالعا  تسردان و  تسرد و  ياهراک  شزومآ  نایب و  دنـشاب ،  یم  شنیرفآ  ناهج 

َكُْدبَع هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) اَدمَُحم َّنَا  ُدَهْـشَا . . .  ّینَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  هعمج ))  زور  ياعد   )) رد دـنک .  یم  ادـیپ  انعم  دـیعو  و 
یّلـص  ) دمحم ترـضح  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  (( . )) ِباقِْعلا نِم  ٌقدِص  َوُه  اِمب  َرَذـنَاَو  ِباوَّثلا  َنِم  ُّقَح  َوُه  اِمب  َرََّشب  ُهَّنَاَو  َُکلوُسَرَو . . . 

هدناسرت دشاب ،  یم  تسار  هک  یباذع  زا  هداد و  تراشب  تسا  قح  هک  یشاداپ  هب  ترضح  نآ  تسا و  وت  هداتسرف  هدنب و  هلآ )  هیلع و  هّللا 
هب ندیـسر  يارب  مزال  لیاسو  زا  ود  نیا  تفگ  دیاب  خساپ  رد  دراد ؟  دوجو  اهنآ  هب  يزاین  هچ  دنتـسه و  هچ  دـیعو )) هدـعو و   (( . )) تسا
یم بجوم  لمع  نیا  دنک .  یم  میـسرت  وا  يارب  دیعو  هدعو و  بلاق  رد  ار  ناسنا  هدنیآ  ّیبرم ،  هک  انعم  نیا  هب  دنـشاب ؛ یم  یتیبرت  فادها 

ینایب هب  ار  هدعو ))   . )) دنیزگ يرود  تسردان ،  فالخ و  ياهراک  زا  دوش و  هداد  قوس  حیحص  بوخ و  ياهراک  يوس  هب  ناسنا  ات  دوش 
 . دراد جاور  اهناسنا  نایم  رد  نوگانوگ  فادها  اب  هک  تسا  يرما  نیا  تسناد و  نیعم  لمع  لابق  رد  صخشم  يا  هدنیآ  نیمـضت  ناوت  یم 

ینعی لمع  نیا  مینیبب  لاح  تسناد .  نیعم  يراک  ماجنا  مدع  ای  ماجنا  هب  يرگید  قیوشت  يارب  يا  هلیـسو  ار  نآ  ناوت  یم  یلک  روط  هب  یلو 
نایب عون  کی  یهلا  دـیعو  هدـعو و  هک  تسناد  دـیاب  ًالوا :  دوش ؟  یم  ماجنا  يروظنم  هچ  اب  لاـعتم  دـنوادخ  يوس  زا  دـیعو )) هدـعو و  ))
رون يوس  هب  ناسنا  ات  دیامن  یم  میـسرت  وا  يارب  ار  ناسنا  لامعا  هدنیآ  هدومن ،  قلخ  ار  یتسه  مامت  هک  يدنوادخ  ینعی  دـشاب ؛ یم  قیاقح 

هکنیا هصالخ  و  درادـن .  ار  یگتـسیاش  نیا  يراک  هچ  تسا و  ماجنا  هتـسیاش  يراـک  هچ  دـمهفب  دزرو و  يرود  اـهتملظ  زا  دوش و  بذـج 
؛ دراد لماک  تردق  دوخ  دیعو  هدعو و  ققحت  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسناد  دـیاب  ایناث :  و  دـناسر .  یم  یماجنارـس  هچ  هب  ار  وا  يراکره 
 ، یهلا دیعو  هدعو و  لوبق  مدع  ای  لوبق  هک  تسناد  دیاب  اثلاث :  و  تسین .  وا  يارب  مه  یـضراعم  تسوا و  نآ  زا  یتسه  قلطم  تردـق  اریز 

هدعو هک  درک  هجوت  دیاب  نینچمه  ددرگ .  یم  ناسنا  دوخ  هجوتم  نآ  تراسخ  ای  هدیاف  هکلب  درادن  ناهج  راگدرورپ  يارب  يررـض  عفن و 
 . دشاب یم  رشب  یمیاد  يدبا و  تشونرـس  تمظع  هب  نآ  تمظع  هکلب  دشاب  یـشوپ  مشچ  لباق  هک  تسین  یکچوک  زیچ  دنوادخ ،  دیعو  و 

ًالـصا ای  روکذم  روما  نارگید ،  ياهدیعو  هدعو و  دروم  رد  دراد و  لاعتم  دنوادخ  ياهدیعو  هدـعو و  هب  صاصتخا  دـش  رکذ  هک  يروما 
 ! دنک یمن  فالخ  زگره  هک  ییوگتـسار  يا   ! (( . )) ُِفلُْخی ًاقِداص ال  ای   . )) دنراد دوجو  یکچوک  رایـسب  هدودحم  رد  ای  دنرادن و  دوجو 

 ! (( . تسا تسار  شا  هدعو  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٌقِداص ُهُدْعَو  ْنَم  ای   ! (( . )) هدعو تسار )   ) شوخ يا   ! (( . )) ِدـْعَْولا َقِداص  ای  (( . ))
قداص ناشیاه  هدـعو  هک  یناسک  دومن :  كرد  ار  ناهج  راگدرورپ  ندوب  دـعولا  قداص  ناوت  یم  دـش ،  رکذ  ًالبق  هک  يروما  هب  هجوت  اـب 

مزال تردق  ناوت و  دوخ ،  هدعو  ققحت  يارب  ای  دنتسین و  فقاو  روما  قیاقح  هب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ای  دننک ،  یم  هدعو  فلخ  تسین و 
ندرک هارمگ  يارب  دنراد  هک  یتنیط  ثبخ  رطاخ  هب  ای  دنهد و  یم  بذاک  يا  هدعو  دوخ ،  یـصخش  عفانم  هب  ندیـسر  يارب  ای  دنرادن و  ار 

 . تسا هّزنم  كاپ و  اهـصقن ،  اهفعـض و  نیا  مامت  زا  یهلا  سدـقم  تحاس  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دـننک .  یم  ار  يراک  نینچ  نارگید ، 
وت اهلاراب !  (( . )) ُّقَح َُکلْوَقَو  ُّقَح  َكُدْعَوَو  ُّقَْحلا  َْتنَا  َّمُهّللَا . . .   : )) تسا هدـمآ  نینچ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) لوسر ترـضح  زامن  رد 

رداـص قحاـن  هدـعو  تسا  قح  نیع  دوخ  هک  یـسک  زا  درادـن  ناـکما  ینعی  تسا . ))  قح  مه  وت  لوق  قح و  وت  هدـعو  یتسه و  قح  دوخ 
هک یفاصوا  زا  یکی  مینکفا .  یم  یهلا  ياه  هدـعو  دروم  رد  میرک  نآرق  قطنم  هب  یهاگن  کنیا  یهلا  ياـه  هدـعو  رد  نآرق  قطنم  دوشب . 
 . تسا هدش  رارکت  میرک  نآرق  زا  یفلتخم  ياهاج  رد  هلءاسم  نیا  تسا و  نآ  ندوب  قح ))   )) دنک یم  رکذ  یهلا  هدـعو  يارب  میرک  نآرق 

نیا نایب  زا  سپ  ءاسن ،  هروس  رد  تسویپ .  دهاوخ  ّتیعقاو  هب  تفای و  دهاوخ  ققحت  هدـعو  نآ  هک  تسانعم  نیا  هب  یهلا  هدـعو  ندوب  قح 
ًاّقَح ِهّللا  َدْعَو  دیامرف . . . ( :  یم  نینچ  دـنوش ،  یم  رقتـسم  يدـبا  تروص  هب  نآ  رد  هدـش و  تشهب  لخاد  نیحلاص  نینم و  ؤم  هک  بلطم 

رت قداص  دنوادخ  زا  نداد )  هدعو  و   ) راتفگ رد  یسک  هچ  تسا و  یهلا  قح  هدعو  بلطم  نیا  ( )) . . . 172  ( . ) ًالیق ِهّللا  َنِم  ُقَدْصَا  ْنَمَو 
رادقم هب  یگتـسب  نآ  ندرک  ادیپ  تیعقاو  تسا و  نخـس  راتفگ و  کی  هسفن  یف  هدـعو ))   ، )) دوش یم  هظحالم  هک  روطنامه  تسا . )) ؟ 

هدعو ققحت  يارب  هک  تسا  نیا  تسا  هتفر  هراشا  نادب  میرک  نآرق  تایآ  رد  هک  يرگید  بلطم  دراد .  هدنهد  هدـعو  هدـنیوگ و  تقادـص 
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رگا ًـالثم  دـنامب ؛ یقاـب  رخآ  اـت  هدـش  هداد  نآ  لاـبق  رد  هدـعو  هک  یهار  رد  ناـسنا  هک  تساـنعم  نیا  هب  ربص ))  . )) دومن ربـص  دـیاب  یهلا 
لمع رب  رخآ  ات  ناسنا  هک  تسا  مزال  دنوادخ  يوس  زا  هدـعو  نیا  ققحت  يارب  تسا ،  هداد  تنج  هدـعو  حـلاص ،  لمع  لابق  رد  راگدرورپ 

دنوادخ هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  دـش ،  هتفگ  ًالبق  هک  روطنامه  و  ددرگ .  لیان  هدـعو  نآ  هب  ات  دـیامنن  كرت  ار  نآ  دـنامب و  یقاب  حـلاص 
یم رفاغ ،  هروس  رد  دش .  دهاوخن  لصاح  هجیتن  نآ  دباین ،  ققحت  لمع  نآ  ات  هک  تسا  هداد  رارق  يا  هجیتن  یلمعره  يارب  میکح  لاعتم و 

تفگ ناوت  یم  یلک  روط  هب  و  تسا . )) . . .  قح  راگدرورپ  هدـعو  هک  نک  ربص  سپ  ( )) 173  . . . ( . ) ُّقَح ِهّللاَدْعَو  َّنِا  ِْربْصاَف   : ) دـیامرف
طورش هلمج  زا  دش .  دهاوخن  ققحتم  یهلا  هدعو  دباین ،  ققحت  طیارش  نآ  ات  هک  تسا  یصاخ  طیارش  ققحت  هب  طونم  یهلا ،  هدعو  ققحت 

تیلباـق و اـیند  نیا  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  تسا و  ترخآ ))  ناـهج  هب  ندیـسر   ، )) یهلا گرزب  ياـه  هدـعو  زا  يرایـسب  قـقحت  مهم 
ناوت ار  يرایسب  هک  تساجنیا  و  دوش .  ققحتم  نآ  رد  يروما  نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  درادن و  ار  ییاه  هدعو  نینچ  ققحت  تیفرظ 

ار نانآ  يویند ،  رهاوظ  دنور و  یم  دننیب  یم  مشچ  اب  هک  يرذگدوز  روما  لابند  هب  اذل  دشاب  یمن  زور  نآ  هب  ندیـسر  يارب  لمحت  ربص و 
یم رکذت  ناسنا  هب  دنک و  یم  دزـشوگ  ناسنا  هب  ار  دوخ  هدـعو  ندوب  قح  لاعتم  راگدرورپ  تهج  نیمه  هب  دراد  یم  زاب  یتسه  قیاقح  زا 

هروس رد  دیامن .  شومارف  تسا  ناهج  ناسنا و  هدـنیآ  قیاقح  هدـننک  نایب  هک  ار  یهلا  هدـعو  هدـش و  رورغم  دوخ  يایند  هب  ادابم  هک  دـهد 
یهلا هدـعو  هک  یتسرد  هب  مدرم  يا  ( )) 174  . . . ( . ) اْینُّدـلا ُةایَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  الَف  ُّقَح  ِهّللاَدـْعَو  َّنِا  ُساّنلا  اَهُّیَا  ای   : ) دـیامرف یم  نینچ  رطاـف ، 

یم بجوم  نتفر  نارگید  ياه  هدـعو  لابند  هب  روطنیمه  دـهد . )) . . .  بیرف  دـیامن و  رورغم  ار  امـش  ایند  یگدـنز  اداـبم  سپ  تسا  قح 
(175  ( . ) ًاروُرُغ ِّالا  ُناْطیَّشلا  ُمُهُدـِعَی  امَو  ْمِهیّنَُمیَو  ْمُهُدـِعَی   : ) دـیامرف یم  نینچ  ءاسن ،  هروس  رد  دوش .  لـفاغ  یهلا  هدـعو  زا  ناـسنا  دوش 

هکنیا رگم  ناطیـش  دـهد  یمن  هدـعو  یلو  دزاس ،  یم  راتفرگ  زارد  ینالوط و  ياهوزرآ  هب  ار  ناـنآ  ار و  مدرم  دـهد  یم  هدـعو  ناطیـش  ))
هدعو زا  يرایـسب  هکلب  دنـشاب  يورخا  یهلا ،  ياه  هدـعو  مامت  هک  تسین  نینچ  هکنآ  رگید  هتکن  دـیوگ . )) یم  غورد  دـهد و  یم  بیرف 

 ( . ْمُکَماْدقَا ْتِّبَُثیَو  ْمُکْرُْصنَی  َهّللااوُرُْصنَت  ْنِا  دیامرف . . . ( :  یم  لاعتم  دنوادخ  هک  یتقو  ًالثم  دنبای ؛ یم  ققحت  زین  ایند  نیمه  رد  یهلا  ياه 
تسا يا  هدعو  عقاو  رد  نیا  درک . )) دهاوخ  راوتـسا  ار  ناتیاهماگ  دومن و  دهاوخ  يرای  ار  امـش  وا  دینک ،  يرای  ار  دنوادخ  رگا  ( )) 176)

هب امش  ( )) . . . 177  . . . ( . ) ْمُکِدْهَِعب ِفُوا  يدْهَِعب  اُوفْوَا  دیامرف . . . ( :  یم  هک  ینامز  ای  و  تسویپ .  دـهاوخ  عوقو  هب  ایند  نیمه  رد  هک 
هک تسا  يدهع  هب  افو  هدعو  عقاو  رد  نیا  میامن . )) . . .  افو  مراد  امـش  اب  هک  يدهع  هب  مه  نم  ات  دینک  لمع  دیا  هتـسب  نم  اب  هک  يدـهع 

نیموصعم تایاور  میرک و  نآرق  رد  دـش  دـهاوخ  عقاو  ایند  رد  هک  یهلا  ياه  هدـعو  لیبق  نیا  زا  و  دـبای .  ققحت  ایند  نیمه  رد  دـناوت  یم 
 . تسناد یهلا  ياهدیعو  هدـعو و  زا  عون  نیا  ءزج  ار  ناسنا  لامعا  يویند  جـیاتن  ناوت  یم  یّلک  روط  هب  و  تسا .  ناوارف  مالّـسلا )  مهیلع  )

ُۀَلِـضاْفلا َکیدایَاَو  ُۀقِداّصلا  َكُدیعاوَمَو  َّمُهّللَا   : )) تسا هدمآ  نینچ  نیا  بجر ))  هام  هکرتشم  لامعا   )) رد یهلا  ياه  هدعو  قدص  هرابرد 
(( . ٌریدَـق ٍءْیـش  ِّلُـک  یلَع  کَّنِا  ِةَرِخ  ْـالاَو  اْینُّدـِلل  یجئاوَح  َیِـضْقَت  ْنَاَو  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  َُکلَئْـسَءاَف  ُۀَعِـساْولا  َکـُتَمْحَرَو 
یم وت  زا  سپ ،  ریگارف ،  هدرتـسگ و  وت  شـشخب  تمحر و  ناوارف و  وت  ياـهتمعن  تسا و  تسار  قداـص و  تیاـه  هدـعو  همه  اـهلاراب !  ))

 (( . یتسه رداق  يزیچره  رب  وت  هک  يزاس  هدروآرب  ارم  يورخا  يویند و  ياهتجاح  یتسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هک  مهاوخ 

تسا عفاش  دنوادخ 

يا  ! (( . )) َنیِعفاّشلا َعَفْـشَا  ای  ( )) 27  ! (( . ) هدننک تعافـش  يا   ! (( . )) ُعیفَـش ای  ( )) 69  ! (( . ) هدـننک تعافـش  يا   ! (( . )) ُِعفاش ای  ( )) 9)
هزاجا نذا و  اب  زج  یتعافش  چیه  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِِهنْذِِاب ِّالا  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  ْنَم ال  ای  ( )) 67  ! (( . ) هدننک تعافش  نیرت  هدننک  تعافش 

یـصاعم و بکترم  هاوخان  هاوخ  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  هک  دـش  هتـسناد  لبق  ياـهثحب  رد  تعافـش  ياـنعم  دـشخب . )) !  یمن  دوس  وت ، 
 - ترخآ رد  هچ  ایند و  رد  هچ  بولطمان -  یتشونرـس  ءوس و  يا  هجیتن  یتیـصعم ،  فالخره و  هک  دـش  هتـسناد  زین  و  دوش .  یم  یناهانگ 

ار دوخ  دناوتب  ناسنا  هکنآ  يارب  تسا ؛  ریگارف  یتمحر  ياراد  هک  نابرهم  راگدرورپ  رگید ،  يوس  زا  اما  دروآ .  یم  دوجو  هب  ناسنا  يارب 
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هار نیا  ماـن  تساـههار .  نیا  زا  یکی  هراـبرد  نخـس  کـنیا  تـسا .  هداد  رارق  ار  ییاـههار  دـناهرب ،  نآ  راوگاـن  جـیاتن  ناـهانگ و  ّرـش  زا 
یمن نآ  نودب  هک  یتطاسو  مه  نآ  تسناد ،  يرگید  دوخ و  نیب  يزیچ  نداد  رارق  هطساو  ناوت  یم  ار  تعافش ))   . )) تسا تعافـش ))  ))

هب يزیچ  ندوـمن  هفاـضا  يرگید و  اـب  يزیچ  ندرک  هارمه  تفج و  ياـنعم  هب  عفـش ))   )) تغل رظن  زا  دیـسر .  رظن  دروـم  فدـه  هـب  ناوـت 
 ، نیاربانب دناسرب .  يرگید  دزن  شفده  هب  ار  وا  ات  دنک  یم  تعافش  ِبلاط  هارمه  ار  دوخ  هدننک  تعافش  عقاو  رد  سپ  دشاب ،  یم  يرگید 

بسک ار  اهیبوخ  رود و  دوخ  زا  ار  اهیدب  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  دوخ  هک  یفیعض  ناسنا  ات  تسا  هداد  رارق  ار  تعافـش  قیرط  لاعتم  دنوادخ 
دیاب اجنیا  رد  تسا .  شیوخ  هدـنب  قح  رد  یهلا  تمحر  مرک و  فطل و  تیاهن  نیا  و  ددرگ .  لیان  دوخ  روظنم  هب  قیرط ،  نیا  زا  دـیامن ، 
نیا هک  يروط  هب  تسا ،  هدـش  باسح  صخـشم و  یهاـگیاج  یهلا ،  نیناوق  ننـس و  رگید  ناـیم  رد  تعافـش  هلءاـسم  هاـگیاج  هک  تفگ 

هّیـضق دـننک  یم  ناـمگ  هک  تسا  یناـسک  روصت  فـالخرب  نیا  دراد و  لـماک  قاـبطنا  یناوخمه و  یهلا ،  ننـس  لوصا و  هیقب  اـب  هلءاـسم 
يا  ! (( . )) ُعیفَش ای   ! (( . )) هدننک تعافـش  يا   ! (( . )) ُِعفاش ای   . )) دشاب یم  داضت  ضقانت و  رد  یهلا  ننـس  ینابم و  زا  یـضعب  اب  تعافش 

ام زا  دـنوادخ  دزن  ات  میهد  رارق  عفاـش  ار  يرگید  صخـش  هک  تسا  نآ  میراد  تعافـش  زا  ًـالومعم  اـم  هک  يروصت  هدـننک . )) !  تعاـفش 
 . . . ( . ًاعیمَج ُۀَعافَّشلا  ِِهّلل  ُْلق   : ) تسا لاعتم  دنوادخ  دوخ  یلـصا ،  هدـننک  تعافـش  میرک ،  نآرق  قطنم  رد  هک  یلاح  رد  دـیامن  تعافش 

عیفـش دناوت  یم  دـنوادخ  دوخ  هنوگچ  هک  دوش  یم  حرطم  لا  ؤس  نیا  کنیا  تسا . )) . . .  لاعتم  دـنوادخ  نآ  زا  الک  تعافـش  ( )) 178)
رد میهد  یم  رارق  عیفش  ار  دنوادخ  ام  هک  ینامز  تفگ  دیاب  خساپ  رد  دشاب ؟  دنوادخ  ناسنا و  نیب  هطـساو  دیاب  عیفـش  هک  یلاح  رد  دشاب 
یف ْعِّفَشَو   : )) تسا هدمآ  نینچ  هیداجس ))  هفیحص   )) زا مکی  یس و  ياعد  رد  میهد .  یم  رارق  وا  دوخ و  نیب  هطساو  ار  وا  زا  یتفـص  عقاو 

 ، َْکَیِلا یل  َعیفَـش  الَو   : )) تسا هدمآ  دعب  رطـس  دنچ  رد  و  هدـب . ))  رارق  عیفـش  نم  ياهاطخ  يارب  ار  تدوخ  مرک  (( . )) َکَمَرَک َيایاطَخ 
 ، رگید ترابع  هب  هد . ))  رارق  نم  عیفـش  ار  تدوخ  لضف  وت  سپ  دیامنب ،  وت  دزن  ارم  تعافـش  ات  تسین  یـسک  (( . )) َُکلْـضَف یل  ْعَفْـشَْیلَف 

یهلا نایاپ  یب  مرک  لضف و  مه ،  رگید  يوس  زا  اما  دیامن ،  باقع  نامناهانگ  ساسا  رب  ار  ام  لاعتم  دنوادخ  هک  دنک  یم  اضتقا  یهلا  لدع 
ات میهد  یم  رارق  دوخ  عیفـش  ار  اهنآ  میوش و  یم  یهلا  مرک  لضف و  ناماد  هب  تسد  ام  سپ  دـیاشخبب  ار  اـم  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  اـضتقا 
اب نیا  دـسرن و  دوخ  تازاجم  هب  راکهنگ  درف  دوش  یم  ثعاب  تعافـش  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  رگا  لاح  ددرگن .  ام  لـماش  یهلا  باـقع 

هکلب تسین  نیب  رد  یتافانم  تفگ :  دیاب  لاکـشا  نیا  خساپ  رد  دراد ،  تافانم  دسرب ،  دوخ  لامعا  هجیتن  هب  دیاب  یناسنا  ره  هک  یهلا  ّتنس 
اب دناوت  یم  تسا  هدش  تیصعم  بکترم  هک  یسک  تفگ  دیاب  بلطم  نیا  حیـضوت  رد  دسر .  یم  دوخ  لامعا  هجیتن  هب  ناسنا  مه  اجنیا  رد 

لیدبت هنسح  هب  تسا  تائّیس  زا  هک  ار  تیصعم  نآ  دناوت  یم  نآ ،  زا  رتالاب  یتح  و  دیامن ،  یثنخ  ار  تیـصعم  نآ  رثا  دوخ ،  ِحلاص  لامعا 
ناسنا يرود  ثعاب  هانگ  هک  هنوگنامه  ینعی  تسوا ؛  زا  تعافش  بلط  دنوادخ و  هاگرد  هب  زاین  زار و  حلاص ،  لامعا  نیا  زا  یکی  دیامن . 

يزیچ دـنوادخ ،  مرک  لضف و  هب  لسوت  یهلا و  هاگرد  هب  تشگزاـب  دـیامن ،  یم  باـقع  بجوتـسم  ار  ناـسنا  دوش و  یم  یهلا  هاـگرد  زا 
نایب تسا .  هدیـسر  دوخ  لمع  هجیتن  هب  ناسنا  مه  اجنیا  رد  سپ  دنک ،  یم  دـنوادخ  ترفغم  وفع و  باوث و  بجوتـسم  ار  ناسنا  هک  تسا 

هک تسین  نینچ  ینعی  دراد ؛ ار  دوخ  صاخ  طیارـش  باتک و  باسح و  يرگید  رما  ره  دننام  مه  تعافـش  هک  تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا 
هکلب دشخبب  ار  وا  ناهانگ  اهاطخ و  مامت  باتک ،  باسح و  نودب  مه  دنوادخ  دیامن و  تعافش  بلط  دنوادخ  زا  یطیارـشره ،  اب  سکره 
مدرم قوقح  یهلا و  قوقح  ًالثم  دهدب ؛ ماجنا  تسا  مزال  شناهانگ  نتفر  نیب  زا  يارب  هک  ار  يراکره  دیاب  ناسنا  تعافش ،  بلط  رانک  رد 

هک مینک  یم  هظحالم  نیاربانب ،  دزرون .  غیرد  دوخ  ياطخ  ندرک  كاپ  يارب  یباوص  راک  چـیه  زا  دـیامن و  ادا  دـیاب  دراد  ندرگ  رب  هک  ار 
روط هب  دراد .  دوجو  هبوت ))  تعافش و   )) نایم یطابترا  هچ  مینیبب  کنیا  دراد .  تهابـش  ترفغم  بلط  هبوت و  اب  يدایز  تاهج  زا  تعافش 

زا هتـسنادن  ای  هتـسناد  دنک ،  یم  هبوت  ناسنا  هک  ینامز  درادـن .  يا  هجیتن  هدـیاف و  هبوت  دـشابن  یهلا  تعافـش  رگا  تفگ  ناوت  یم  هصالخ 
ددرگ یم  هتفریذپ  شا  هبوت  دوشب ،  وا  لاح  لماش  یهلا  تعافش  رگا  لاح  دهد ،  یم  رارق  عیفش  ار  وا  دیامن و  یم  تعافـش  بلط  دنوادخ 

یم نامگ  هدومن  تلفغ  يا  هدع  تسا .  يورخا  يویند و  تعافـش  دروم  رد  تسا  رکذ  لباق  هک  يرگید  هتکن  دش .  دهاوخن  هتفریذپ  ّالا  و 
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ناهج تعافش  زا  رتمهم  تاهج  یضعب  زا  ایند  رد  تعافـش  تفگ  ناوت  یم  هک  یلاح  رد  تسا ،  تمایق  زور  هب  طوبرم  اهنت  تعافـش  دننک 
اهیبوخ و بسک  هب  دـناوتب  ناسنا  دوش  یم  بجوم  درب ،  یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  هکنیا  رب  هوـالع  اـیند  رد  تعافـش  هکنیا  هچ  تسا ؛  ترخآ 

تمایق زور  رد  تعافش  تیمها  هلب ،  درادن .  دوجو  ندروآ ،  تسد  هب  بسک و  يارب  ییاج  تمایق  زور  رد  هک  یلاح  رد  دزادرپب  تالامک 
دروم رد  رگید  هلءاسم  دـشخب .  تاجن  دوخ  فالخ  لاـمعا  ّرـش  زا  ار  ناـسنا  دـناوت  یم  هلیـسو  هبرح و  نیرخآ  ناونع  هب  هک  تسا  نآ  رد 
لماش تعافش  هک  تسین  نینچ  ینعی  دراد ؛ ار  دوخ  صاخ  طباوض  طیارش و  تعافـش  مه  ناهج  نآ  رد  هک  تسا  نیا  تمایق  زور  تعافش 

رد دیاب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  تیلباق  نیا  دنوش و  یم  تعافـش  لومـشم  دنراد  ار  نآ  تیلباق  هک  يا  هدـع  اهنت  هکلب  دوشب  یـسکره  لاح 
ای  . )) دراد يویند  تایح  رد  ناسنا  دوخ  لامعا  هب  یگتـسب  مه  يورخا  تعافـش  هک  مینک  یم  هظحالم  نیاربانب ،  دشاب .  هدومن  بسک  ایند 

دنوادخ دوخ  یلصا ،  هدننک  تعافش  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  و  یتسه . )) !  ناگدننک  تعافش  سءار  رد  هک  يا   ! (( . )) َنیِعفاّشلا َعَفْشَا 
 ، لاعتم راگدرورپ  زا  يادـج  ًالقتـسم و  دوخ ،  سکچیه  رگید ،  ترابع  هب  دنـشاب .  یم  تعافـش  هب  رداق  وا  نذا  اـب  اـهنت  نارگید  تسا و 
زین تعافـش  هلءاسم  دوشب .  زیچ  نآ  ياراد  ات  دـیاشخبب  وا  هب  ار  زیچ  نآ  دـیاب  هک  تسا  دـنوادخ  نیا  هکلب  تسین  يزیچ  ياراد  بحاص و 

تعافـش همه  سپ  دشاب .  عیفـش  دناوتب  صخـش  نآ  ات  دیامن  راذگاو  یـسک  هب  ار  رایتخا  تردـق و  نیا  دـنوادخ  دـیاب  ینعی  تسا ؛  نینچ 
 ! (( . ِِهنْذِِاب ِّالا  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  ْنَم ال  ای   . )) تسا نیعفاشلا ))  عفـشا   )) وا نیاربانب ،  دنا ،  هدومن  ذخا  دنوادخ  زا  ار  دوخ  تعافـش  ناگدننک ، 
لاعتم دنوادخ  یلصا ،  عیفش  هدننک و  تعافش  دش ،  هتفگ  ًالبق  هک  روطنامه  درادن . )) !  يا  هدیاف  تعافـش  وا  نذا  اب  زج  هک  یـسک  يا  ))
ياراد هک  دنا  هتفای  تسد  یهلا  تاماقم  هب  نانچ  دنا و  هدـش  برقتم  یهلا  هاگرد  هب  نانچنآ  هک  دنتـسه  ییاهناسنا  نایم ،  نیا  رد  اما  تسا 
تیانع یتازایتما  ناشتقایل  تیلباق و  ظاـحل  هب  دارفا  نیا  هب  لاـعتم  راـگدرورپ  دـنا .  هتـشگ  زاـتمم  اـهناسنا  رگید  زا  هتـشگ و  یهلا  یتاـفص 
نارگید هک  دنتسه  یبرقت  تردق و  تراهط ،  تفرعم ،  ملع ،  ياراد  اهناسنا  نیا  لاثم  ناونع  هب  دنتسه ؛ مورحم  نآ  زا  نارگید  هک  هدومرف 

ياهناسنا دنوش و  یم  بوسحم  گرزب  تمعن  کی  اهناسنا  رگید  يارب  تایصوصخ  نیا  نتـشاد  هطـساو  هب  دارفا  نیا  دنـشاب .  یم  نآ  دقاف 
سءار رد  نانآ  موصعم  نانیـشناج  یهلا و  گرزب  يایبنا  دنوش .  دنم  هرهب  یهلا ،  گرزب  ياهتمعن  نیا  زا  دنناوت  یم  ددـعتم  قرط  هب  رگید 

ار رـشب  تسد  ات  دنتـسه  رومءام  دنوادخ  يوس  زا  نانآ  دنـشاب ،  یم  ناسنا  ادـخ و  نیب  تیادـه  ياه  هطـساو  نانیا  دـنراد ،  رارق  دارفا  نیا 
 ، هدش هداد  نانآ  هب  هک  یهلا  تردق  اب  ات  دـنا  هدـمآ  نانآ  دـننک .  ییامنهار  دـنا ،  هدیـسر  نادـب  دوخ  هک  یفدـه  يوس  هب  ار  وا  دـنریگب و 

دنوادخ هک  یتازایتما  زا  یکی  دنـشخب .  یـصالخ  شتـشز  لامعا  ّرـش  زا  ار  وا  دـنهد و  تاجن  يورخا  يویند و  ياهبالجنم  زا  ار  ّتیرـشب 
هلیـسو نیا  هب  ات  تسا  نایمدآ  يارب  گرزب  تمعن  کی  نیا  و  دـشاب .  یم  اهناسنا  رگید  تعافـش ))   ، )) هدومرف تیانع  دارفا  نیا  هب  لاـعتم 

زین اجنیا  رد  دش ،  رکذ  یهلا  تعافـش  هرابرد  ًالبق  هک  یبلاطم  تسناد  دـیاب  دـننزب .  دـنویپ  اهیبوخ  هب  هتـسسگ و  اهیدـب  زا  ار  دوخ  دـنناوتب 
 ، دنـشاب هدرک  بسک  ار  نآ  تقایل  هک  یناسک  هکلب  دنهد  یمن  رارق  تعافـش  دروم  ار  یـسکره  یهلا  يایلوا  هکنیا  نآ  و  دنک ؛ یم  قدص 

لباق هک  يرگید  هلءاسم  ترخآ .  رد  مه  دوش و  ناسنا  لماش  دـناوت  یم  اـیند  رد  مه  ناـنآ ،  تعافـش  و  دـنریگ .  یم  رارق  تعافـش  دروم 
شخب هدـیاف  یتعافـش  اهنت  تسا ،  هدـمآ  ثحب  يادـتبا  هلمج  رد  هک  هنوگناـمه  تسا .  تعافـش  دروم  رد  یهلا  هزاـجا  نذا و  تسا  هجوت 

یم خـساپ  رد  يزیچ ؟  هچ  يارب  یـسک و  هچ  هب  نذا  هک  دوش  یم  حرطم  لا  ؤس  نیا  لاح  دـشاب ،  لاـعتم  دـنوادخ  نذا  اـب  هارمه  هک  تسا 
دزن ناـسنا  عیفـش  دـناوت  یمن  سکره  هک  اـنعم  نیا  هب  هدـننک ،  تعافـش  دروم  رد  لّوا :  تسا :  مزـال  دروـم  ود  رد  یهلا  نذا  تفگ  ناوـت 

دنوادخ هک  تسا  حـضاو  هتبلا  و  دـشاب .  هداد  تعافـش  نذا  نانآ  هب  لاعتم  راگدرورپ  هک  دنتـسه  عیفـش  یناسک  اهنت  هکلب  دـشاب  دـنوادخ 
ینذا نینچ  ياراد  دنـشاب  هدیـسر  يونعم  یهلا و  يالاب  تاماقم  هب  هک  یناسک  طـقف  هکلب  دـهد  یمن  تعافـش  نذا  یـسکره  هب  مه  لاـعتم 

رد مّود :  دنـشاب .  یلاعت  يراب  يوس  زا  ینذا  نینچ  ياراد  هک  میدرگب  ییاهناسنا  لابند  هب  دـیاب  تعافـش  بلط  يارب  ام  نیاربانب ،  دنتـسه . 
طقف یهلا  يایلوا  هکلب  دـهد ،  یمن  ار  یـسکره  تعافـش  هزاجا  عیفـش  هب  لاعتم  راگدرورپ  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا .  هدـنوش  تعافـش  دروم 

هک دناسرب  يا  هلحرم  هب  ار  دوخ  دنک  یعـس  دیاب  ناسنا  نیاربانب ،  دهدب .  هزاجا  لاعتم  راگدرورپ  هک  دنـشاب  عفاش  دنناوت  یم  یناسک  يارب 
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 . دـشاب یم  يا  هدـش  باسح  نیعم و  ياهرایعم  طباوض و  ياراد  تعافـش  لحارم  مامت  هکنیا  هصالخ  دوشب .  وا  ِلاح  لماش  یهلا ،  هزاـجا 
نارگید تعافـش  هب  یجایتحا  هچ  لاـعتم ،  راـگدرورپ  ندوب  عیفـش  دوجو  اـب  هک  تسا  نیا  دـیایب  نهذ  هب  تسا  نکمم  هک  يرگید  لا  ؤس 

وا يایلوا  قیرط  زا  هک  تسا  یهلا  تعافش  زا  یعون  هکلب  تسین  یهلا  تعافش  زا  يادج  يزیچ  تعافـش  نیا  تفگ  دیاب  خساپ  رد  تسا ؟ 
اب دوش :  هدیـسرپ  هک  تسا  نآ  دننام  لا  ؤس  نیا  رگید  يوس  زا  تسا .  لاعتم  دنوادخ  يایلوا  هبترم  ماقم و  رگناشن  نیا  و  دریگ .  یم  ماجنا 

هلیـسو نانآ  اریز  تسا .  نشور  نآ  خـساپ  هک  دـشاب ؟  یم  یهلا  ناربمایپ  هب  يزاین  هچ  تسا  هدـننک  تیادـه  لاـعتم  دـنوادخ  هکنآ  دوجو 
اب میقتـسم  طابترا  تقایل  مهف و  ناوت  اهناسنا  ام  تاقوا ،  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  تسا ،  رکذ  لباق  هک  يرگید  هتکن  دنـشاب .  یم  تیاده 
هب هار  نیاردارامدنناوت  یمودنرادار  يراک  نینچ  تردق  هک  میروآ  یم  يور  ییاه  هطـساو  هب  سپ  مینیب ،  یمن  دوخ  رد  ار  لاعتم  دنوادخ 

صاخ يا  هدع  بیصن  اهنت  هک  تسا  یتداعس  نانآ  نداد  رارق  عیفـش  یهلا و  يایلوا  هب  ندروآ  يور  لاحره ،  هب  دنیامن .  يرای  نسحاوحن 
ار ییادخ  ياهناسنا  نآ  يرای  هک  ینانآ  دنراد ،  لماک  نامیا  نآ  هب  هدرب و  یپ  یهلا  نادرم  نآ  ياهتیلباق  تاماقم و  هب  هک  نانآ  دوش ،  یم 
رد اهاعد  تایآ و  رد  تعافـش  دنا .  هتخود  دوخ  هدنیآ  هب  دـیما  مشچ  براجت ،  نیا  اب  دـنا و  هدومن  هبرجت  ساسحا و  دوخ ،  یگدـنز  رد 
 ( . َنوُرَّکَذَـتَت الَفَا  ٍعیفَـش  الَو  ِیلَو  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُکلام  تسا . . . ( :  هدـش  هتـسناد  دـنوادخ  نآ  زا  تعافـش  لـصا  هدجـس ،  هکراـبم  هروس 

 ، هرقب هروس  رد  و  دیتسین . )) ؟  هجوتم  ارچ  سپ  درادن  دوجو  يا  هدننک  تعافش  تسرپرـس و  امـش  يارب  راگدرورپ  زا  ریغ  ( )) . . . 179)
زج یسک  هچ  ( )) . . . 180  . . . ( . ) ِِهنْذِِاب ِّالا  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يذَّلااَذ  ْنَم  دناد . . . ( :  یم  نکمم  وا  نذا  اب  اهنت  ار  نارگید  تعافـش  هیآ 255 

ار دنوادخ  مالّـسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  ترـضح  مه  لیمک  فیرـش  ياعد  رد  دیامنب . )) . . .  تعافـش  وا  دزن  دناوت  یم  راگدرورپ  نذا  اب 
مهد یم  رارق  عفاش  تدوخ  يوس  هب  ار  وت  نم . . .  اراگدرورپ !  (( . )) َکِسْفَن یِلا  َِکب  ُعِفْشَتْسَا  ّینِا . . .  َّمُهّللَا   : )) دهد یمرارق  دوخ  عیفش 

َكِدوُـج یِلا  َكِدوُِـجبَو  َکـِمَرَک  یِلا  َکـِمَرَِکبَو  َکـَْیِلا  َکـِب  ُعِفْـشَتْسَا  ّینِا  ْمُـهّللَا   : )) تـسا هدـمآ  نـینچ  دوواد )) ما  ياـعد   )) رد و  (( . 
دوـجو و مرک  منک و  یم  تعافـش  بلط  تدوـخ  هاـگرد  هب  وـت  زا  نم  اـهلاراب !  (( . )) َکـَْیِلا َکـِتَعاط  ِلـْهَابَو  َکـِتَمْحَر  یِلا  َکـِتَمْحَِربَو 

(( . وت يوس  هب  منک  یم  تعافـش  بلط  تتعاط  لها  زا   : )) دـیامرف یم  رخآ  رد  و  اـهنآ . )) دوخ  يوس  هب  مهد  یم  رارق  عیفـش  ار  تتمحر 
سپ میرادن ،  ار  وت  دوُج  مرک و  تقایل  هسفن  یف  اهناسنا  ام  هک  دـشاب  نیا  اهنآ  دوخ  يوس  هب  تمحر  دوُج و  مرک ،  تعافـش  يانعم  دـیاش 
دوشب ام  لاح  لماش  دیاب  وت  تمحر  دوُج و  مرک و  زا  يا  هبترم  ینعی  اهنآ ،  دوخ  هب  ندیسر  يارب  میهد  یم  رارق  هطساو  ار  وت  دوُج  مرک و 

هدمآ نینچ  هبنـشراهچ ))  زور  ياعد   )) رد یهلا ،  يایلوا  تعافـش  دروم  رد  اما  و  مینک .  ادـیپ  ار  نآ  زا  رتالاب  بتارم  هب  ندیـسر  تقایل  ات 
نم بیصنارداب  شنادناخوواربدنوادخدورد  هک  مرکاربمایپ  تعافش  اهلاراب !  (( . )) ِِهلاَو ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َۀَعا  فَش  یْنقُزْراَو   : )) تسا
ْنِم ینوُذِْقنَتْساَو  ِهّللاَْدنِع  یل  اوُعَفْشاَف  ِهّللا  َیِلا  ْمُِکب  ُْتعَفْـشَتْساَو  َِّیلاوَمَو . . .  یتَداس  ای   : )) تسا هدمآ  لسوت ))  ياعد   )) رد و  نادرگب . )) 

یهلا هاگرد  هب  نم  و  مالّسلا . . . ) )  مهیلع   ) نیموصعم هب  باطخ   ) نم نارورس  ناگرزب و  يا  (( . )) ِهّللا َیِلا  یتَلیسَو  ْمُکَّنِاَف  ِهّللاَْدنِع  یبُونُذ 
اریز دیهدب ؛ تاجن  مناهانگ  زا  دنوادخ  دزن  ارم  دییامن و  تعافـش  دـنوادخ  دزن  نم  يارب  مه  امـش  سپ  منک ،  یم  تعافـش  بلط  امـش  زا 
(( . ًاعّفَشُم ًاعیفَش  یل  ُْهلَعْجاَو  َّمُهّللَا   : )) تسا هدمآ  نینچ  نابعش ))  هام  هکرتشم  لامعا   )) رد و  یهلا . ))  هاگـشیپ  رد  دیتسه  نم  هلیـسو  امش 

زا یمـالک  اـب  ار  ثحب  تسا .  ناوارف  نومـضم  نیا  هب  هیعدا  و  هدـب . ))  رارق  هعافـشلا  لوبقم  یعیفـش  نم  يارب  ار  مرکا  ربماـیپ  اـهلاراب !  ))
کلام یناسک  اهنت  تماـیق  زور  رد  ( )) 181  ( . ) ًادْهَع ِنمْحَّرلا  َدـْنِع  َذَـخَّتا  ِنَم  ِّالا  َۀَـعافَّشلا  َنوُِکلْمَی  ال   : ) میرب یم  نایاپ  هب  مالک  بحاص 

رتهب و یناسک  هچ  میسرپب  دوخ  زا  کنیا  (( . )) دنشاب هتشاد  ینامیپ  دهع و  شیوخ  راگدرورپ  اب  هک  دنراد  تعافش  قح  دنتـسه و  تعافش 
دوخ نانآ و  تعافش  زا  تلفغ  ایآ  دندنام ؟  یقاب  دوخ  نامیپ  رس  رب  دنتسب و  نامیپ  دنوادخ  اب  مالّـسلا )  مهیلع   ) نیموصعم ایبنا و  زا  رتالاب 

رورغ و زا  یـشان  نتفرن ،  یهلا  ناعیفـش  نآ  تعافـش  لاـبند  هب  اـیآ  تسین ؟  ترخآ  اـیند و  رد  میظع  نارـسخ  نتخاـس ،  مورحم  نآ  زا  ار 
 . امرف تیانع  ام  هب  ار  تصلاخ  ناگدنب  نآ  تعافش  تقایل  هنب و  ّتنم  ام  رب  اهلاراب !  تسین ؟  تلاهج 

تسا تخس  راگدرورپ  باقع 
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تسا تخس  راگدرورپ  باقع 

يا  ! (( . )) ُُهباقِع ِراـّنلا  ِیف  ْنَم  اـی  ( )) 42  ! (( . ) تسا نیگنـس  تخـس و  شتازاجم  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِباقِْعلا ُدـیدَش  َوُه  ْنَم  اـی  ( )) 4)
ار شتآ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) اداصِْرم َراّنلا  َلَعَج  ْنَم  ای  ( )) 68 [ . ) دـنک یم  رفیک  شتآ  اب   ! (( . ] تسا شتآ  رد  وا  تازاجم  هک ،  یـسک 
ای ( )) 78  ! (( . ) تسا تخـس  وا  ینمـشد  رکم و  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِلاـحِْملا ُدـیدَش  َوُـه  ْنَم  اـی  ( )) 4  ! (( . ) تـسا هداد  رارق  هاـگنیمک 
ای ( )) 24  ! (( . ) ماقتنا یتخـس و  بحاص  يا   ! (( . )) ِمَقِّنلاَو ِسءاَْبلااَذ  ای  ( )) 80  ! (( . ) هدننک راتفرگ  تخـس  يا   ! (( . )) ِدیدَّشلا ِشطَْبلااَذ 

ساسا رب  شباذع  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٌلْدَع ُُهباذَـع  ْنَم  ای  ( )) 48  ! (( . ) تسا تخـس  شیاهماقتنا  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِتامِقَّنلا َدیدَش 
ِدْعَْولااَذ ای  ( )) 78  ! (( . ) دیامن یم  باذع  دـهاوخب  ار  سک  ره  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُءاشَی ْنَم  ُبِّذَُـعی  ْنَم  ای  ( )) 83  ! (( . ) تسا تلادـع 

هار ندومیپ  هجیتن  یهلا ،  باقع  تدـش . )) !  اـب  تخـس و  يا   ! (( . )) ُدـیدَش اـی  ( )) 77  ! (( . ) دـیون میب و  بحاـص  يا   ! (( . )) ِدـیعَْولاَو
ره ندومیپ  تردق  تسا و  هدومن  صخـشم  ناسنا  يارب  ار  باوصان  باوص و  هار  لاعتم  دنوادخ  هک  دش  هتـسناد  لبق  ياهثحب  رد  باوصان 

هدومن دزـشوگ  ناسنا  هب  زین  ار  هار  ود  نیا  زا  کـیره  ندومیپ  بقاوع  جـیاتن و  نمـض ،  رد  اـما  تسا .  هدیـشخب  یمدآ  هب  مه  ار  ریـسم  ود 
َوُه ْنَم  ای   (( . )) یهلا باقع   )) زا تسا  تراـبع  نآ  مینک و  یـسررب  ار  باوصاـن  قیرط  ندومیپ  جـیاتن  زا  یکی  میهاوخ  یم  کـنیا  تسا . 
هدش هداد  رکذـت  اهراب  یهلا  باذـع  باقع و  یتخـس  میرک ،  نآرق  رد  تسا . )) !  تخـس  شیازـس  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِباقِْعلا ُدـیدَش 
 ( . ِباقِْعلا ُدـیدَش  ُّيوَق  َهّللا  َّنِا  ْمِِهبُونُذـِب  ُهّللا  ُمُهَذَـخَاَف  دـیامرف . . . ( :  یم  نینچ  ناراکهنگ  زا  يا  هدـع  هراـبرد  لاـفنا ،  هروس  رد  تسا ؛ 

باقع تسا . ))  باقع  یتخـس  توق و  ياراد  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  تفرگ ،  رفیک ] هب   ] ناشناهانگ ببـس  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  ( )) 182)
دهد یم  وا  هب  ناسنا  فالخ  لامعا  لباقم  رد  لاعتم  راگدرورپ  هک  تسا  ییازس  باقع ،  دوش ؟  یم  یـشان  يزیچ  هچ  زا  و  تسیچ ؟  یهلا 

رد تسا ؟  ترخآ  ناهج  صتخم  یهلا  باقع  اـیآ  دزاـس .  یم  یتازاـجم  نینچ  راوازـس  ار  وا  هک  تسا  یمدآ  دوخ  لـمع  نیا  نیارباـنب ،  . 
يویند و باقع  تمظع ،  تیمها و  ظاحل  زا  هتبلا  دوش .  یم  ناسنا  ریگناـبیرگ  یهلا  باـقع  مه  اـیند  نیمه  رد  ریخ ،  تفگ :  دـیاب  خـساپ 
هب دـمآ ) لبق  ياهثحب  رد  هک  هنوگنامه   ) نیا و  تسا .  نینچ  زین  یهلا  باوث  دروم  رد  هکنانچ  دنتـسین ؛ رگیدـکی  اـب  هسیاـقم  لـباق  يورخا 
هک تفگ  دیاب  تسا ؟  تخـس  دـیدش و  یهلا  رفیک  باقع و  ارچ  هک :  تسا  نیا  رگید  لا  ؤس  تسایند .  نیا  تراقح  تیدودـحم و  رطاخ 

هیحان زا  هچنآره  تسا ،  میظع  دوخ  دنوادخ  هک  ییاجنآ  زا  تسا و  هدش  رداص  راگدرورپ  تمظع  اب  هیحان  زا  هک  تسا  يزیچ  باقع  نیا 
یم یهلا  رفیک  یتخـس  یگرزب و  زا  رگید ،  يوس  زا  تسا .  نآ  تدـش  اب  مزـالم  مه  باـقع  یگرزب  تسا و  تمظع  ياراد  دـهدب  خر  وا 

نطاب و ياراد  هاـنگ  مینک ،  یم  كرد  مینیب و  یم  هاـنگ  زا  اـم  هک  يرهاـظ  نآ  فـالخرب  ینعی  درب ؛ یپ  تیـصعم  هاـنگ و  یگرزب  هب  ناوت 
هذخا و ؤم  هک  یـسک  يا   ! (( . )) هباقع رانلا  یف  نم  ای   . )) دـبلط یم  ار  یهلا  دـیدش  گرزب و  رفیک  هکنانچنآ  تسا  میظع  رایـسب  یتقیقح 

رادرک یلجت  هک  یـشتآ  ناسنا ،  دوخ  لاـمعا  زا  هتخورفارب  یـشتآ  تسا  یهلا  باـقع  لـحم  شتآ ،  تسا . )) !  منهج  شتآ  رد  شباذـع 
 ، مزیه هکنیا  هچ  تسا ؛  هدش  هدربمان  منهج  شتآ  مزیه  ناونع  هب  ناسنا  زا  میرک  نآرق  رد  هک  دشاب  رطاخ  نیمه  هب  دـیاش  و  تسا .  یمدآ 

( )) . . . 183  . . . ( . ) ُةَراجِْحلاَو ُساّنلا  اـهُدُوقَو  یتَّلا  َراـّنلا  اوُقَّتاَـف  دـیامرف . . . ( :  یم  هرقب ،  هکراـبم  هروس  رد  تسا .  شتآ  دِّلوم  دوخ ، 
ار منهج  شتآ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ًاداصِْرم َراّنلا  َلَـعَج  ْنَم  اـی   . . . (( . )) دنـشاب یم  اهگنـس  مدرم و  نآ ،  مزیه  هک  یـشتآ  زا  دـیزیهرپب 

 (( ، نیمک  )) تایصوصخ زا  یکی  دراد ؟  یتایصوصخ  هچ  هاگنیمک ))   ، )) تسا هاگنیمک  يانعم  هب  داصرم ))  ! (( . )) يداد رارق  هاگنیمک 
نیا دوش .  یمن  صخش  هجوتم  نآ  زا  یبیسآ  هاگنیمک ،  هب  ندیسر  زا  لبق  ات  هک  تسا  نآ  رگید  تیـصوصخ  تسا .  نآ  ندوب  هرظتنم  ریغ 
لایخ یب  نانچنآ  ایند  نیا  رد  تسا  شتآ  ناشراک  نایاپ  هک  یناسک  ینعی  مینک ؛  یم  هدهاشم  نایخزود  خزود و  دروم  رد  ام  ار  تلاح  ود 

زا و  دنرادن .  ار  یخلت  تبقاع  نانچ  هب  ندیـسر  راظتنا  ًالـصا  هک  دنا  هتفرورف  دوخ  يویند  یگدنز  رد  نانچنآ  دننک و  یم  یگدنز  لفاغ  و 
 ، دنور ورف  دوخ  بعل  وهل و  رد  هک  دهد  یم  هزاجا  اهنآ  هب  درادـن و  اهنآ  هب  يراک  يویند  یگدـنز  نیا  رد  مه  خزود  شتآ  رگید ،  يوس 

هدش نایب  بلطم  نیا  زین  ءابن ،  هروس  رد  دنک .  یم  ریگلفاغ  ار  نانآ  دوش و  یم  رهاظ  اهنآ  لباقم  رد  ایند  نیا  زا  نتفر  اب  هراب ،  کی  هب  سپ 
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رکم و هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِلاحِْملا ُدـیدَش  َوُه  ْنَم  ای   (( . )) تسا نیمک  رد  منهج  اـنامه  ( )) 184  ( . ) ًاداصِْرم َْتناـک  َمَّنَهَج  َّنِا   : ) تسا
قیاقح نداد  هولج  هنوراو  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هدمآ  گنرین  رکم و  يانعم  هب  لاحم ))   ! (( . )) تسا دیدش  تخـس و  وا  تموصخ 

دناسرب و بیسآ  وا  هب  دهاوخ  یم  قیرط  نیا  زا  سپ ،  دراد  ینمشد  يرگید  اب  یـسک  هک  دریگ  یم  ماجنا  ینامز  راک ،  نیا  و  تایعقاو ،  و 
ناـنآ ( )) . . . 185  ( . ) ِلاحِْملا ُدـیدَش  َوُهَو  ِهّللا  ِیف  َنُولِداُجی  ْمُهَو  دـیامرف . . . ( :  یم  يا  هدـع  هرابرد  میرک  نآرق  دزاـس .  راـتفرگ  ار  وا 

دنتـسه راّفک  زا  يا  هدع  هک  تفگ  نینچ  ناوتب  دیاش  تسا . ))  لاحملادیدش  مه  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دننک  یم  هلداجم  دـنوادخ  هرابرد 
هب ار  قیاقح  دنناشنب و  یسرک  هب  ار  دوخ  فرح  لوقعمریغ  قحبان و  لیالد  اب  دنهاوخ  یم  دننک و  یم  هلداجم  دنوادخ  هرابرد  قحان  هب  هک 

دنوادخ دنیامن ،  یم  قح  لها  قح و  اب  هک  یتموصخ  ینمشد و  نیا  ببـس  هب  سپ  دنیامن .  هارمگ  ار  نارگید  هداد و  هولج  رگید  يا  هنوگ 
 . دـنوش یم  راتفرگ  یهلا  تخـس  باذـع  هب  هتفر و  اطخ  هار  هب  هک  يروط  هب  دـهد  یم  هولج  رگید  يا  هنوگ  هب  نانآ  يارب  ار  تاـیعقاو  مه 
 ، تسا ندروآرد  رایتخا  رد  ندش و  طلـسم  نتفرگ ،  يانعم  هب  شطب ))   ! (( . )) هدـننک راتفرگ  تخـس  يا   ! (( . )) ِدـیدَّشلا ِشْطَْبلااَذ  ای  ))
 ، جورب هروس  رد  میرک  نآرق  دنک ،  یم  هذخا  ؤم  یتخـس  هب  شلامعا  رطاخ  هب  ار  یمدآ  لاعتم  دنوادخ  و  مامت .  تردـق  توق و  اب  مه  نآ 

 (( . تسا نیگنس  تخس و  رایسب  تراگدرورپ  ندومن  راتفرگ  انامه  ( )) 186  ( . ) ٌدیدََشل َکِّبَر  َشَْطب  َّنِا   : ) دیامرف یم  نایب  ار  ترابع  نیا 
ؤم يارب  یهلا  دنمتردق  تسد  هکلب  دهدب ،  ماجنا  دناوتب  تساوخ  هک  يراکره  دشاب و  اهرو  هلی  هشیمه  يارب  ناسنا  هک  تسین  نینچ  ینعی 

یتخـس رد  يانعم  هب  سءاب ))   ! (( . )) ماقتنا باذـع و  هدـنراد  يا   ! (( . )) ِمَقِّنلاَو ِسْءاَْـبلااَذ  اـی   . )) تسوا راـظتنا  رد  تساوخزاـب  هذـخا و 
دوجو باذع  دروم ،  ودره  رد  لاحره ،  هب  تسا .  ندیـشک  ماقتنا  يانعم  هب  و  همقن ))   )) عمج مه  مَِقن ))   . )) تسا ندـش  راتفرگ  نداتفا و 

 . ُهَدْحَو ِهّللِاب  اّنَما  اُولاق  انَسْءَاب  اَْوءاَر  اّمَلَف   : ) دننام تسا ؛  هدش  لامعتسا  ایند  ياهیتخس  اهباذع و  دروم  رد  ارثکا  سءاب  میرک  نآرق  رد  دراد . 
باذع و ایند  نیا  رد  نیاربانب ،  میدروآ . )) . . .  نامیا  دحاو  يادـخ  هب  دـنتفگ  دـندید  ار  ام  یتخـس  باذـع و  هک  ینامز  ( )) 187 . . ( . )

رکذ نوگانوگ  موقا  رـس  رب  یهلا  سءاب  ندـمآ  زا  یمهم  ياه  هنومن  میرک  نآرق  رد  دوش .  یم  دراو  راکهنگ  ماوقا  دارفا و  رب  یهلا  سءاـب 
 (( ماقتنا  )) هملک میـشاب .  گرزب  کچوک و  داعبا  رد  نآ  ینیع  ياه  هنومن  دهاش  میناوت  یم  زین  دوخ  نامز  رد  ام  هک  دنچره  تسا ،  هدـش 

ْمُْهنِم انْمَقَْتناَف   : ) دیامرف یم  هیآ 136  فارعا ،  هروس  رد  يورخا .  ياهباذع  رب  مه  هدش و  قالطا  يویند  ياهباذـع  رب  مه  میرک ،  نآرق  رد 
ناهج رد  یهلا  ماقتنا  دروم  رد  و  میدومن . )) . . .  ناشقرغ  اـیرد  رد  سپ  میتفرگ  ماـقتنا  ناـنآ  زا  اـم  ( )) 188  . . . ( . ) ِّمَْیلا ِیف  ْمُهاـْنقَرْغَاَف 

ام هک  انامه  مینک ،  راتفرگ  گرزب ،  يراـتفرگ  هب  هک  يزور  ( )) 189  ( . ) َنوُمِقَْتنُم ّانِا  يْربُْکلا  َۀَشْطَْبلا  ُشِْطبَن  َمْوَی   : ) دـیامرف یم  ترخآ ، 
 : ) دیامرف یم  ماعنا ،  هروس  رد  تسا .  هدش  رکذ  ماقتنا  سءاب و  تلع  ناونع  هب  مرج ))   ، )) میرک نآرق  رد  نینچمه  میا . ))  هدنریگ  ماقتنا 
یمن هتشادرب  تشگ و  دهاوخنرب  نیمرجم  زا  لاعتم  راگدرورپ  یتخـس  باذع و  ( )) . . . 190  ( . ) َنیمِرْجُْملا ِمْوَْقلا  ِنَع  ُهُسْءَاب  ُّدَُری  ـالَو  . . . 
 (( . میتسه هدـنریگ  ماقتنا  نیمرجم ،  زا  ام  ( )) . . . 191  ( . ) َنوُمِقَْتنُم َنیمِرْجُْملا  َنِم  ّانِا  دـیامرف . . . ( :  یم  هدجـس ،  هروس  رد  و  دوش . ))

َدیدَـش ای   . )) تسا ناسنا  ناهانگ  اهیدـب و  رطاخ  هب  مه  یهلا  باقع  تسا ،  ناسنا  کین  لاـمعا  رطاـخ  هب  یهلا  باوث  هک  هنوگناـمه  ینعی 
باذع نارمع ،  لآ  هروس  رد  دوش .  یم  مولعم  زین  ترابع  نیا  يانعم  هتـشذگ  بلاطم  زا  هدـنریگ . )) !  ماقتنا  تخـس  يا   ! (( . )) ِتامِقَّنلا

ٌدیدَش ٌباذَع  ْمَُهل  تسا . . . ( :  دیدش  ماقتنا  زا  یـشان  دیدش ،  باذع  هک  تسا  مولعم  تسا و  هدش  رکذ  یهلا  ماقتنا  زا  یـشان  یهلا  دیدش 
ْنَم ای   (( . )) تسا تزع  اب  يا  هدـنریگ  ماقتنا  دـنوادخ  دراد و  دوجو  يدـیدش  باذـع  رافک  يارب  ( )) . . . 192  ( . ) ٍماـِقْتنا ُوذ  ٌزیزَع  ُهّللاَو 

 ، دش هتفگ  اجنیا  ات  هک  یهلا و . . .  ياهماقتنا  اهباقع ،  اهباذع ،  مامت  تسا . )) !  لدع  ساسارب  شباذع  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٌلْدَع ُُهباذَع 
يدوجوم ره  هب  هک  تسا  نآ  لدـع  اریز  دراد ؛ ار  يروما  نینچ  ياضتقا  یهلا  لدـع  ینعی  دریذـپ ؛ یم  ماجنا  یهلا  تلادـع  ساـسا  رب  همه 

ْتَبَـسَک اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجت  َمْوَْیلَا   : ) دـیامرف یم  رفاغ ،  هروس  رد  تسا .  روکذـم  روما  زین  مرجم  راکهنگ و  دارفا  قح  دوش و  هداد  شقح 
 . . . تسین زور  نیا  رد  یملظ  چیه  دوش و  یم  هداد  ازج  شا  هدش  ماجنا  لامعا  قبط  رب  سکره  ازج  زور  رد  ( )) 193  . . . ( . ) َموَْیلا َْملُظ  ال 

َّنَاَو ْمُکیْدیَا  ْتَمَّدَق  اِمب  َِکلذ  ِقیرَْحلا  َباذَع  اُوقوُذ  ُلوُقَنَو  تسا . . . ( :  هدمآ  نینچ  رافک  زا  يا  هدع  هرابرد  نارمع ،  لآ  هروس  رد  و  (( . 
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دوخ هک  تسا  یلامعا  نآ  ببس  هب  باذع  نیا  دیشچب ،  ار  نیشتآ  باذع  هک  مییوگ  یم  نانآ  هب  ( )) . . . 194  ( . ) ِدیبَْعِلل ٍم  ّالَِظب  َْسَیل  َهّللا 
باذع دهاوخب  ار  سکره  هک  ییادخ  يا   ! (( . )) ُءاشَی ْنَم  ُبِّذَُعی  ْنَم  ای   (( . )) تسین ملاظ  ناگدنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  دـیا و  هداد  ماجنا 

 ، یهلا تافـص  رگید  تمکح و  تلادـع ،  اب  زین  یهلا  تساوخ  و  دریگ .  یم  ماـجنا  یهلا  تساوخ  ساـسا  رب  یهلا  باذـع  دـنک . )) !  یم 
رگیدکی نیع  هکلب  درادن  یتافانم  هنوگچیه  باذع ،  ندوب  لدـع ))   )) اب ءاشی )) نم   )) باذـع نیاربانب ،  دراد .  لماک  یگنهامه  قابطنا و 

نیا زا  هتساخرب  ِتساوخ  نیاربانب ،  درادن ،  دوجو  یـصقن  بیع و  هنوگچیه  لاعتم  راگدرورپ  تافـص  رد  هک  ییاجنآ  زا  عقاو  رد  دنتـسه . 
 ، ناشتافـص ندوب  صقاـن  ظاـحل  هب  هک  تسا  ناـسنا  نوچ  یتادوجوم  فـالخرب  نیا  دـشاب و  یم  صقن  بیع و  هنوگره  دـقاف  زین  تاـفص 

ثحب رد  ترابع  نیا  دیون . )) !  میب و  هدنراد  يا   ! (( . )) ِدـیعَْولاَو ِدـْعَْولااَذ  ای   . )) دنـشاب یم  صقان  بویعم و  يرادرک  تساوخ و  ياراد 
 ! (( . ُدیدَش ای   . )) دشاب یم  یهلا  دیعو ))  )) ققحت یلـصا  لحم  خزود  باذع  هک  تفگ  دیاب  اجنیا  رد  دمآ .  یهلا ))  ياهدیعو  هدعو و  ))

دروم ود  رد  همه  زا  شیب  دیدش  هملک  میرک ،  نآرق  رد  تسا .  نآ  لاثما  يدنت و  یتخس و  يانعم  هب  تدش ))   ! (( . )) تخس رایـسب  يا  ))
رد دراد و  تردـق  توق و  هب  جاـیتحا  تدـش ، ))   . )) باقعلادـیدش باذـعلادیدش و  دـننام  تسا ؛  هدـش  لامعتـسا  باـقع ))  باذـع و  ))

ُدیدَـش َهّللا  َّنَاَو  ًاـعیمَج  ِِهّلل  َةَّوُْقلا  َّنَا  دـیامرف . . . ( :  یم  هرقب ،  هروس  رد  دـشاب .  وا  ندوـب  دـیدش  زا  عناـم  هک  تسین  یفعـض  مه  دـنوادخ 
یـسررب دشاب . )) یم  تخـس  رایـسب  دنوادخ  باذع  و  تسا .  دنوادخ  نآ  زا  تردق  ناوت و  همه  هک  یتسرد  هب  ( )) . . . 195  ( . ) ِباذَْعلا

یلامث هزمح  یبا  ياعد  زا  هلمج  نیلوا  رد  میزادرپ :  یم  هطوبرم  هیعدا  تاـیآ و  یـسررب  هب  کـنیا  یهلا  تبوقع  نوماریپ  اـهاعد  تاـیآ و 
دیمهف ناوت  یم  هلمج  نیا  زا  نکم . ))  بدا  تدوخ  تبوقع  رفیک و  اب  ارم  ایادخ !  (( . )) َِکَتبوُقُِعب یْنبِّدَُؤت  ال  یهِلا !   : )) تسا هدمآ  نینچ 

زا اعد  زا  هلمج  نیا  رد  لاح  دـیامن .  كرت  ار  یفارحنا  قیرط  دوش و  رادـیب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  يارب  یهلا  تازاـجم  تاـقوا ،  یهاـگ  هک 
فیرش ياعد  رد  ییامن .  باقع  ارم  نم ،  هّبنت  يارب  دشابن  مزال  ات  نک  ظفح  یفارحنا  لامعا  زا  ارم  ایادخ !  هک  دوش  یم  هتـساوخ  دنوادخ 
َكاُرتَا ّیبَرَو !  يدِّیَـسَو  یهِلا  دـنیامرف :  یم  نایب  نینچ  ار  خزود  شتآ  زا  یـصالخ  ياـهکالم  مالّـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  لـیمک ))  ))

َدَْعبَو َکِّبُح  ْنِم  يریمَـض  ُهَدَـقَتْعاَو  َكِرْکِذ  ْنِم  یناِسل  ِِهب  َجَِـهلَو  َِکتَفِْرعَم  ْنِم  ِیْبلَق  ِْهیَلَع  يوَْطنا  اَم  َدـَْعبَو  َكِدـیحَْوت  َدـَْعب  َكِراِنب  یبِّذَـعُم 
ینک باذع  تدوخ  شتآ  هب  ارم  تسا  نکمم  ایآ  مراگدرورپ !  اقآ و  يا  نم و  يادخ  يا  (( . )) َِکتَِّیبُوبُِرل ًاعِضاخ  یئاعدَو  یفاِرتْعا  ِقْدِص 

زا سپ  و  دیدرگ .  راوتـسا  منورد  رد  وت  ّتبحم  ناور و  وت  رکذ  هب  منابز  دش و  رپ  وت  تفرعم  زا  مبلق  مدـش و  دـحوم  هکنیا  زا  دـعب  مه  نآ 
هب دوخ  تافص  نایب  اب  مالّـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  اجنیا  رد  مدناوخ . )) ؟  ار  وت  هناعـضاخ  مدرک و  فارتعا  وت  ّتیبوبر  هب  اتقیقح  هکنآ 
دش هتفگ  اقباس  هک  هنوگنامه  ینعی  ییامن ؛  باذع  یتایصوصخ  نینچ  اب  ار  یصخش  وت  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دننک  یم  ضرع  دنوادخ 
یب ملظ و  نیرتـکچوک  دـنوادخ  دریگ و  یم  قلعت  اـهناسنا  هب  يا  هدـش  باـسح  صاـخ و  طیارـش  طـباوض و  قبط  یهلا  باـقع  باوـث و  ، 

زا زیربل  یبلق  نتشاد  ندوب ،  دحوم  تسا :  نینچ  دننک  یم  نایب  ترـضح  هک  ار  یتافـص  زا  یـضعب  دراد .  یمن  اور  یـسک  قح  رد  یتلادع 
تالاح و نینچ  ياراد  نورد  رد  هک  یـسک  تسا  مولعم  و  نتـشاد و . . .  ار  دـنوادخ  تبحم  ندوب ،  راگدرورپ  رکاذ  راـگدرورپ ،  تفرعم 

دنچ رد  تشاد .  دهاوخن  ار  یهلا  باذع  قاقحتـسا  هتبلا  یـصخش  نینچ  دوب و  دهاوخ  یملاس  حـلاص و  ناسنا  مه  نورب  رد  دـشاب  یتافص 
 . . . اِهتابوُقُعَو اْینُّدلا  ِءالَب  ْنِم  ٍلیلَق  ْنَع  یِفْعَض  ُمَْلعَت  َْتنَاَو  دنیامرف ! :  یم  نینچ  ترخآ  ایند و  باقع  هسیاقم  ماقم  رد  ترـضح  دعب ،  رطس 
ُلوُطَت ٌءالَب  َوُهَو  اهیف  ِهِراکَْملا  ِعُوقُو  ِلیَلَجَو  ِةَرِخ  ْالا  ِءالَِبل  ِیلاِمتْحا  َْفیَکَف  ُُهتَّدُم  ٌریـصَق  ُُهئاَقب  ٌریـسَی  ُُهثْکَم  ٌلیلَق  ٌهوُرْکَمَو ،  ٌءالَب  َِکلذ  َّنَا  یلَع 

ياهرفیک اهالب و  هب  تبسن  ارم  یتقاط  مک  فعض و  وت  راگدرورپ !  يا  هدنشخب ،  يا  ( )) 196 (( . ) ِِهلْهَا ْنَع  ُفَّفَُخی  الَو  هُماقَم  ُموُدَیَو  ُُهتَّدُم 
ار ترخآ  ياهیتخـس  اهالب و  هنوگچ  نم  لاح  تسا ،  مک  اـهنآ  ماود  دنتـسین و  تدـم  ینـالوط  اـهالب  نیا  هکنیا  اـب  یناد . . .  یم  ییاـیند 

تقباطم دروم  رد  ًـالبق  تسین . ))  ریذـپ  فیفخت  شلها  هب  تبـسن  تسا و  یمیاد  ینـالوط و  ترخآ ،  يـالب  هک  یلاـح  رد  میاـمن  لـمحت 
یلْوَءاـْنَمَفَتْوَفَْعنِا یهِلا   : )) دـیامرف یم  نـینچ  هراـب  نـیا  رد  یلاـمث ))  هزمح  یبا  ياـعد   )) رد دـش  تبحـص  یهلا  تلادـع  اـب  یهلا  باذـع 

مه رگا  تسین و  ندرک  وفع  يارب  وت  زا  رتراوازس  یسک  ینک ،  وفع  رگا  ادنوادخ !  (( . )) ؟  ِمْکُْحلا یف  َْکنُِملَدْعَْانَمَفَْتبَّذَْعنِاَو  ِْوفَْعلِابَْکنِم ؟ 

 ( ریبک نشوج  ياعد  رد  نیون  یشهوژپ  ) یعوضوم www.Ghaemiyeh.comیسانشاعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( (( تسا تلادع  ساسا  رب  لدع و  اب  قباطم  وت  باذع  رگید ،  ترابع  هب   . ) تسین مکح  تواضق و  رد  رتلداع  وت  زا  یسک  ییامن ،  باذع 
تاجن و تساوخرد  هیعدا ،  رثکا  يـالبال  رد  اذـل  تسا ،  یمدآ  يارب  نکمم  تشونرـس  تبقاـع و  نیرتدـب  خزود  شتآ  هک  ییاـجنآ  زا  . 

مزال  ) دومن هجوت  ناوت  یم  تسا  هدمآ  ردق )) ياهبش  هکرتشم  لامعا   )) رد هک  ریز  ياعد  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا ،  هدمآ  نآ  زا  یـصالخ 
ّینِا َّمُهّللَا   ( : )) تسا هداهن  دوخ  لـباقم  رد  هدوشگ و  ار  میرک  نآرق  هک  دـناوخب  یلاـح  رد  دـیاب  هدـنناوخ  ار  اـعد  نیا  هک  تسا  رکذـت  هب 

اهلاراب (( . )) ِراّْنلا َنِم  َِکئاقتُع  ْنِم  ینَلَعَْجت  نَا  یجُریَو  ُفاُخی  امَو  ینْسُْحلا  َُکئامْسَاَو  ُرَبْکَالا  َکُمْسا  ِهِیفَو  ِْهِیف  امَو  ِلَْزنُْملا  َِکباتِِکب  َُکلَئْسَا 
میب و هیام  هچنآ  نآ  رد  تسا و  وت  کین  ياهمان  وت و  گرزب  ماـن  نآ  رد  تسه و  نآ  رد  هچنآ  هب  يا و  هدومرف  لزاـن  هک  تباـتک  هب  نم  ! 
میرک و نآرق  نداد  رارق  هطـساو  اب  اعد  نیا  رد  یهدب . ))  رارق  شتآ  زا  تناگدـش  دازآ  زا  ارم  هک  مبلط  یم  وت  زا  دـشاب ،  یم  تسا  دـیما 

میحر دنوادخ  هک  تسا  نیا  ردق  ياهبش  رد  اعد  نیا  تبـسانم  تسا .  هدش  شتآ  زا  يدازآ  ياضاقت  لاعتم  دنوادخ  زا  نآ ،  ياوتحم  نایب 
 . دهد یم  تاجن  دشخب و  یم  یصالخ  خزود  باذع  زا  ار  نایمدآ  زا  يرامش  یب  دادعت  شیوخ  میظع  ترفغم  تمحر و  هب  ردق  یلایل  رد 

یـسک تداعـس  یب  و  دهد .  رارق  ناگدش  دازآ  رامـش  رد  ار  دوخ  دیامنب و  ار  هدافتـسا  نسح  اهبـش  نیا  تصرف  زا  دناوتب  هکنآ  دنمتداعس 
ياعد نیمه  دوش ،  یم  هدـناوخ  هنیمز  نیا  رد  هک  يربتعم  ياهاعد  هلمج  زا  دـهدب .  فک  زا  یتحار  هب  ار  یگرزب  بیـصن  نینچ  هک  تسا 

زا یـصالخ  تساوخرد  تیمها  هب  ناوت  یم  دوش  هتفگ  دـیاب  اعد  نیا  زا  لصف  ره  نایاپ  رد  هک  یترابع  زا  تسا .  ریبک )) نشوج   )) فیرش
كاپ و  ! (( . )) ِّبَر ای  ِراّنلا  َنِم  انْـصِّلَخ  َثوَْغلَا !  َثوُْغلَا !  َْتنَءا !  ِّالا  َهِلا  ـال  اـی  َکَناْحبُـس   : )) تسا نینچ  تراـبع  نآ  درب  یپ  خزود  شتآ 

بابحتـسا شخب . ))  یـصالخ  شتآ ،  زا  راگدرورپ !  يا  ار  ام  سر و  دایرف  هب  سر ،  دایرف  هب  تسین ،  يراگدرورپ  وت  زج  هک  يا  یهّزنم 
هجوت دیاب  اجنیا  رد  تسا .  موسرم  جیار و  ردق ،  ياهبـش  رد  نآ  ندناوخ  تسا و  هدـش  دراو  ناضمر  كرابم  هام  رد  زین  اعد  نیا  ندـناوخ 

رهاظ ایند  نیمه  رد  نآ  مهم  تارثا  هکلب  دوش  رهاظ  تمایق  زور  رد  طقف  نآ  رثا  هک  تسین  يرما  خزود ،  شتآ  زا  ندـش  صالخ  هک  درک 
اجبان و ياهرادرک  شتآ  تسام ،  ياهیتشز  شتآ  شتآ ،  نیا  میا ،  هتخورفارب  دوخ  تسد  اب  ام  هک  تسا  يزیچ  شتآ  نیا  اریز  دوش ؛ یم 

شتآ تسام ،  ياهنایـصع  ناهانگ و  شتآ  تسام ،  ياهنایغط  اهیـشکرس و  شتآ  تساـم ،  ياهیدـب  اـهیکاپان و  شتآ  تساـم ،  باوصاـن 
اـهیمدرمان و شتآ  تساـم ،  یناوـیح  ياـه  هتــساوخ  شتآ  تساـم ،  یناـسناریغ  فاـصوا  شتآ  تساــم ،  ینورد  ياــهتملظ  اــهیگریت و 
 ، نیاربانب ام .  ياهیدـب  یمامت  زا  هتـساخرب  تسا  یـشتآ  هصالخ  تسام و  ياـهتلفغ  دـنوادخ و  زا  يرود  شتآ  تساـم ،  ياـهیهاوخدوخ 

مامت ندودز  يانعم  هب  تساهیکاپان ،  مامت  يوشتـسش  يانعم  هب  تساهیدـب ،  نیا  ماـمت  زا  یـصالخ  ياـنعم  هب  یـشتآ ؛  نینچ  زا  یـصالخ 
هدنیآ زا  رارف  يانعم  هب  تسا ،  هتخاسدوخ  ياهیراتفرگ  مامت  زا  ییاهر  يانعم  هب  تساهیدـیلپ ،  همه  زا  ندـش  رود  يانعم  هب  تساهتملظ ، 

ییاهر و نیا  رگید ،  يوس  زا  و  تسا و . . .  لاعتم  قلاخ  بضغ  مشخ و  زا  ییاهر  يانعم  هب  تسا ،  مهبم  کیرات و  تشونرـس  مولعماـن و 
دنوادـخ هب  ندـش و  ادـخ  بوبحم  يارب  نتفر ،  رون  يوس  هب  ندـش و  ینارون  يارب  اهتراهط ،  اـهیکاپ و  يارب  تسا  يا  همدـقم  یـصالخ ، 

هب ندیسر  يارب  نتشادرب ،  ماگ  قح  قیرط  رد  تفرعم و  بسک  يارب  قیاقح ،  تفایرد  اهشوگ و  اهمشچ و  ندشزاب  يارب  ندیزرو ،  قشع 
نیا اب  لاح  اهیبوخ و . . .  مامت  یبوخ  هب  ییایند  تشهب و  تمظع  ییابیز و  هب  یترخآ  نتخاس  يارب  یهلا .  یناسنا و  تـالامک  فاـصوا و 

بلط و نیا  نیزگیاـج  هک  دراد  دوجو  يرتـمهم  هتـساوخ  اـیآ  و  دراد ؟  دوجو  یـصالخ  ییاـهر و  نیا  زا  رتـالاب  یتداعـس  اـیآ  فاـصوا ، 
و دوش ،  هدناوخ  هتـساوخ ،  نیا  بلط  رد  ریبک ،  نشوج  ياعد  دننام  ینءاشلا  میظع  ياعد  هک  تسین  تهج  یب  نیاربانب ،  دوشب ؟  هتـساوخ 

رگید یکی  هب  کنیا  دوش .  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  يا  هتساوخ  نینچ  نآ ،  نداد  رارق  هطساو  میرک و  نآرق  ندوشگ  اب  ردق  ياهبـش  رد  ای 
هروس رد  دناد .  یم  ینوبز  يراوخ و  ّتلذ ،  هیام  ار  خزود  شتآ  میرک ،  نآرق  مینک ،  یم  هاگن  میرک  نآرق  دـید  زا  یهلا  باذـع  داعبا  زا 
شتآ لخاد  وت  هک  ار  سکره  اراگدرورپ !   . . . ( . )) ُهَْتیَزْخَا ْدَـقَف  َراّنلا  ِلِخْدـُت  ْنَم  َکَّنِإ  اـنَّبَر   : ) دـیامرف یم  نینچ  هیآ 192  نارمع ،  لآ 

 ، ناـسنا تیـصخش  هب  طوـبرم  تسا  يرما  ّتلذ ،  يراوـخ و  هک  میناد  یم  رگید  فرط  زا  يا . )) . . .  هدوـمن  شراوـخ  عـقاو  رد  ییاـمن ، 
یناور یحور و  باذع  کی  نآ  زا  رتمهم  رتالاب و  هکلب  تسین  ینامسج  باذع  کی  اهنت  یهلا  باذع  هک  دیمهف  نینچ  ناوت  یم  نیاربانب ، 
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هب یلا  ؤس  حرط  اب  ار  بلطم  نایاپ ،  رد  تسا .  ینامـسج  باذـع  زا  رتشیب  رایـسب  نآ  یکاندرد  یتخـس و  هک  تسا  يا  هلءاسم  نیا  تسا و 
فراعم و ياراد  هک  یلومعم  ياهناسنا  ام  يارب  تفگ :  دـیاب  خـساپ  رد  تسه ؟  يزیچ  مه  رت  تخـس  خزود  شتآ  زا  ایآ  میرب :  یم  رخآ 

هنوگ هب  دـنا  هتفای  تسد  رتالاو  رتالاب و  یقیاقح  هب  هکنانآ  اما  تسین .  روصت  لباق  منهج  شتآ  زا  رتدـب  يزیچ  میتسه ،  یلومعم  تاکاردا 
ياعد رد  دنرامـش و  یم  خزود  باذع  زا  رت  تخـس  ار  راگدرورپ )) قارف   ( )) مالّـسلا هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  دنهد ،  یم  خـساپ  رگید  يا 

نم يادخ  (( . )) َِکقاِرف یلَع  ُِربْصَا  َْفیَکَف  َکباذَع  یلَع  ُتْرَبَص  ّیبَرَو !  َيالْوَمَو  يدِّیَسَو  یهِلا  ای  ینبَهَف   : )) دنیامرف یم  نینچ  لیمک ))  ))
رگید ترابع  هب  منک . )) ؟  لمحت  هنوگچ  ار  وت  قارف  يرود و  اما  منک  لمحت  ار  وت  باذع  هک  اضرف  نم !  راگدرورپ  يا  میالوم و  اقآ و  ! 

هک دـنناد  یم  كاـندرد  تهج  نیا  زا  ار  منهج  نآ ،  زا  رتـمهم  رتـالاب و  هکلب  نآ ،  شتآ  تهج  زا  هن  ار  منهج  باذـع  یتخـس  ترـضح  ، 
یهلا برق  راوج  رد  دنا و  هدیشچ  ار  رای  لاصو  هک  تسا  یناسک  راتفگ  نیا  هتبلا  دوش .  یم  شراگدرورپ  زا  ناسنا  ییادج  يرود و  ببس 

ار باذع  زا  يرود  نیاربانب ،  دننک .  ساسحا  دـنناوت  یم  دوجو ،  مامت  اب  ار  راگدرورپ  قارف  یکانلوه  یکاندرد و  سپ  دـنا ،  هتفرگ  ياج 
 . دننامب یقاب  تسود ،  یکیدزن  رد  ات  دننک  یم  بلط 

تسا هدنهد  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ ، 

 ! (( . تسوا دزن  وکین ،  شاداپ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِباوَّثلا ُنْسُح  ُهَدـْنِع  ْنَم  اـی  ( )) 4  ! (( . ) هدـنهد شاداپ  يا   ! (( . )) ُبیثُم اـی  ( )) 44)
هک یسک  يا   ! (( . )) يوْءاَْملا ُۀَّنَْجلا  َُهل  ْنَم  ای  ( )) 56  ! (( . ) تسا تشهب  رد  وا  شاداپ  هک  یسک  يا   ! (( . )) ُُهباَوث ِۀَّنَْجلا  یف  ْنَم  ای  ( )) 42)

(5  ! (( . ) تسا هنادنمتفارـش  هناراوگرزب و  شـشاداپ  هک  يا   ! (( . )) ءازَْجلا َفیرَـش  ای  ( )) 64  ! (( . ) تسوا نآ  زا  ینکـس ،  لـحم  تشهب 
یمن عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َنینِـسْحُْملاَرْجَا ُعیـُضی  ـال  ْنَم  اـی  ( )) 63  ! (( . ) هدــنهد ازج  يا   ! (( . )) ُناَّیَد اـی  ))

لامعا لباقم  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  شاداپ  رجا و  يانعم  هب  باوث ))   (( . )) هدـنهد شاداـپ  يا   ! (( . )) ُبیثُم اـی   ! (( . )) دـنادرگ
ترخآ باوث   )) يرگید و  ایند )) باوث   )) یکی تسا ؛  هدـش  هدرب  مان  باوث  عون  ود  زا  میرک  نآرق  رد  دوش .  یم  هداد  وا  هب  یمدآ ،  کین 

يوس هب  نتفر  زج  يا  هراچ  اهنآ  بسک  يارب  اذل  تسوا  نآ  زا  دـنوادخ و  دزن  باوث ،  عون  ودره  هک  هدـش  هداد  رکذـت  نمـض ،  رد  و  (( . 
دوخ لامعا  دندرگ و  یم  يویند  جیاتن  اهشاداپ و  لابند  هب  طقف  دننک و  یم  تلفغ  يرظن و  گنت  يا  هدع  نایم ،  نیا  رد  تسین .  یلاعتقح 

عاونا بکترم  دنریگ و  یم  هلـصاف  قح ،  هار  دـنوادخ و  زا  اسب  هچ  ساسا  نیا  رب  دـننک و  یم  میظنت  يا  هجیتن  نینچ  هب  ندیـسر  قبط  رب  ار 
هکلب دننک  یم  مورحم  ترخآ  باوث  زا  ار  دوخ  اهنت  هن  هدع  نیا  دنوش .  لیان  دوخ  يایند  هب  ات  دـنوش  یم  تیانج  یتح  تیـصعم و  هانگ و 
دوجو تکرب  یبوخ و  ریخ و  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  باوـث ))   )) هکنیا هچ  دنـسر .  یمن  مه  اـیند  یعقاو  باوـث  هب  تفگ  ناوـت  یم  یتـح 
بوخ ياهـشاداپ  جیاتن و  هب  ندیـسر  يارب  نیاربانب ،  دیـسر ؟  کین  ریخ و  هجیتن  هب  ناوت  یم  تسردان  رـش و  لامعا  اب  ایآ  دـشاب و  هتـشاد 
يارب ایند  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ار  یهار  دـیاب  يورخا  شاداـپ  هب  ندیـسر  يارب  روطنیمه  و  درادـن .  دوجو  قح  هار  زج  یهار  مه  يویند 

یم ناسنا  بیـصن  یـصاخ  لامعا  قبط  رب  هدـش و  باسح  تروص  هب  ترخآ  ایند و  باوث  رگید ،  ترابع  هب  دومیپ ،  هدومن  میـسرت  ناـسنا 
هب ندیسر  يارب  هک  مینک  یم  هدهاشم  یلک  روط  هب  نیاربانب ،  دوش .  یمن  لصاح  جیاتن  نآ  دریگن ،  ماجنا  لامعا  نآ  ات  هک  يروط  هب  دوش 
 ، ءاسن هروس  رد  تسا .  رداق  راگدرورپ  بیثم ،  هدـنهد و  باوث  سپ  دومیپ ،  ار  یهلا  قح  هار  دـیاب  ترخآ ،  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  باوث ، 
 ، تسا يویند  باوث  راتساوخ  هک  یـسک  ( )) 197  . . . ( . ) ِةَرِخ ْالاَو  اْینُّدلا  ُباَوث  ِهّللاَْدنِعَف  اْینُّدـلا  َباَوث  ُدـیُری  َناک  ْنَم   : ) دـیامرف یم  نینچ 
ْنَم ای   . )) دومیپ ار  یهلا  قح  هار  دـیاب  ود  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ینعی  تسا ؛)) . . .  دـنوادخ  دزن  يورخا ،  يویند و  باوث  هک  دـنادب  دـیاب 

هب یمدآ  لامعا  لابق  رد  هک  تسا  یشاداپ  باوث ،  هک  دش  هتفگ  تسوا . )) !  دزن  وکین ،  شاداپ  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِباوَّثلا ُنْسُح  ُهَْدنِع 
ایند نیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  داد .  وا  هب  ایند  رد  ناوت  یمن  ار  ناـسنا  لاـمعا  شاداـپ  ماـمت  هک  تسناد  دـیاب  اـما  دوش ،  یم  هداد  وا 

 ، ناـیکاخ اـم  يارب  ناـیملاع ،  راـگدرورپ  سپ  دـشاب .  هتـشاد  ار  اهـشاداپ  نیا  همه  تیفرظ  تیلباـق و  هک  تسا  نآ  زا  رتـکچوک  رتریقح و 
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مه یفرط  زا  بلطم  نیا  هتبلا  دـناسرب .  شلامعا  شاداپ  هب  ناهج  نآ  رد  ار  ناسنا  ات  هدومن  قلخ  روصت ،  لباقریغ  یتمظع  اب  رگید  یناـهج 
نایاپ ار  اهنآ  ناشمامتا ،  زا  سپ  میهد و  یم  ماجنا  اـیند  نیا  رد  اـم  هک  ار  ییاـهراک  ینعی  دـناسر ؛ یم  ار  یمدآ  لاـمعا  اـهراک و  تمظع 

زا میرک  نآرق  لاحره ،  هب  درب .  یپ  نآ  هب  ناوت  یم  ناهج  نآ  رد  طقف  هک  دنتـسه  یتمظع  تیمها و  ناـنچ  ياراد  مینک ،  یم  یقلت  هتفاـی 
هروس رد  ددرگن .  لفاغ  نآ  زا  ارذگ  يایند  رطاخ  هب  هدرب و  یپ  نآ  تیمها  هب  ناسنا  ات  درب  یم  مان  باوثلا ))  نسح   )) مان هب  يورخا  باوث 
ًاباَوث دیامرف . . . ( :  یم  نینچ  دش ،  دنهاوخ  تشهب  دراو  ادخ  هار  رد  ناگدش  هتشک  نیدهاجم و  هک  بلطم  نیا  نایب  زا  سپ  نارمع ،  لآ 

 ، وکین باوث  راـگدرورپ و  يوس  زا  تسا  یـشاداپ  باوـث و  تشهب ،  هب  دورو  نیا  ( )) . . . 198  ( . ) ِباوَّْثلا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهّللاَو  ِهّللاِدـْنِع  ْنِم 
 ! ُُهباَوث ِۀَّنَْجلا  یف  ْنَم  ای   ! (( . )) تسوا نآ  زا  ینکس ،  لحم  تشهب  هک  یسک  يا   ! (( . )) يوْءاْملا ُۀَّنَْجلا  َُهل  ْنَم  ای   (( . )) تسا دنوادخ  دزن 
؛  تسا هدومرف  نایب  ار  نایتشهب  تشهب و  فاصوا  نوگانوگ ،  ریباعت  اـب  میرک  نآرق  تسا . )) !  تشهب  رد  وا  شاداـپ  هک  یـسک  يا  (( . ))

ُْمْتنُک اِمب  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا  ُمُْکیَلَع  ٌمالَـس  دـنک . . . ( :  یم  رکذ  ناـیتشهب  لاـمعا  رادرک و  هجیتن  ار  تشهب  تنج و  رد  لوخد  لـحن ،  هروس  رد 
 ، تشهب تاعزان ،  هروس  رد  و  دـیا . )) هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  ببـس  هب  دـیوش  تشهب  لخاد  امـش !  رب  مالـس  ( )) . . . 199  ( . ) َنُولَمْعَت
اما و  ( )) 200  ( . ) يوْءاَْملا َیِه  َۀَّنَْجلا  َّنِاَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَنَو  ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اّمَاَو   : ) هدش هتسناد  يدارفا  نینچ  نکـسم  يوءام و 

سپ دراد ،  زاـب  سوه  اوه و  يوریپ  زا  ار  شیوخ  سفن  و  دوـش ) تیـصعم  بکترم  و   ) دـسرتب شراـگدرورپ  تلزنم  ماـقم و  زا  هک  یـسک 
تـشهب یهلا و  باوث  دـش ،  نایب  زین  ًالبق  دوش و  یم  هظحالم  هک  هنوگناـمه  نیارباـنب ،  دوب . )) دـهاوخ  يوءاـم  نکـسم و  وا  يارب  تشهب 

هروس رد  دوش .  یم  یمدآ  بیـصن  هدـش ،  عضو  لاـعتم  راـگدرورپ  يوس  زا  هک  صخـشم  قیقد و  ییاـهرایعم  طـباوض و  ساـسا  رب  يدـبا 
ْمُهَو ُهِکاوَف  ٌمُوْلعَم  ٌقْزِر  ْمَُهل  َِکئلُوا  َنیِـصَلْخُْملا  ِهّللا  َدابِع  ِّالا   : ) تسا هدـش  نایب  نینچ  ّتنج  رد  یهلا  ياهباوث  زا  یخرب  تافاص ،  هکراـبم 
 ( . َنُوفَْزُنی اْهنَع  ْمُهالَو  ٌلْوَغ  اهیف  َنیبِراّشِلل ال  ٍةَّذـَل  َءاْضَیب  ٍنیعَم  ْنِم  ٍسْءاَِـکب  ْمِْهیَلَع  ُفاـُطی  َنیِلباـقَتُم  ٍرُرُـس  یلَع  ِمیعَّنلا  ِتاـّنَج  یف  َنُومَرْکُم 

دنک و یم  نایب  خزود  رد  تمایق و  زور  رد  ار  مدرم  نوگانوگ  ياهیراتفرگ  اهباذـع و  ادـتبا  میرک  نآرق  نیا ،  زا  لبق  هیآ  دـنچ  رد  ( 201)
ياـه هویم  نآ  هک  دراد  دوـجو  ینّیعم  يزورو  قزر  تشهبرد ،  ناـنآ  يارب  هکدـنوادخ  صلاـخ  ناگدـنبزجب   : )) دـیامرف یم  نینچ  سپس 
تـسد هب  دـنریگ ،  رارق  رگیدـکی  لباقم  رد  اهریرـس  اهتخت و  رد  ناـنآ  تمعنرپ ،  ياهتـشهب  رد  دـنوش ،  یم  مارکا  ناـشیا  تسا و  یتشهب 

 ، تسا ذیذل  شناگدنشون  يارب  هک  دیفس  یبارش  دوش ،  هدناخرچ  نانآ  درگ  رب  تسا ،  يراج  رهن  زا  هک  بارش  زا  یماج  یتشهب ،  نایقاس 
زا يا  هشوگ  اهنیا  هک  تسناد  دیاب  دـنوش . )) یم  لقع  یب  شندروخ  زا  نانآ  هن  دوش و  یتلاسک  ببـس  هک  تسه  يزیچ  هن  بارـش  نآ  رد 

درادـن صاصتخا  روما  نیا  هب  تمایق ،  زور  رد  یهلا  ياهتمعن  اما  دـشاب ،  یم  كرد  لباق  يا  هزادـنا  ات  ام  يارب  هک  تسا  تشهب  ياـهتمعن 
ياراد هکنآ  يا   ! (( . )) ِءازَْجلا َْفیِرَـش  اـی   . )) تسین روصت  كرد و  لـباق  ناـیکاخ  اـم  يارب  هک  دراد  دوجو  رتـالاب  ياـهتمعن  یخرب  هکلب 

يوس زا  اما  دشاب ،  یم  ازج  هدنریگ  صخـش  اب  بسانتم  دنچره  دسر ،  یم  يرگید  هب  یـسک  زا  هک  ییازج  یتسه . )) !  هبترم  دنلب  ییازج 
راک هک  يدارفا  مینک  یم  هظحالم  نیمه  يارب  تسا ؛  هدنهد  ازج  صخش  اب  بسانتم  ازج  نیا  نآ ،  زا  رتمهم  تفگ  ناوت  یم  هکلب  رگید و 

هک ییاـجنآ  زا  یهلا ،  يازج  دروم  رد  اـما  و  دنـسر .  یم  یتواـفتم  يازج  شاداـپ و  هب  فـلتخم  دارفا  يوـس  زا  دـنا  هداد  ماـجنا  یناـسکی 
اب بسانتم  فیرـش و  ییازج  مه  وا  يازج  نیاربانب ،  ٍفیرَـش ، )) !  ِّلُک  ْنِم  َفَرْـشَا  ای   : )) دـشاب یم  یفیرـش  ره  زا  فرـشا  دوخ  دـنوادخ 
هب دبای ،  یم  تسد  تفارش ،  یعون  هب  زین  نآ  هدنریگ  دشاب ،  فیرـش  ازج  یتقو  هک  درک  هجوت  دیاب  نمـض  رد  دشاب ،  یم  وا  دوخ  تفارش 

تسا يراوخ  ّتلذ و  هیام  شلها  يارب  خزود  هک  هنوگنامه  دوش ،  یم  بوسحم  گرزب  تفارش  کی  نایتشهب  يارب  تشهب  تهج ،  نیمه 
نآ زا  تسا  ناید ))   )) لاعتم دـنوادخ  تسا و  هدـنهد  ازج  شاداپ و  شیاـنعم  کـی  ناـید ))   ! (( . )) هدـنهد ازج  يا   ! (( . )) ُناـّیَد اـی  . ))
زور رطاخ ،  نیمه  هب  دـهد و  یم  اهناسنا  هب  تماـیق  زور  رد  ار  یلـصا  يازج  لاـعتم  راـگدرورپ  تسا .  میحر  میکح و  لداـع ،  هک  تهج 
نیا لاحره ،  هب  هدومن .  یفرعم  نیدـلا ))  موی  کلام   )) ار دوخ  میرک  نآرق  رد  زین  لاعتم  دـنوادخ  هدـش و  هدـیمان  نیدـلا ))  موی   )) تمایق
رده ار  ناراکوکین  شاداپ  رجا و  هک  یسک  يا   ! (( . )) َنینِسْحُْملاَرْجَا ُعیـُضی  ْنَم ال  ای   . )) تسا ینعملا  بیرق  یلبق ،  تارابع  اب  زین  ترابع 
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 (( هبنـشراهچ زور  ياعد   )) رد تایآ  اهاعد و  رگید  رد  یهلا  شاداپ  تسا .  هدمآ  تانـسح ))   )) ثحب رد  زین  ترابع  نیا  دهد . )) !  یمن 
هب هد . ))  رارق  تدوخ  باوث  بسک  رد  ارم  تبغر  اراگدرورپ . . . !  (( . )) َکـِباَوث یف  یتبْغَر  ْلَـعِْجا . . .  َّمُهّللَا . . .   : )) تسا هدـمآ  نینچ 
هار ناـسنا  هک  دوش  یم  بجوم  دریگ ،  قلعت  یهلا  باوث  هب  تبغر  نیا  رگا  اـما  دریگ ،  یم  قلعت  يزیچ  هب  سکره  تبغر  رگید ،  تراـبع 

 . . . َُکلَئْسَا  : )) تسا هدمآ  هبنـش ))  زور  ياعد   )) رد و  تسا .  یناگدنز  حیحـص  هار  قح و  هار  نامه  نآ  دیامیپب و  ار  یهلا  باوث  بسک 
راوازـس تدوخ و  تدابع  تعاطا و  رب  ارم  هک  مهاوخ . . .  یم  وت  زا  (( . )) َِکَتبُوثَم ِقاقِْحتْـساَو  َکـِتَدابِع  ِموُُزلَو  َکـِتَعاط  یلَع  ینَنیُِعت  ْنَا 

ار نآ  قاقحتـسا  دیاب  یهلا  باوث  هب  ندش  لیان  يارب  هک  تسا  نآ  تسه  هلمج  نیا  رد  هک  يا  هتکن  ییامن . ))  يرای  تباوث ،  يارب  ندـش 
تـسا يا  همدقم  عقاو ،  رد  رما  نیا  نوچ  امن ؛ يرای  تدابع  تعاطا و  رب  ارم  دیامرف  یم  باوث  قاقحتـسا  زا  لبق  تهج ،  نیمه  هب  تشاد ، 

(( . َِکَتبُوثَم َِلیزَج  اِهب  ُّقِحَتْسَا  ًةَدابِع  یل . . .  ِْضقا  َّمُهّللَا   : )) تسا هدمآ  هبنشجنپ ))  زور  ياعد   )) رد هلمج  نیا  هیبش  ندش .  قحتـسم  يارب 
لمع نودب  شاداپ ،  بسک  نیاربانب ،  مدرگ . ))  لیان  وت  گرزب  باوث  هب  نآ  هطـساو  هب  هک  امرف  ردقم  نم  يارب  ار  یتدابع  ایادخ . . . !  ))

ًاداوَج ال ای   : )) تسا هدمآ  نینچ   (( هینابعـش تاجانم  )) رد تسا ،  یهلا  باوث  هب   (( نتـشاددیما  ، )) رگید بلطم  درادن .  انعم  نآ  يارب  مزال 
هک تسا  حـضاو  ینک . )) !  یمن  غیرد  تباوث ،  هب  راودـیما  صخـش  زا  ار  دوخ  باوث  هک  يا  هدنـشخب  يا   ! (( . )) َُهباَوث اـجَر  ْنَّمَع  ُلَْـخبَی 
ای تسا و  نآ  نیا و  تسد  زا  شاداپ  رظتنم  هک  یسک  ینعی  تسا ؛  ییادخریغ  ياهباوث  زا  دیما  عطق  شا  همزال  یهلا ،  باوث  هب  نتشاد  دیما 

یهلا باوث  هب  راودـیما  ناوت  یمن  ار  یـسک  نینچ  دیـسر ،  میهاوـخ  شیوـخ  شاداـپ  هب  دوـخ  اـم  دـیوگ :  یم  تسا و  رورغم  نتـشیوخ  هب 
(202  . . . ( . ) ینْسُْحلا ًءازَج  ُهَلَف  ًاِحلاص  َلِمَعَو  َنَما  ْنَم  اّمَاَو   : ) تسا هدمآ  نینچ  میرک  نآرق  رد  زین  یهلا  فیرـش  يازج  هرابرد  تسناد . 

يازج زین  هیآ  نیا  رد  تسوکین . )) . . .  ییازج  شاداـپ و  شیارب  دـهدب ،  ماـجنا  حـلاص  هتـسیاش و  لـمع  هدروآ و  ناـمیا  هک  سک  نآ  ))
ازج رد  لاعتم  راگدرورپ  يراوگرزب  تفارـش و  هب  ناوت  یم  نآ  زا  هک  يرگید  بلطم  تسا .  هدش  طورـشم  حلاص  لمع  نامیا و  هب  یهلا ، 

ناسنا قاقحتـسا  زا  رتالاب  ییازج  ینعی  دهد ،  یم  وا  هب  یمدآ  لامعا  زا  رتهب  رتشیب و  ییازج  لاعتم  راگدرورپ  هک  تسا  نآ  درب  یپ  نداد ، 
( دوش یم  ماجنا  یهلا  لضف  قیفوت و  اب  دهد  یم  ماجنا  ناسنا  هک  مه  ار  یلمع  نامه  نوچ  تشاذگ ؛  قاقحتـسا  ار  نآ  مان  ناوتب  رگا  هتبلا  )

اُوناک ام  ِنَسْحَِاب  ْمُهَرْجَا  ْمُهَّنَی  ِزْجََنلَو  ًۀَبِّیَط  ًةویَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یْثنُا  َْوا  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم   : ) دـیامرف یم  نینچ  لمن ،  هروس  رد 
میـشخب و یم  يا  هزیکاپ  یناگدنز  وا  هب  ام  درم ،  نز و  زا  معا  دهدب  ماجنا  حـلاص  لمع  نامیا ،  تلاح  اب  هک  یـسک  ( )) 203  ( . ) َنُولَمْعَی

دایز دناوتن  دنوادخ  ات  تسین  دودحم  یهلا  شـشخب  نزاخم  لاحره ،  هب  میـشخب . ))  یم  هداد  ماجنا  هک  يزیچ  نآ  زا  رتهب  هب  ار  وا  شاداپ 
تیفرظ شیازفا  ددص  رد  دیاب  ام  اذل  مینک ،  رایـسب  ار  نامدوخ  تفایرد  میناوت  یمن  هک  تسام  بناج  زا  تسه  یتیدودـحم  رگا  دـشخبب ، 

سک نآ  ( )) 204  . . . ( . ) اِهلاْثمَا ُرْشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم   : ) دناسر یم  ار  الاب  نیماضم  ماعنا ،  هروس  زا  هیآ  نیا  نینچمه  میـشاب ،  دوخ 
 . . . (( . دوب دهاوخ  نآ  ربارب  هد  شیارب  دهد  ماجنا  یکین  راک  هک 

تساهتمعن اهیزور و  مامت  بحاص  دنوادخ 

لباق شیاهتمعن  هک  یسک  يا   ! (( . )) ُُهئالا یصُحت  ْنَم ال  ای  ( )) 76  ! (( . ) اهتمعن اهیزور و  بحاص  يا   ! (( . )) ِءامْعَّنلاَو ِءال  ْالااَذ  ای  ( )) 8)
ای ( )) 76  ! (( . ) درمش دنناوتن  ار  وا  ياهتمعن  شناگدنب ،  هک  یسک  يا   ! (( . )) ُهَمَِعن ُدابِْعلا  یِـصُْحت  ْنَم ال  ای  ( )) 55  ! (( . ) تسین شرامش 
یب شیاهتمعن  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُّدَُعت ٌمَِعن ال  َُهل  ْنَم  ای  ( )) 71  ! (( . ) دیاین ددع  هب  شیاهتمعن  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُُهئامْعَن ُّدَُـعت  ْنَم ال 

بحاص يا   ! (( . )) ِۀَِغباّسلا ِۀَمْعِّنلااَذ  ای  ( )) 23  ! (( . ) نم تمعن  یلو  بحاص و  يا   ! (( . )) یتَمِْعن َدـْنِع  یِّیلَو  ای  ( )) 11  ! (( . ) تسا رامش 
(82  ! (( . ) دـنک یمن  مامت  لماک و  ار  تمعن  یـسک  وا  زج  هک  یـسک  يا   ! (( . )) َوُه ِّالا  َۀَـمْعِّنلا  ُِّمُتی  ْنَم ال  ای  ( )) 90  ! (( . ) ریگارف تـمعن 
هب تغل  رد  تمعن ))   )) یهلا ياهتمعن  هب  ندیـسر  هار  دشخب )) !  یم  تمعن  شلـضف ،  ببـس  هب  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِِهلوَِطب َمَْعنَا  ْنَم  ای  ))
یم ناسنا  يارب  تّذل  یتحار و  شیاسآ ،  بجوم  دشاب ،  نینچ  هک  يزیچره  هک  تسا  مولعم  و  دشاب .  یم  یشوخ  تفاطل و  یمرن ،  يانعم 
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تمعن زا  دوصقم  هک :  تسا  نیا  هتکن  نآ  دـیامن :  لمءات  رکفت و  نآ  رد  ناسنا  تسا  مزال  هک  تسه  يا  هتکن  عوضوم ،  نیا  رد  اما  دوش . 
دنوادـخ تفگ :  دـیاب  خـساپ  رد  دـنمادک ؟  تمعن  قیداصم  رگید ،  تراـبع  هب  و  دوش ؟  یم  ییاـهزیچ  هچ  لـماش  تمعن ،  نیا  تسیچ و 
يرایـسب شیوخ  بولطمان  درکلمع  اب  هک  تسا  ناسنا  نیا  اما  تسا ،  هدومن  قلخ  ناسنا  يارب  تمعن  ناونع  هب  ار  زیچ  همه  تسخن  لاعتم ، 

درکلمع نیا  مهم  للع  زا  یکی  تفگ  ناوتب  دیاش  و  دزاس .  یم  جراخ  ندوب  تمعن  تلاح  زا  ار  اهنآ  دهد و  یم  رییغت  ار  یهلا  ياهتمعن  زا 
يرهاظ و ذـیاذل  شیاسآ و  ًالومعم  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  دـشاب ،  تّذـل ))  شیاسآ و  هاـفر و   )) میهاـفم حیحـص  كرد  مدـع  بولطماـن ، 
هک تساجنیا  تسا .  لفاغ  ای  زجاع و  ینطاب ،  يونعم و  ذـیاذل  اهیتحار و  زا  يرایـسب  كاردا  زا  اـما  دـنک ،  یم  كرد  بوخ  ار  رذـگدوز 
زا رگید  يرایـسب  دـیامن و  یمن  هدافتـسا  اهنآ  زا  دـنک و  یم  يرود  اهتمعن  يرایـسب  زا  هک  يروط  هب  دوش  یم  هابتـشا  اطخ و  راـچد  یمدآ 

نیمه يارب  دسر .  یم  نآ  راوگان  شوخان و  جیاتن  هب  دهد و  یم  رارق  هدافتسا  دروم  لطاب ،  يریـسم  رد  دوخ و  ياج  ریغ  رد  مه  ار  اهتمعن 
هدوب یمدآ  هب  اهنآ  زا  هدافتـسا  حیحـص  هار  یفرعم  ناسنا و  هب  اهتمعن  ندناسانـش  ایبنا ،  مهم  فیاظو  زا  یکی  مینک  یم  هظحـالم  هک  تسا 
اجنیا رد  دـشاب ،  یم  تمعن  يانعم  هب  و  ْیِلا ))   )) عمج ءالا ))  ! (( . )) اهتمعن اهیتحار و  بحاص  يا   ! (( . )) ِءامْعَّنلاَو ِءـال  ْـالااَذ  اـی   . )) تسا

زا اهتمعن  نیا  تسا ؟  هدروآ  دوجو  هب  هدومن و  قلخ  ار  اهتمعن  نیا  یـسک  هچ  دـشاب ،  یم  اهتمعن  یلـصا  بحاـص ))  هدـنراد و   )) زا نخس 
رد میتسه ،  لفاغ  ای  لهاج و  نآ  هب  تبـسن  اهناسنا  ام  زا  يرایـسب  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  و  دوش ؟  یم  رداـص  دریگ و  یم  همـشچرس  اـجک 
 : هکنیا لّوا  دراد :  هدیاف  دنچ  تارکذت  نیا  دهد ،  یم  رکذـت  ناسنا  هب  اهراب  اهراب و  ار  یهلا ))  ياهتمعن   )) عوضوم میرک  نآرق  هک  یلاح 

رادـقم هچ  هتـشاد و  رظن  وا  هب  ردـقچ  میحر  ناـمحر و  يادـخ  هک  دـیامن  هجوت  دربـب و  یپ  دوخ  اـب  راـگدرورپ  یناـمحر  هطبار  هب  ناـسنا 
دـشاب هجوتم  ناسنا  هکنیا :  مّود  دیآرب .  اهنآ  زا  هدافتـسا  بسک و  لابند  هب  سپ  تسا  هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  ناوارف  نوگانوگ و  تاناکما 

نیا رد  هکنیا  هچ  دیامن ؛ هعجارم  لاعتم  راگدرورپ  ینعی  نآ ؛  یلصا  بحاص  هب  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسا ،  یتمعن  راتساوخ  رگا  هک 
رد تمعن  هاگیاج  هب  ناـسنا  هکنیا :  موس  دـنور .  یم  ههاریب  هب  فلتخم  ياـهتمعن  بسک  يارب  هدـش و  یهارمگ  راـچد  يرایـسب  زین  هلحرم 
هب ار  ناـسنا  هک  ساـسا  نیا  رب  ینعی  ندوب ؛  تمعن  ساـسا  رب  ار  یتسه  ماـظن  نیا  دـنوادخ  هک  دـنک  هظحـالم  دـیامن و  هجوت  یتسه  ماـظن 

رادرک لاـمعا و  هب  تبـسن  نظ  ءوس  نیا  دـیاب  میراد  ینظ  ءوس  رگا  اـم  نیارباـنب ،  تسا .  هدومن  قلخ  دـناسرب ،  یقیقح  یتحار  شیاـسآ و 
 : دیامرف یم  نایب  ار  دوخ  نوگانوگ  ياهتمعن  لاعتم  راگدرورپ  نمحرلا ،  هکرابم  هروس  رد  یتسه .  ناهج  قلاخ  هب  تبسن  هن  دشاب  ام  دوخ 

ِمامْکالا ُتاذ  ُلْخَّنلاَو  ٌۀَـهِکاف  اهِیف  ِمان  ِْالل  اهَعَـضَو  َضْرـالاَو  ٍنابْـسُحب . . .  ُرَمَْقلاَو  ُسْمَّشلَا  َناـیَْبلا  ُهَمَّلَع  َناـْسنِْالا  َقَلَخ  َنارُْقلا  َمَّلَع  ُنمْحَّرلَا  )
ياهتمعن زا  کیمادک  سپ  ( )) 206  ( . ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِابَف   : ) دـیامرف یم  نینچ  سپـس  و  ( 205  ( . ) ُناـْحیَّرلاَو ِفْصَْعلاوُذ  ُّبَْحلاَو 

ایند و هروس  نیا  رد  تسین .  یـشوپ  مشچ  راکنا و  لباق  یلاعت  يراب  ياهتمعن  زا  کی  چـیه  ینعی  دـینک . )) یم  بیذـکت  ار  ناـتراگدرورپ 
ُُهئالا یصُْحت  ْنَم ال  ای   . )) تسا هدش  یفرعم  لاعتم  راگدرورپ  يوس  زا  تمعن ، ))   )) ناونع هب  شبتارم  لحارم و  تانوئش و  مامت  اب  ترخآ 

ار وا  ياهتمعن  شناگدـنب  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُهَمَِعن ُداَبِْعلا  یِـصُْحت  ْنَم ال  اـی   ! (( . )) دـیاین هرامـش  هب  شیاـهتمعن  هک  یـسک  يا  ! (( . ))
یـسک يا   ! (( . )) ُّدَُعت ٌمَِعن ال  َُهل  ْنَم  ای   ! (( . )) دیاین ددع  هب  شیاهتمعن  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُُهئامْعَن ُّدَُعت  ْنَم ال  ای   ! (( . )) درمـش دـنناوتن 

هراب نیا  رد  دشاب  یم  یهلا  ياهتمعن  هزادنا  رادقم و  زا  نخس  هلمج  دنچ  نیا  رد  دراد . )) !  دوجو  شرامش  لباق  ریغ  ياهتمعن  وا  يارب  هک 
مه دـنوادخ  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  لاعتم  راگدرورپ  تمحر  لـضف و  ناـشوج  همـشچ  زا  یهلا  ياـهتمعن  هک  ییاـجنآ  زا  تفگ :  دـیاب 
رد لاعتم  دـنوادخ  رگید ،  ترابع  هب  تسین .  يرـصح  دـح و  مه  اهتمعن  نیا  يارب  نیاربانب ،  تسا ،  هعـساو  تمحر  میظع و  لضف  ياراد 
ْنِاَو  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  دوش  تیدودـحم  راچد  اهتمعن ،  شـشخب  شنیرفآ و  هنیمز  رد  اـت  تسین  تیدودـحم  ياراد  يدـعب ،  چـیه 

رد دروآ . )) . . .  دـیهاوخن  تسد  هب  ار  نآ  رادـقم  دـینک ،  هرامـش  ار  یهلا  ياـهتمعن  رگا  ( )) 207  . . . ( . ) اهوُصُْحت ِهّللا ال  َۀَـمِْعن  اوُّدـُعَت 
هرامـش ار  تیاهتمعن  رگا  (( . )) اهیـصُْحا ال  کَمَِعن . . .  َّدُعَا  ْنِاَو   : )) دـنیامرف یم  مالّـسلا )  هیلع   ) هّللادـبعابا ترـضح  مه  هفرع  زور  ياعد 

هناگادـج تمعن  کـی  داوـم ،  زا  يا  هّرذ  ره  هک  مییوـگب  دـیاب  مینک  رظن  تاـّیدام  هب  طـقف  رگا  میاـمن .  باـسح  ار  اـهنآ  مناوـت  یمن  منک 
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زا هتـشذگ  تسا ؟  هدـنام  یقاب  هتخانـشان  ام  يارب  نآ  زا  يرادـقم  هچ  میا و  هتخانـش  هزادـنا  هچ  ات  ار  تایدام  ام  لاح  دوش .  یم  بوسحم 
هک تسا  نیناوق  نیا  ساسا  رب  اریز  دوش ؛ یم  بوسحم  يا  هناگادـج  تمعن  دوخ ،  هداـم ،  ناـهج  رب  مکاـح  دـعاوق  نیناوق و  هداـم ،  دوخ 

ملاع زا  تسا ؟  رادـقم  هچ  لوصا  نیناوق و  نیا  زا  ام  تخانـش  دـهد .  یم  همادا  دوخ  تکرح  هب  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  ماـظن  هّداـم  ناـهج 
میراد عالطا  تخانش و  اهیفام  ملاوع و  نآ  هب  تبـسن  هزادنا  هچ  ات  ام  و  تسا ؟  ربخ  هچ  يدام  قوف  يونعم و  ملاوع  رد  میرذگب ،  هک  هدام 

زا یکی  هب  تبـسن  ام  هک  یتخانـشره  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ  تسا ؟  هزادنا  هچ  اهنآ  رادـقم  دراد و  دوجو  ییاهتمعن  هچ  ترخآ  ناهج  رد   ؟
ياهتمعن اب  زین  تخانش  نیا  هکنیا  رب  هوالع  دوش  یم  بوسحم  ام  يارب  يدیدج  تمعن  تخانـش ،  نیا  دوخ  مینک ،  یم  ادیپ  یهلا  ياهتمعن 

 (( هفرع زور   )) ياعد رد  اجک ؟  یهلا  ياهتمعن  ياصحا  اجک و  ام  باـسح  نیا  اـب  دـیآ  یم  تسد  هب  رکف و . . .  لـقع و  نوچمه  يرگید 
رگا (( . )) ًادَمَا ُهاْنیَـصْحَا  الَو  ًاَدَدَع  ُهانْرَـصَحام  ِهِِفناَو  ِهِِفلاس  َکِماْعنِا  يدَم  َیِـصُْحن  ْنَا  َکِمانَا  ْنِم  َنوُّداْعلاَو  اَنَا  ُتْصَرَح  َْولَو   : )) دـیامرف یم 

هب میرامـشب و  ار  اهنآ  تسناوت  میهاوخن  زگره  مینک ،  باسح  ار  تا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياهتمعن  مینک  یعـس  ترگباسح ،  ناگدـنب  نم و 
هجوت ناسنا  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  تسین ،  یهلا  ياهتمعن  ندرمـشن  ای  ندرمـش  اجنیا ،  رد  یلـصا  نخـس  اـما  میـسرب . ))  اـهنآ  تیاـهن 

اهنآ زا  یهار  هچ  رد  دـنک و  یم  دروخرب  هنوـگچ  اـهتمعن  نیا  اـب  وا  تسا و  هتفرگارف  ار  وا  نوـماریپ  نورد و  تمعن  رادـقم  هچ  هک  دـیامن 
 (( تمعن یلو   ! (( . )) نم تمعن  یلو  بحاص و  يا   ! (( . )) یتَمِْعن َْدنِع  یّیلَو  ای  (( ؟  دراد اهنآ  هب  تبسن  يا  هدیقع  هچ  دنک و  یم  هدافتسا 

نیا و هب  ار  دوخ  ياهتمعن  ًالومعم  ام  میتسه .  هابتشا  اطخ و  راتفرگ  نآ  یقیقح  قادصم  تخانش  رد  اهناسنا  ام  زا  يرایسب  هک  تسا  یناونع 
 . . . سناش و راگزور ،  تعیبط ،  دوخ ،  دادعتسا  رکف و  لقع و  نادنمشناد ،  دیتاسا ،  ناشیوخ ،  ردام ،  ردپ ،  ًالثم  میهد ؛  یم  تبـسن  نآ 
یسک هچ  ایشا  دارفا و  نیا  هدنـشخب  قلاخ و  هکنیا  زا  لفاغ  میناد ،  یم  نانآ  زا  ار  دوخ  نوگانوگ  ياهتمعن  ام  هک  دنتـسه  یناسک  اهزیچ و 

مزال بجاو و  روما  زا  تمعن ))  یلو   )) تخانش تسا ؟  هدیسر  ام  تسد  هب  هنوگچ  یماظن و  هچ  تحت  اهتمعن  نیا  هکنیا  زا  لفاغ  و  تسا . 
هب دـهد و  ماجنا  تمعن  یلو  لابق  رد  ار  دوخ  فیاظو  دـناوتب  تمعن  هدـنراد  هک  دوش  یم  بجوم  رما  نیا  اریز  تسا ؛  تمعن  هدـنراد  يارب 

دسانشن هچ  دسانـشب و  تمعن  یلو  ناونع  هب  ار  دنوادخ  هچ  ناسنا  هتبلا  دبای .  تسد  يرتشیب  ياهتمعن  هب  دسرب و  اهتمعن  زا  يرتالاب  لحارم 
زا هدافتسا  حیحص  هار  ًالوا :  دنادب ،  شیوخ  تمعن  یلو  ار  لاعتم  راگدرورپ  رگا  اما  دنک ،  هدافتسا  يدام  ياهتمعن  يرایـسب  زا  دناوت  یم  ، 
 ، اهتمعن هنوگنآ  هب  یبایتسد  هکنیا  هچ  دبای ،  تسد  مه  يدام  قوف  يونعم و  میظع  ياهتمعن  هب  دناوت  یم  ایناث :  دـنک و  یم  ادـیپ  ار  اهتمعن 
اب ار  دنوادخ  تلئـسم ،  اعد و  ماگنه  یهلا  يایلوا  هک  مینک  یم  هظحالم  نیمه ،  يارب  درادن .  ناکما  یلـصا ،  تمعن  یلو  تخانـش  نودب 

ماما ترضح  زامن  ياعد  رد   ! (( ، ) نم تمعن  هدنتـسرف  يا  یتمعن ؛ !  َلِزنُم  ای   : )) دنهد یم  رارق  باطخ  دروم  لیذ  تافـص  دننام  یتافص 
اضر ترضح  زامن  ياعد  رد   ! (( ، ) نم تمعن  راد  هدهع  کلام و  يا  یتَمِْعن ؛ !  َْدنِع  یِّیلَو  ای   : )) دننام ای  و  مالّسلا . )  هیلع  مظاک (  یسوم 

یتسه نم  تمعن  یلووت  اهلاراب !   (( . )) یتَمِْعن ُِّیلَو  َْتنَا  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  زین  برغم ))  زاـمن  بیقعت   )) رد و  مالّـسلا . ) )  هیلع  )
غبس  ! (( . )) هدرتسگ ریگارف و  تمعن  بحاص  يا   ! (( . )) ِۀَِغباسلا ِۀَمْعِّنلااَذ  ای   ( . )) یتسه وت  نم ،  هب  تمعن  هدنشخب  هدنناسر و  ینعی  (( . )

ُهَمَِعن ْمُْکیَلَع  َغَبْـسَاَو  دـیامرف . . . ( :  یم  نینچ  ناـمقل ،  هروس  رد  میرک  نآرق  تسا .  ندـش  لـماک  یگدرتسگ و  تعـسو و  ياـنعم  هب  (( ، 
ینعی درک . )) . . .  مامت  دـینارتسگ و  امـش  يارب  ار  ( ادـیپانوادیپ  ) ینطابو يرهاـظ  ياهتمعندـنوادخ  ( )) . . . 208  . . . ( . ) ًۀَـنِطابَو ًةَرِهاـظ 
هدومن قلخ  یمدآ  يارب  دوب ،  مزال  ناسنا  شیاسآ  یتحار و  يارب  هک  يزیچ  نآره  هکلب  تشاذگن  مک  ار  اهتمعن  زا  يزیچ  لاعتم  دـنوادخ 

ار نآ  يدیـشخب و  تمعن  هک  ییادـخ  يا   ! (( . )) َغَبْـسَاَف َمَْعنَا  ْنَم  ای   : )) تسا هدـمآ  نینچ  زین  بجر ))  هام   )) زور ره  ياـعد  رد  و  تسا . 
دیامن مورحم  ناوارف  ياهتمعن  نیا  زا  ار  وا  هک  دوشن  یلامعا  بکترم  دوخ ،  هک  تسا  مزـال  یمدآ  رب  هتبلا  يدومن . )) !  هدرتسگ  ریگارف و 

(( . َکِمَِعن ِِغباس  ْنِم  ینِْـسیُْؤت  ال  َّمُهّللَا . . .   : )) دـنیامرف یم  نینچ  نابعـش ))  همین  بش  لامعا   )) زا مهد  لـمع  رد  ترـضح  رطاـخ  نیدـب  . 
وا هک  دوشب  یتسیاشان  رادرک  بکترم  ناسنا  تسا  نکمم  رگید ،  ترابع  هب  نکم . ))  دیماان  دوخ  هدرتسگ  ياهتمعن  زا  ارم  اهلاراب . . . !  ))

ساسا رب  یلاعت  يراب  يوس  زا  نوگانوگ  ياهتمعن  ندیـشخب  نداد و  نیارباـنب ،  دـنادرگب .  مورحم  دـیماان و  اـهتمعن  نیا  هب  یباـیتسد  زا  ار 
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ُِّمُتی ْنَم ال  ای   . )) میـشاب لفاغ  ای  لهاج  نآ ،  رب  مکاح  نیناوق  ماظن و  نیا  هب  تبـسن  ام  دـنچره  دریگ ،  یم  ماجنا  قیقد  باسح  ماظن و  کی 
دشاب یم  ینعملا  بیرق  ندش ))  لماک   )) اب ندش ))  مامت   ! (( . )) وا رگم  دناسر  یمن  رخآ  هب  ار  تمعن  هک  یسک  يا   ! (( . )) َوُه ِّالا  َۀَمْعِّنلا 

ياهتمعن دـشابن .  نآ  هب  رگید  زیچ  ندرک  هفاضا  هب  يزاین  رگید  هک  دـسرب  يا  هلحرم  هب  زیچ  نآ  هک  تسا  نآ  هب  زیچ  کـی  ندـش  ماـمت  ، 
هک يا  هلحرم  ات  دوش و  یم  عورـش  تسا  مدـع  هلحرم  نامه  هک  هلحرم  نیرت  صقان  زا  هک  دنـشاب  یم  ینوگانوگ  لـحارم  ياراد  زین  یهلا 

لباـق زین  تمعن  نآ  زا  ییاـهن  ضرغ  ماـمتا )  هلحرم   ) يا هلحرم  نـینچ  رد  دـبای .  یم  هـمادا  دـشابن ،  تـمعن  نآ  رد  يزاـین  صقن و  رگید 
؛ دشاب دناوت  یمن  نآ  هدـنروآ ))  دوجو  هب   )) زج یـسک  تمعن  هدـننک ))  مامت   )) هک دوش  یم  مولعم  هدـش  هتفگ  بلاطم  زا  تسا .  لوصح 
 ، ندروآ دوجو  هب  داجیا و  نیا  دریگ و  یم  تروص  تمعن  نامه  زا  يرتـالاب  لـحارم  ندروآ  دوجو  هب  هلیـسو  هب  تمعن  ندرک  ماـمت  اریز 

داجیا قلخ و  ار  تمعن  لصا  هک  يدـنوادخ  اهنت  نیاربانب ،  دـشاب .  هدروآ  دوجو  هب  ار  یلبق  لحارم  هک  تسا  نکمم  یـسک  هلیـسو  هب  اهنت 
رـشب دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  زین  دنوادخ  يوس  زا  تمعن  مامتا  تلع  دیامنب .  لماک  مامت و  ار  نآ  دناوت  یم  تسا ،  هدومن 
يوس زا  تمعن  مامتا  هرابرد  میرک  نآرق  درادـن .  ناکما  ناـسنا  يارب  تمعن  ماـمتا  اـب  زج  نیا  دـبای و  تسد  لاـمک  تداعـس و  تیاـهن  هب 

( )) . . . 209  . . . ( . ) ًانید َمالْـسِْالاُمَُکل  ُتیـضَرَو  یتَمِْعنْمُْکیَلَُعتْمَْمتَاَوْمُکَْنیِدْـمُکَُلْتلَمْکَاَمْوَْیلَا  دـیامرف . . . ( :  یم  نینچ  لاعتم ،  راگدرورپ 
هنوگنامه هفیرش  هیآ  نیا  مدیدنسپ . )) . . .  امـش  يارب  ار  مالـسا  نید  مدومن و  مامت  امـش  رب  ار  مدوخ  تمعن  لماک و  ار  امـش  نید  زورما 

ینعی دـشاب ؛ یم  مالّـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  نانم  ؤمریما  تفالخ  تیالو و  هبطوبرم  تسا ،  هدـمآ  نآ  یخیراـتو  يریـسفت  ثحبرد  هک 
 ( هلآ هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  نیملسم  رما  یلو  ناونع  هب  مالّسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  بصن  اب  دیامرف  یم  لاعتم  راگدرورپ 

رگا نیاربانب ،  مدرک .  ماـمت  مدـناسررخآ و  هبامـش  يارب  دـشاب ،  مالـسا  نیبم  نید  ناـمه  هکار  مدوخ  تمعنو  مدومن  لـماک  ار  امـش  نید 
صقن و هنوگچیه  دنوادخ  يوس  زا  اما  دندومن ،  اهر  ار  رگید  یتمسق  دنتفرگ و  ار  تمعن  نیا  زا  یتمـسق  هک  تسا  مدرم  رد  دشاب  یـصقن 
ماـمتا و دومن ،  تساوخرد  دـنوادخ  زا  دـیاب  ار  تمعن  لـصا  هک  هنوگناـمه  لاـحره ،  هب  تسا .  هدـشن  هداد  رارق  تمعن  نیا  رد  يدوبمک 
رد زین  ریدغ )) دیع   )) زور لامعا  رد  تسا .  تمعن  هدنشخب  نامه  تمعن ،  هدننک  لماک  هکنیا  هچ  دیبلط ؛ وا  زا  دیاب  مه  ار  نآ  ندش  لماک 

 (( . مالّـسلا هیلع   ) ٍبلاطیبَا ِْنب  ِّیلَع  َنینِمْؤُْملاِریمَا  ِۀَـیالِِوب  ِِهتَمِْعن  َماـمَتَو  ِِهنید  َلاـمَک  َلَـعَج  يذَّلا  ِِهّلل  ُدْـمَْحلَا   . )) تسا هدـمآ  نینچ  هراـب  نیا 
ماجنا مالّـسلا )  هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  ترـضح  تیالو  هلیـسو  هب  ار  شتمعن  مامتا  شنید و  ندش  لماک  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دـمح و  ))

؛ دـشاب یم  انغ  لضف و  يانعم  هب  لوَط ))   ! (( . )) دـشخب یم  تمعن  شیانغ  لـضف و  اـب  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِِهلوَِطب َمَْعنَا  ْنَم  اـی  (( . )) داد
یتردـق ناـیاپ و  یب  یـششخب  نارک ،  یب  يریاـخذ  ياراد  دـنوادخ  هک  تـسا  تـهج  نآ  زا  شناگدـنب  هـب  لاـعتم  راـگدرورپ  ماـعنا  ینعی 

تمعن  ، )) رگید یترابع  هب  دزاس .  یم  باریـس  شتمعن  دودحمان  نئازخ  زا  ار  نانآ  هداهن و  ّتنم  شناگدـنب  رب  نیاربانب ،  تسا .  یهانتیال 
ِيذ هب . . . (  لاـعتم  دـنوادخ  زین  میرک  نآرق  رد  تسا .  لاـعتم  راـگدرورپ  يوـس  زا  یمرک  لـضف و  هکلب  تسین  ناگدـنب  يارب  یقح  (( ، 

لوبق هانگ و  هدنزرمآ  ( )) 210  . . . ( . ) َوُه ِّالا  َهِلا  ِلْوَّطلا ال  ِيذ  ِباقِْعلا  ِدیدَش  ِبْوَّتلا  ِِلباقَو  ِْبنَّذلا  ِِرفاغ   : ) تسا هدش  یفرعم  ِلْوَّطلا ) . . . 
هدنـشخب هدـننیرفآ و  لاعتم  دـنوادخ  تسین و . )) . . .  وا  زج  ییادـخ  تمعن  شـشخب و  بحاص  تخـس ،  تازاـجم  ياراد  هبوت ،  هدـننک 

ره دراد .  دوجو  صخـشم  قیقد و  ًالماک  یفدـه  باسح و  مظن ،  يرگید ،  راکره  دـننام  مه  شـشخب  شنیرفآ و  نیا  رد  اما  تساهتمعن . 
یم ار  یهلا  ياهتمعن  یلک  روط  هب  دسرب  یتمعن  ره  هب  دناوت  یمن  باتک  باسح و  نودب  مه  سکره  دوش و  یمن  هداد  یسک  ره  هب  یتمعن 
اهنآ هب  یبایتسد  تسا و  هدش  هداد  رارق  ناگمه  رایتخا  رد  یمومع  تروص  هب  هک  ییاهتمعن  لّوا :  دومن :  میـسقت  یلـصا  شخب  ود  هب  ناوت 

صاخ يا  هنوگ  هب  مه  نآ  لّوا ،  هتسد  ياهتمعن  زا  هدافتسا  مزلتـسم  اهنآ  هب  یبایتسد  هک  ییاهتمعن  مّود :  و  تسین .  یـصاخ  شالت  دنمزاین 
دنـشاب و یم  لوا  هتـسد  ياـهتمعن  زا  و . . .  رداـم ،  ردـپ ،  شوگ ،  مشچ ،  رکف ،  لـقع ،  كاـخ ،  اوـه ،  بآ ،  تاـیح ،  ًـالثم  دـشاب ؛ یم 

رارق هبتر  کی  رد  زین  اهتمعن  نیا  اما  دنشاب .  یم  مّود  هتـسد  ياهتمعن  زا  و . . .  تفرعم ،  تردق ،  قالخا ،  تورث ،  ملع ،  دننام :  ییاهزیچ 
؛ دنراد رارق  رتالاب  يا  هبترم  رد  هک  اهتمعن  زا  رگید  یخرب  هب  ندیـسر  يارب  دنتـسه  يا  هلیـسو  اهتمعن ،  زا  یخرب  زین  اجنیا  رد  هکلب  دـنرادن 
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یم یلک  روط  هب  ای  و  یهلا .  يالاو  فراعم  یناسنا و  قالخا  تـالامک  هب  ندیـسر  يارب  دنتـسه  يا  هلیـسو  تردـق ،  تورث و  ملع و  ًـالثم 
هتکن نیمه  رد  زین  ناسنا  گرزب  هابتـشا  ترخآ .  ناـهج  رد  رتگرزب  ياـهتمعن  هب  یباـیتسد  يارب  تسا  یگرزب  تمعن  اـیند  هک  تفگ  ناوت 

گرزب ياهتمعن  زا  يرایسب  هب  ندیسر  زا  یمدآ  هک  تساجنیا  دنک .  هدافتسا  دیاب  یهار  هچ  رد  هنوگچ و  یتمعن  ره  زا  دناد  یمن  هک  تسا 
جراخ ندوب  تمعن  تلاح  زا  رگید  ینعی  دنوش ؛ یم  ناسنا  یهابت  يارب  يا  هلیسو  هب  لیدبت  زین  دوجوم  ياهتمعن  نامه  دنام و  یم  زاب  یهلا 

رداص هانگ  نم  زا  دسر و  یم  تمعن  نم  هب  وت  زا   (( . )) یْبنَِذب ُءُوبَاَو  َِکتَمِْعِنب  ُءُوبَا   : )) دـیامرف یم  هعمج ))  بش  لامعا   )) رد دـنوش .  یم 
یتسوداماب تدوخ  ياهتمعنابوت  (( . )) ِبُونُّذـلِاب َکُضِراُعنَو  ِمَعِّنلِاب  اْنَیِلا  ُبَّبَحَتَت   : )) تسا هدـمآ  یلامث  هزمح  یبا  ياعد  رد  و  دوش . )) یم 

مه ات  تسا  هداتـسرف  رـشب  يوس  هب  ار  اـیبنا  لاـعتم ،  راـگدرورپ  نیارباـنب ،  مینک . ))  یم  هضراـعموتاب  شیوخ  ناـهانگ  اـب  اـماما  ینک  یم 
ندناسر فرصم  هب  ياههار  مه  دنزومایب و  اهناسنا  هب  ار  اهنآ  هب  یبایتسد  ياههار  مه  دنیامن و  یفرعم  رشب  هب  ار  یهلا  نوگانوگ  ياهتمعن 
دنوادخ هک  دناد  یم  یناسک  زا  دـنیامنب ،  ار  لوسر  ادـخ و  تعاطا  هک  ار  یناسک  میرک  نآرق  تهج  نیدـب  دـنهدب ،  دای  وا  هب  ار  معن  نیا 

ِءادَـهُّشلاَو َنیقیِّدِّصلاَو  َنیِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َمَْعنَا  َنیذَّلا  َعَـم  َکـِئلوُاَف  َلوُـسَّرلاَو  َهّللا  ِعُِـطی  ْنَمَو   : ) تـسا هدیـشخب  تـمعن  اـهنآ  هـب  لاـعتم 
تمعن اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اب  دننک  یم  تعاطا  ار  لوسر  ادخ و  هک  یناسک  ( )) 211  ( . ) ًاقیفَر َِکئلُوا  َنُسَحَو  َنیِحلاّصلاَو 

رگید ترابع  هب  دنتسه . )) یبوخ  ناهارمه  ناقیفر و  اهنآ  ناراکوکین و  نادیهش و  نیقیدص و  ناربمایپ و  زا  دنترابع  اهنآ  تسا و  هدیشخب 
بیـصن یهلا  یلاع  الاو و  ياهتمعن  هک  دسرب  یماقم  هب  ات  ددنب  راک  هب  لوسر  ادخ و  زا  تعاطا  هار  رد  ار  یهلا  ياهتمعن  همه  دـیاب  ناسنا  ، 

ياـهتمعن هب  هجوت ))   )) نتـشاد و داـی  هب  زا  تسا  تراـبع  دـنک ،  یم  دـیکءات  نآ  يور  رب  یلیخ  میرک  نآرق  هک  يرگید  بلطم  دوشب .  وا 
ْمُْکیَلَع ِهّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذاَو  دننام . . . ( :  یتارابع  دراپسن .  یـشومارف  هب  ار  اهنآ  دربن و  دای  زا  ار  اهتمعن  نیا  ناسنا  ینعی  لاعتم ؛  راگدرورپ 

لو ؤسم  اهتمعن  نیا  لاـبق  رد  ار  دوخ  ناـسنا  هک  دوش  یم  بجوم  یهلا  ياـهتمعن  رکذ  تسا .  هدـمآ  داـیز  میرک  نآرق  رد  ( 212 . . . ( . )
یهلا ياهتمعن  رد  قرغ  ار  دوخ  هشیمه  هک  تسا  نآ  یهلا  نادرم  تافـص  زا  یکی  اساسا  و  درادرب .  ماـگ  یهلا  قیرط  رد  هجیتن  رد  دـنیبب و 

َِکتَمِْعِنبَو َّمُهّللَا . . .   : )) دنیامرف یم  نینچ  ترضح  تارـشع ))  ياعد   )) رد دننیب ،  یم  یهلا  تمعن  رـسارس  ار  ناهج  دننک و  یم  ساسحا 
نیا هباشم  درذگ . )) ) یموت  ياهتمعناب  نام  یگدنزرـسارس  ینعی   ) منک یم  ماشو  حبـصوت  تمعناب  اهلاراب . . . !  (( . )) ُْتیَْـسمَاَو ُتْحَبْـصَا 
ُهَئایِض یناسکَو  ِِهتَمْحَِرب  ًارْصبُم  ِراهَّنلِاب  َءاجَو  ِِهتَرْدُِقب  ًاِملْظُم  َْلیَّللا  َبَهْذَا  يذَّلا  ِِهّلل  ُدْمَْحلَا   : )) تسا هدمآ  هبنشجنپ ))  زور  ياعد   )) رد نخس 

ارم نآ  وترپ  دروآ و  ار  نشور  زور  دوخ  تمحر  اب  درب و  ار  یناملظ  بش  دوخ  تردق  اب  هک  ار  يادخ  ساپـس  دمح و  (( . )) ِِهتَمِْعن یف  اَنَاَو 
هب یتمعن  ًالصا  دنوادخ  دنتسه  دقتعم  ای  هک  تسا  ینانیبدب  نالهاج و  رظن  فالخرب  نیا  و  متسه . ))  وا  تمعن  رد  نم  نونکا  تفرگ و  ارف 

تسا و دنوادخ  ریغ  زا  هدیـسر ،  نانآ  هب  هک  ییاهتمعن  هک  دـنراد  داقتعا  ای  دـنناد و  یم  یتمعن  هنوگره  دـقاف  ار  دوخ  تسا و  هدادـن  نانآ 
دوش یم  بجوم  راکنا ،  نیا  دنتـسه .  یهلا  ياهتمعن  رکنم  عقاو  رد  دارفا  نیا  دـنناد .  یم  يرگید  يایـشا  صاخـشا و  ار  اهتمعن  نیا  ءاشنم 
چیه رد  یتفرـشیپ  یقرت و  هنوگ  چیه  هب  يدیما  هک  يروط  هب  دنوشب  یگدنز  هب  تبـسن  دـیدش  ینیبدـب  عون  کی  راچد  ای  دارفا  هنوگنیا  هک 

زا ار  اهتمعن  نیا  اریز  دننک ؛ هدافتسا  دشاب ،  نانآ  لیم  قباطم  هک  یهار  لطاب و  هار  رد  یهلا  ياهتمعن  زا  هکنیا  ای  دنشاب و  هتـشادن  يا  هنیمز 
یم نینچ  دنناد و  یم  دنوادخ  بناج ،  زا  دـسرب  نانآ  هب  هک  ار  یتمعن  هنوگره  یهلا  يایلوا  هک  یلاح  رد  دـنوادخ .  زا  هن  دـنناد  یم  دوخ 

هک تسا  حـضاو  هتبلا  و  تسا . ))  وت  بناج  زا  تسه  ام  يارب  هک  یتمعن  ره  اهلاراب !  ( )) 213 (( . ) َْکنِمَف ٍۀَمِْعن  ْنِم  اِنب  ام  َّمُهّللَا   : )) دنیوگ
ياهتمعن هک  یناسک  دننک .  یم  هدافتسا  تسا ،  لاعتم  راگدرورپ  تیاضر  دروم  هک  یهار  رد  طقف  یتمعن  ره  زا  يا ،  هدیقع  نینچ  قبط  رب 

ار یهلا  ياهتمعن  هکنانآ  هرابرد  میرک  نآرق  دـنوش .  یم  لاـعتم  راـگدرورپ  ياـهتمعن  نارفک  بکترم  عقاو  رد  دـنیامن  یم  راـکنا  ار  یهلا 
( )) . . . 214  ( . ) َنوُعَنْـصَی اُوناک  اِمب  ِفْوَْخلاَو  ِعوُْجلا  َساِبل  ُهّللا  اَـهَقاذَاَف  ِهّللا  ِمُْعنَاـِب  ْتَرَفَکَف  دـیامرف . . . ( :  یم  نینچ  دـننک ،  یم  نارفک 

عون ره  عقاو ،  رد  درک . )) نانآ  بیـصن  ار  یگنـسرگ  سرت و  راک ،  نیا  لباقم  رد  مه  دـنوادخ  سپ  دـندش ،  رفاک  یهلا  ياهتمعن  هب  نانآ 
ناگدننک تیاده  تیاده و   )) تمعن هک  یناسک  ًالثم  دراد ؛ یصاخ  يورخا  يویند و  ءوس  جیاتن  یهلا  ياهتمعن  هب  یهجوت  یب  یساپسان و 
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رد دننام و  یم  زاب  قیاقح  صیخـشت  زا  دنوش و  یم  یهارمگ ))  تلالـض و   )) راتفرگ دننز ،  یم  اپ  تشپ  نآ  هب  دنریگ و  یم  هدیدان  ار  (( 
 ، دننک یمن  هدافتـسا  نآ  حیحـص  قیرط  رد  يدام  ياهتمعن  زا  هک  یناسک  ای  و  دـنوش .  یم  راتفرگ  يورخا  يویند و  ياهتلذ  عاونا  هب  هجیتن 
 ، تهج نیمه  هب  دندرگ .  یم  یمدآ  نارـسخ  تهج  رد  یلیاسو  هب  لیدبت  دنوش و  یم  جراخ  ندوب  تمعن  تلاح  زا  يدام  ياهتمعن  نیمه 

َّمُهّللَا  : )) دـنوش یم  تمعن  رییغت  بجوم  هک  دـنک  یم  ار  یناهانگ  شـشخب  ياـضاقت  لاـعتم  دـنوادخ  زا  لـیمک ))  ياـعد   )) رد ترـضح 
لامعا اب  ناـسنا  ینعی  ياـشخبب . ))  نم  رب  دـنوش  یم  تمعن  رییغت  ثعاـب  هک  ار  یناـهانگ  اـهلاراب !  (( . )) َمَعِّنلا ُرِّیَُغت  یتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیلْرِفْغا 

عاونا تابجوم  دـنوش ،  ناسنا  يارب  یتحار  شیاسآ و  ثعاب  هکنآ  ياج  هب  هدرک و  رییغت  یهلا  ياهتمعن  هک  دوش  یم  بجوم  دوخ  فالخ 
اما دنـشاب ،  یم  ناسنا  يارب  گرزب  تمعن  ود  تورث ،  ملع و  ًالثم  دـنزاس ؛ مهارف  یمدآ  يارب  ترخآ  ایند و  رد  ار  اـهیراتفرگ  اـهیتحاران و 

هدیاف رگید  دندرگ و  یم  نارگید  دوخ و  يارب  نوگانوگ  ياهیراتفرگ  ثعاب  دـنوش ،  هتفرگ  راک  هب  هانگ  فالخ و  قیرط  رد  هک  یماگنه 
رد ّالا  دـنک و  یم  مورحم  یهلا  ياهتمعن  زا  ار  دوخ  دوخ ،  تسد  اب  هک  تسا  رـشب  نیا  نیارباـنب ،  دوش .  یمن  لـصاح  اـهنآ  زا  یقیقح  يا 

ُکَی َْمل  َهّللا  َّنَءِابَِکلذ   : ) دـیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  درادـن .  دوجو  یناصقن  دوبمک و  هنوگچیه  لاعتم  راگدرورپ  ياهتمعن 
هب هک  ار  یتمعن  دنوادخ  هک  تسا  رطاخ  نادـب  یهلا )  باقع   ) نیا ( )) 215  . . . ( . ) مِهِـسُْفنَءِابام اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَق  یلَع  اهَمَْعنَءا  ًۀَمِْعن  ًارِّیَغُم 

دوخ لامعا  رطاخ  هب  اهتمعن  نتفر  نیب  زا  ینعی  دنهد . )) . . .  رییغت  ار  دوخ  اهنآ ،  هکنآ  رگم  دزاس  یمن  نوگرگد  تسا ،  هدیشخب  يدارفا 
 (( نابعـش همین  بش  لامعا  )) زا مهدزیـس  لمع  رد  دـنرب و  یم  هانپ  ادـخ  هب  تمعن  لاوز  زا  ترـضح  تهج ،  نیمه  هب  دـشاب ،  یم  اـهناسنا 

 ! (( . مرب یم  هانپ  وت  هجو  رون  هب  تتمعن  يدوبان  لاوز و  زا  اهلاراب !  (( . )) َِکتَمِْعن ِلاَوز  ْنِم  َکِهْجَو . . .  ِرُوِنب  ُذوُعَا   : )) دنیامرف یم  نینچ 
دریگب ناسنا  زا  ار  اهتمعن  نیا  هک  تسا  نکمم  مه  بیترت  نامه  هب  دشخب ،  یم  تمعن  اهناسنا  هب  دنوادخ  هک  هنوگنامه  رگید ،  ترابع  هب 

ماگ یهلا  قیرط  رد  دـیبلط و  يرای  لاعتم  دـنوادخ  دوخ  زا  دـیاب  مه  اهنآ  لاوز  مدـع  اهتمعن و  ظـفح  يارب  سپ  دـیامن ،  لـیاز  ار  ناـنآ  و 
هب نخـس  دنـشاب ،  یم  فدـه  هک  ییاهتمعن  دنتـسه و  هلیـسو  هک  ییاهتمعن  یترابع ،  هب  ای  يونعم  يدام و  ياهتمعن  هرابرد  ًالبق  تشادرب . 

ُنایَرَج اْنیَلَع  ِمَعِّنلا  ِمَظْعَاـْنِمَو  یهِلا . . .   : )) تسا هدـمآ  نینچ  يونعم ،  ياـهتمعن  زا  یخرب  هراـبرد  نیرکاذـلا ))  ةاـجانم   )) رد دـمآ ،  ناـیم 
ترکذ دای و  ندش  يراج  ام ،  رب  وت  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  اهلاراب !  (( . )) َکِحِیبْسَتَو َکِهیْزنَتَو  َِکئاعِدب  اَنل  َُکنِْذاَو  اِنتَنِْسلَا  یلَع  َكِرْکِذ 

يا هدومن  تیانع  تدوخ ،  ییوگ  حیبست  نتـسناد و  هزنم  كاپ و  تندناوخ و  يارب  ام  هب  هک  تسا  يا  هزاجا  نینچمه  تسام و  ياهنابز  رب 
زا ارگیدام  نیبرهاظ و  ياهناسنا  ام  زا  يرایـسب  هک  ییاهتمعن  دـشخب ،  یم  دوخ  صاخ  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهتمعن  اـهنیا  (( . 

اهنآ دـیاوف  زا  دـبای و  تسد  میظع  ياهتمعن  نیا  هب  دـناوت  یم  دـشک ،  یم  هک  یتمحز  ناوت و  رادـقم  هب  سکره  هتبلا  میتسه .  لفاغ  اـهنآ 
يایبنا نینچمه  دـننک .  یم  ساسحا  دـنبای و  یم  ییاـهتمعن  نینچ  رد  ار  یقیقح  یتحار  شیاـسآ و  یهلا  ياـیلوا  عقاو  رد  دوش .  دـنم  هرهب 

رامش هب  ناسنا  رب  یهلا  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  تسا ،  ناسنا  يونعم  يدام و  تداعس  هدننک  نیمضت  هک  نانآ  شخبتایح  تاروتسد  یهلا و 
ربمایپ نید  هار و  ياقب  نماض  هک  ار  مالّـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  تیالو  تفالخ و  لاعتم ،  راگدرورپ  هک  يروط  هب  دنور ،  یم 

ياهتمعن زا  يرایـسب  رـشب ،  نیا  هک  اغیرد !  اما  دـنناوخ  یم  تیرـشب  رب  دوخ  تمعن ))  مامتا   )) ار دـشاب  یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا
ترـضح زین  هبنـشود ))  زور  ياعد   )) رد تسا .  هدرک  هرهب  یب  اهنآ  يورخا  يویند و  میظع  ياه  هرهب  زا  ار  دوخ  هدومن و  نارفک  ار  یهلا 

رد اهلاراب !  (( . )) َِکتَرِفْغَِمب ِهِرِخا  یف  ًۀَمِْعنَو  َِکتَعاِطب  ِِهلَّوَا  یف  ًةَداعَـس  یِنلْوَا . . .  َّمُهّللَا   : )) دـنبلط یم  لاعتم  راگدرورپ  زا  ار  یتمعن  نینچ 
یتمعن مّود ،  دوش و  لصاح  وت  زا  تعاطا  اب  هک  زور  يادـتبا  رد  یتداعـس  لّوا  نک ؛  اطع  نم  هب  زیچ  ود  هبنـشود )  ياهزور   ) يزور نینچ 

ره هب  دـیامن .  یم  بلط  لاعتم  دـنوادخ  زا  تمعن  کی  ناونع  هب  ار  یهلا  ترفغم  ترـضح ،  ینعی  دـشاب . )) وت  ترفغم  هک  زور  ناـیاپ  رد 
ار اهتمعن  نیا  زا  تشادرب  كرد و  تیلباق  رادقم  هچ  رشب  نیا  ات  تسا ،  هدومن  هطاحا  ار  رشب  یهلا ،  نوگانوگ  نارک و  یب  ياهتمعن  لاح ، 

بناج زا  یتمحر  لضف و  هکلب  دنتـسین  ناسنا  يارب  یقح  یهلا ،  ياهتمعن  دش ،  هتفگ  ًالبق  هک  هنوگنامه  هکنآ ،  رگید  هتکن  دشاب .  هتـشاد 
َْلبَق ِمَعِّنلِاب  ًائِدَْتبُم  ای   : )) دیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  مالّـسلا )) )  هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  زامن   )) ياعد رد  دنـشاب .  یم  راگدرورپ 
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 ( ( (( مالّسلا هیلع   ) نیسح ماما  ياعد   ) هفرع زور  ياعد   )) رد و  اهنآ . )) !  قاقحتسا  زا  لبق  اهتمعن ،  هب  هدننک  زاغآ  يا   ! (( . )) اِهقاقِْحتْسا
عورـش نم  رب  ار  تتمعن  وت  مشاب ،  رکذ  لباق  يزیچ  نم  هکنآ  زا  لبق  (( . )) ًاروُکْذَـم ًاْئیَـش  َنوُکَا  ْنَا  َْلبَق  َِکتَمِْعِنب  ینَْتاَدَْـتبِا   : )) تسا هدـمآ 

رد تساهتمعن ))  نیا  رکـش   ، )) یهلا ياهتمعن  باب  رد  رگید  مهم  بلطم  يدیـشخب . )) )  نم  هب  ار  یگدنز  تایح و  تمعن  ینعی   ) يدرک
زا ارم  اـهلاراب !  (( . )) َنیرِکاّذـلا َنـِم  َکـِئال  ِـالَو  َنیرِکاّـشلا  َنـِم  َکـِئامْعَِنل  یْنلَعْجاَو  یهِلا . . .   : )) دـیامرف یم  ریغـص )) نشوـج  ياـعد  ))

دمآ دهاوخ  ًالقتسم  رکش ))  )) ثحب رد  هّللا  ءاش  نا  بلطم  نیا  هد . ))  رارق  تدوخ  ياهـششخب  اهتمعن و  ناگدنراد  دای  رد  نارازگرکش و 
 ، رذگهر نیا  رد  سکره  هک  دش  هتفگ  دمآ و  نایم  هب  نخس  ناگدنب  رب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  اهنآ  مامتا  یهلا و  ياهتمعن  هرابرد  ًالبق  . 

هتفای تسد  یهلا  ياهتمعن  مامت  هب  هک  دنتسه  یـصاخ  ناگدنب  نایم  نیا  رد  اما  دنک ،  یم  هدافتـسا  اهتمعن  نیا  زا  دراد  هک  یتقایل  رادقم  هب 
دنیامرف یم  نینچ  شیوخ  هرابرد  هفرع ))  زور  ياعد   )) رد مالّسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  دنا .  هدرب  یهلا  مات  ياهتمعن  زا  مامت  يا  هرهب  دنا و 

یّتَح يرُْخا . . .  َنُود  ًۀَـمِْعن  یهِلا  ای  یل  َضَْرت  َْمل  يرَّثلا  ِْریَخ  ْنِم  ینَتْقَلَخ  ْذِا  َُّمث  ِماـْعنَْالا . . .  َِغباوَس  َّیَلَع  َتْمَْمتَا  ُنمْحَر . . . !  اـی  ُمیحَر  اـی  : َ
َّیَلَع َکِمُْعنَِال  ٌلامِْکا  َِکلذ  ُّلُک  ینَْتیَطْعَا . . .  َُکْتلَئَس  نِاَو  ینَْتبَجَا  َُکتْوَعَد  ْنِاَف  ِمَقِّنلا . . .  َّلُک  یّنَع  َْتفَرَصَو  ِمَعِّنلا  َعیمَج  َّیَلَع  َتْمَْمتَا  اذِا 
دنلب  : )) دنیامرف یم  نینچ  شیوخ ،  قح  رد  یهلا  ياهتمعن  زا  يرایسب  رکذ  زا  سپ  مالّـسلا )  هیلع   ) هّللادبعابا ترـضح  ََّیِلا . )) َِکناسِْحاَو 

يدومن قلخ  كاخ  نیرتهب  زا  ارم  هک  هاگنآ  يدومن . . .  مامت  نم  رب  ار  تنارک  یب  ياهتمعن  میحر . . . !  ناـمحر و  يادـخ  يا  يا ،  هبترم 
 . . يدومن رود  نم  زا  ار  اهیدب  همه  يدرک و  مامت  نمرب  اراهتمعن  همه  هکنیاات  يدشن . . .  یضار  نم  هب  تیاهتمعن  زا  یضعب  شـشخب  هب  ، 

تیاهتمعن و هک  تسا  رطاخ  نیدب  اهنیا  مامت  ییامن . . .  یم  میاطع  میامن ،  تساوخرد  وت  زا  رگا  یهد و  یم  مخساپ  مناوخب ،  ار  وت  رگا  . 
هک یناسک  نامه  دنشاب ،  یم  مهیلع ))  تمعنا   )) یقیقح قادصم  یهلا ،  گرزب  يایلوا  نیا  نیاربانب ،  دوش . )) لماک  نم  يارب  تیاهیبوخ 

 . . . ( . ْمِْهیَلَع َتْمَْعنَا  َنیذَّلا  َطارِـص  َمیقَتْـسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدِْها   : ) دیامن تیاده  نانآ  هار  هب  ار  ام  هک  میبلط  یم  دنوادخ  زا  دـمح  هروس  رد 
 . . . (( . يدیشخب تمعن  نانآ  هب  هک  یناسک  هار  نک ؛  تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  اهلاراب !  ( )) 216)

دنوادخ ششخب  دوج و  هنماد 

 ! (( . رظن دنلب  هدنشخب و  يا   ! (( . )) ءاخَّسلاَو ِدوُْجلااَذ  ای  ( )) 8  ! (( . ) هدنشخب ره  زا  رت  هدنشخب  يا   ! (( . )) ٍداوَج ِّلُک  ْنِم  َدَوْجَا  ای  ( )) 45)
 ! تمعن ششخب و  بحاص  يا   ! (( . )) ِمَعِّنلاَو ِدوُْجلااَذ  ای  ( )) 80  ! (( . ) یکین شـشخب و  هدنراد  يا   ! (( . )) ِناسْحِْالاَو ِدوُْجلااَذ  ای  ( )) 15)

يا  ! (( . )) ِهِفُْطِلب َداج  ْنَم  اـی  ( )) 82  ! (( . ) دراد یم  یمارگ  شـشخب ،  دوج و  اـب  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِهِدوُِجب َمَرْکَا  ْنَم  اـی  ( )) 82 (( . )
(( دوج  ! (( . )) دنک یمن  يرظن  گنت  هک  يا  هدنـشخب  يا   ! (( . )) ُلَْخبَی ًاداوَج ال  ای  ( )) 100  ! (( . ) دشخب یم  شفطل  ببس  هب  هک  یـسک 

اهنآ دیاشخبب و  نارگید  هب  دراد  هچنآ  زا  تسا  لیام  تسا ،  یتفص  نینچ  ياراد  هک  یـسک  تسا .  یگدنـشخب ))  تواخـس و   )) يانعم هب 
تاـقولخم و هب  یـشِهِد  شـشخب و  هنوگچیه  زا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  داوج ))  )) دـنوادخ و  دزاـس .  دـنم  هرهب  شیوـخ  ياـه  هتـشاد  زا  ار 

نآ زا  شـشخب ))  دوج و   )) نیرتـالاب هدنـشخبره . )) !  زا  رت  هدنـشخب  يا   ! (( . )) ٍداوَج ِّلُـک  ْنِم  َدَوْجَا  اـی   . )) درادـن غیرد  دوخ  ناگدـنب 
نیا ًالوا :  دنتـسه ،  دوج  ياراد  رگا  نارگید  هکنیا  هچ  تسا  دـنوادخ  دوخ  یقیقح ،  داوج  اهنت  تفگ  دـیاب  هکلب  تسا ،  لاعتم  راگدرورپ 

 . تسا هداد  نانآ  هب  دنوادخ  دننک ،  یم  شـشخب  دوج و  نآ  هلیـسو  هب  هک  مه  ار  هچنآ  ایناث :  تسا و  هدیـشخب  نانآ  هب  دنوادخ  ار  تفص 
 ! اهلاراب  ! (( . )) یلَمَا َطََسب  َكُدوُج  یهِلا   : )) دیامرف یم  نینچ  هینابعـش ))  تاجانم   )) رد ترـضح  هک  تسا  ناوارف  ردـقنآ  دـنوادخ  دوج 

مباـی و یم  نآ  رد  ار  شیوخ  ياـهوزرآ  ققحت  مرگن ،  یم  وت  دوج  هب  هک  یماـگنه  ینعی  تسا . ))  هدـینارتسگ  ارم  يوزرآ  وـت  تواـخس 
تاکاردا يارب  ادـیپان  ياه  هنارک  ات  ار  نآ  هکلب  منکن  دودـحم  یکچوک  زیچ  رد  ار  دوخ  ياهوزرآ  هک  دوش  یم  بجوم  وت  دوج  تعـسو 

تخانش و اب  دنتـسه  نآ  لابند  هب  هک  ییوزرآ  دنراد و  لاعتم  راگدرورپ  دوج ))  )) زا یهلا  يایلوا  هک  یتخانـش  هتبلا  منارتسگب .  یلومعم ، 
ياهوزرآ میـسانش و  یم  مک  يرادـقم  هب  مه  نآ  يدام و  داعبا  رد  ار  یهلا  شـشخب  دوج و  ًالومعم  ام  تسا .  توافتم  رایـسب  اـم  يوزرآ 
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رد شتمظع  مامت  اب  لاعتم  راگدرورپ  يدام  دوج  هک  یتروص  رد  دـجنگ ،  یم  بوچراـچ  نیمه  رد  دـشاب ) مه  ـالاب  دـنلب  دـنچره   ) زیناـم
زین اجنیا  رد  دش  نایب  یهلا  ياهتمعن  باب  رد  هک  یبلاطم  زا  يرایـسب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دیامن .  یم  ریقح  رایـسب  وا  يونعم  دوج  لباقم 

شتیلباق تقایل و  رادـقم  هب  یـسکره  هب  قیقد  رایـسب  یباسح  ساسا  رب  دـنوادخ  دراد و  یفلتخم  بتارم  زین  یهلا  دوج  ینعی  تسا ؛  يراج 
راگدرورپ ياهتنا  یب  دوج  هب  یبایتسد  هار  رد  ار  دوخ  ششوک  یعس و  مامت  یمدآ  هک  تسا  مزال  نیاربانب ،  دشخب .  یم  دیامن و  یم  دوج 

دزشوگ ام  هب  ٍداوَج ، )) !  ِّلُک  ْنِم  َدَوْجَا  ای   )) هلمج هک  يرگید  هتکن  دزاسن .  مورحم  نآ  زا  ار  دوخ  تسیاشان ،  رادرک  اب  دیامن و  فرـص  ، 
 ، هورگ نـالف  اـی  درف  نـالف  هک  مینک  ناـمگ  دـنک و  لـفاغ  دوخ  يادـخ  زا  ار  اـم  نارگید ،  شـشخب  دوج و  اداـبم  هک  تسا  نآ  دـنک  یم 
هک مینک  یم  هظحـالم  نیمه  يارب  میناـمب .  مورحم  تادوجوم ،  دوجَا  ِدوج  زا  میوش و  ناور  ناـنآ  لاـبند  هب  سپ  دنتـسه  دارفا  نیرتداوج 

یبا ياعد  رد  دـننک .  یم  بلط  میرک  هدنـشخب  نآ  زا  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  مامت  هتخود و  لاـعتم  راـگدرورپ  دوج  هب  مشچ  یهلا  ياـیلوا 
ِلْهَاَو يَدلَوَو  َّيَِدلاوَو  یلْهَاَو  یـسْفَن  یف  یلْؤُس  ینِطْعَا  یطْعَا !  ْنَم  َدَوْجَاَو  َِلئُـس  ْنَم  َْریَخ  ای   : )) دـیامرف یم  نینچ  ترـضح  یلامث ،  هزمح 

مناگتسب مدوخ و  دروم  رد  ار  میاه  هتساوخ  هدننک !  اطع  نیرت  هدنشخب  يا  و  هدنوش !  تساوخرد  نیرتهب  يا  (( . )) َکیف یناوِْخاَو  یتَنازُح 
یهلا دوـج  هب  ار  ناـگرزب  نآ  دـش ،  هتفگ  هک  روطناـمه  هتبلا  نک . ))  اـطع  نم  هـب  ما  ینید  ناردارب  ناـکیدزن و  منادـنزرف و  نیدـلاو و  و 

اَِمل َکِقُّلَمَت ،  ْنَع  ُْتفَفَک  الَو  َِکباب  ْنِم  ُتْحَِرب  ام  ینتْرَهَن  َْول  يدِّیَـس !  اـی  َکـِتَّزِعَوَف   : )) دـیوگ یم  نینچ  هک  یتفرعم  تسا ،  رگد  یتفرعم 
زا زگره  ینک ،  رود  ینارب و  دوـخ  زا  ارم  رگا  هک  مرورـس !  يا  مـسق  تـتزع  هـب  ( )) 217 (( . ) َکـِمَرَکَو َكِدوُِجب  ِۀَـفِْرعَْملا  َنِم  ََّیِلا  یهَْتنا 
نم هب  نآ  تفرعم  مهاگآ و  تمرک  دوج و  هب  اریز  تشاد ؛  مهاوخنرب  تسد  تهاـگرد  هب  قلمت  شهاوخ و  زا  تفر و  مهاوخن  تهاـگرد 

بحاص يا   ! (( . )) ِناـسْحِْالاَو ِدوُْجلااَذ  اـی   ! (( . )) يرظن دـنلب  شـشخب و  بحاـص  يا   ! (( . )) ِءاـخَّسلاَو ِدوُْجلااَذ  اـی   (( . )) تسا هدیـسر 
ناوت یم  ار  دوج ))  ، )) تارابع نیا  رد  تمعن . )) !  شـشخب و  هدـنراد  يا   ! (( . )) ِمَعِّنلاَو ِدوُْجلااَذ  ای   ! (( . )) ندومن یکین  یگدنـشخب و 
تافص نیا  هک  تسناد  دیاب  هتبلا  تسا .  معنم  نسحم و  یخس و  سپ  تسا ،  داوج  نوچ  لاعتم  دنوادخ  ینعی  تسناد ؛  مّود  تافص  ءاشنم 

زین هیعدا  رد  تهج  نیدب  دنـشاب و  یم  بسانتم  ینعملا و  بیرق  رگیدکی  اب  ءاطع و . . .  تمحر ،  مرک ،  لضف ،  دـننام  یهباشم  تافـص  و 
هب تسا .  رارقرب  فاصوا  نیا  نیب  اـم  فیرظ  قیقد و  يا  هطبار  زین  یقطنم  ظاـحل  زا  دـنچره  دـنوش ،  یم  رکذ  رگیدـکی  هارمه  هب  ًـالومعم 

تـسا یگدنـشخب  يرظندـنلب و  يدرمناوج و  ياـنعم  هب  تواخـس ))   ، )) تسا راکـشآ  روکذـم  تافـص  دوج و  نیباـم  بساـنت  لاـحره ، 
هک یـسک  لاح  دـشاب ،  یم  هدـنهد  شیاسآ  هدـنروآ و  یتحار  يانعم  هب  مه  تمعن ))   )) تسا و ندومن  یکین  ياـنعم  هب  زین  ناـسحا ))  ))
هب ندومن  یکین  ناسحا و  لـها  هتبلا  یـصخش ،  نینچ  و  تسه .  زین  يدرمناوج  يرظن و  دـنلب  وا  رد  تسا ،  شـشخب  لذـب و  دوج ،  ياراد 
يا  ! (( . )) ِهِدوُِجب َمَرْکَا  ْنَم  ای   . )) دیآ یم  رامـش  هب  تمعن  نارگید  يارب  زین  صخـش  نیا  تاین  لاعفا و  لامعا و  و  دشاب .  یم  زین  نارگید 
دوج هلیـسو  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا .  ندومن  دنمجرا  نتـشاد و  یمارگ  يانعم  هب  مارکا ))   ! (( . )) دراد یم  یمارگ  شـشخب  اب  هک  یـسک 
نوچ دشاب ،  هک  یتهج  دُعبره و  رد  یهلا  شـشخب  لذب و  دراد .  یم  یمارگ  گرزب و  ار  نانآ  دـشخب و  یم  تمارک  ار  شناگدـنب  دوخ ، 
تسا يزیچ  نامه  نیا  و  تسوا .  يارب  یلامک  بسک  ناسنا و  زا  یصقن  عفر  بجوم  تسا ،  لاعتم  راگدرورپ  بناج  زا  ییاطع  ششخب و 

ار وا  ناـهانگ  دـیامن و  وفع  ار  ناـسنا  دوخ ،  دوج  ببـس  هب  لاـعتم  دـنوادخ  رگا  ًـالثم  دوش ؛ یم  ناـسنا  يراوگرزب  تمارک و  بجوم  هک 
نامه نیا  تساهیتسپ و  صیاقن و  نداد  تسد  زا  هلزنم  هب  اهاطخ  ناهانگ و  نتفر  نیب  زا  اریز  تسا ؛  هدومن  مارکا  ار  وا  عقاو  رد  دیاشخبب ، 

 ، دزاس زاین  یب  ینغتسم و  يونعم  ای  يدام  داعبا  رد  ار  ناسنا  دوخ ،  ششخب  دوج و  اب  لاعتم  دنوادخ  رگا  ای  و  تسا .  یمدآ  ندش  یمارگ 
نیا ایادـخ !   ! (( . )) ینَْتیَنْغَا َكِدوُِجب  يذَّلا  َْتنَا   : )) دـیامرف یم  هفرع  زور  ياعد  رد  مالّـسلا )  هیلع   ) هّللادـبع یبا  ترـضح  هک  هنوگنامه 

تسا هدومن  مارکا  ار  یمدآ  انغ  نیا  اب  دنوادخ  ینعی  دوش ؛ یم  ناسنا  تمارک  بجوم  انغ  نیا  يدیـشخب . )) !  انغ  ارم  تدوج  اب  هک  ییوت 
 . . . تالامک و قیاقح و  هب  یبایتسد  تردق  تفرعم ،  تریـصب ،  دـنراد ،  ار  نآ  یگتـسیاش  هک  يدارفا  هب  شدوخ  دوج  هب  دـنوادخ  ًالثم   ؛
رداق راگدرورپ  يوس  زا  ناسنا  مارکا  عقاو  رد  روما  نیا  مامت  هک  دزاس  یم  نارگید  زا  زاین  یب  ار  نانآ  يدام  رظن  زا  اـی  دـنک و  یم  تیاـنع 
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 ، تسا تمیالم  ینابرهم و  يانعم  هب  فطل ))   ! (( . )) دشخب یم  شفطل ،  ببس  هب  هک  یسک  يا   ! (( . )) ِهِفُْطِلب َداج  ْنَم  ای   . )) تسا لاعتم 
دنک یم  یعس  دشاب ،  نابرهم  هتشاد و  فطل  يرگید  هب  تبسن  یصخش  هک  یتقو  اریز  دوش ؛ یم  ششخب  لذب و  دوج و  ببس  ینابرهم  نیا 

تبسن لاعتم  راگدرورپ  فطل  رادقمره  هک  تسا  حضاو  دشخبب .  دهدب و  وا  هب  دراد  ناوت  رد  هچنآ  زا  دیامن و  فرطرب  ار  وا  ياهیدنمزاین 
گنت هک  يا  هدنـشخب  يا   ! (( . )) ُلَْخبَی ًاداوَج ال  ای   . )) تفرگ دهاوخ  ینوزف  هدنب ،  نآ  هب  تبـسن  زین  یهلا  دوج  دشاب ،  رتشیب  يا  هدنب  هب 
دـشاب داوج  هک  یـسک  تسا  مولعم  و  تسا .  عاـنتما  كاـسما و  يرظن و  گـنت  ياـنعم  هب  و  دوـج ))  )) دـض لـخب ))   ! (( . )) درادـن يرظن 
هفاضا هلمج  نیا  هب  طرش  کی  دوشب ،  یمدآ  لاح  لماش  یهلا  دوج  هکنآ  يارب  هینابعـش ))  تاجانم   )) رد اما  دوب .  دهاوخن  لیخب  هاگچیه 

زا یکی  ینعی  ینک . )) !  یمن  غیرد  تباوث ،  هب  راودـیما  زا  هک  يا  هدنـشخب  يا   ! (( . )) َُهباَوث اجَر  ْنَّمَع  ُلَْخبَی  ًاداوَج ال  اـی   : )) تسا هدـش 
هک یـسک  نیاربانب ،  دشاب ،  راودیما ))  )) لاعتم راگدرورپ  شِهِد  شاداپ و  هب  یمدآ  هک  تسا  نآ  یهلا  دوج  هب  ندیـسر  يارب  مزال  طیارش 

یهلا دوج  هب  یبایتسد  رگید ،  تراـبع  هب  دـشاب .  دـنوادخ  شـشخب  رظتنم  دـناوت  یمن  تسا ،  دـیماان  یلاـعت  يراـب  هاـگرد  زا  یلیلد  ره  هب 
ای تسا ،  یهلا  ياهـششخب  زا  دـیماان  هک  یـسک  اریز  تساجر ؛))  دـیما و   )) مان هب  یحور  صاـخ  تیلباـق  تلاـح و  کـی  نتـشاد  مزلتـسم 

دیامن حالصا  ار  دوخ  هدیقع  نامیا و  دیاب  لوا  تروص  رد  هک  دناد ،  یمن  قحتـسم  هانگ  ظاحل  هب  ار  دوخ  ای  دناد و  یم  ناوتان  ار  دنوادخ 
ُمَلْعَاَو  : )) دـیامرف یم  نینچ  اجر ))  )) شقن هراب  رد  زین  یلامث ))  هزمح  یبا  ياـعد   )) رد دزاـس .  فرطرب  ار  عناوم  دـیاب  مّود  تروص  رد  و 

یم هدروآرب  ینک و  یم  تباجا  دنتـسه ،  راودیما  هک  ار  یناسک  هتـساوخ  وت  هک  مناد  یم  نم  اهلاراب !   ! (( . )) ٍَۀباِجا ِعضْوَِمب  یجاّرِلل  َکَّنَا 
 : تسا هدمآ  نینچ  لیخب ،  ياهناسنا  كرت  لاعتم و  راگدرورپ  دوج  يوس  هب  نتفر  هرابرد  یلامث  هزمح  یبا  ياعد  رد  نینچمه  يزاس . )) 
هب ندیلان  رد  اهلاراب !  (( . )) َنیِرثءاَتسُْملا يِْدیَا  یف  اّمَع  ًۀَحوُْدنَمَو  َنیلِخاْبلا  ِْعنَم  ْنِم  ًاضَوِع  َِکئاضَِقب  اضِّرلاَو  َكِدوُج  یِلا  ِفْهَّللا  ِیف  َّنَاَو  ))
رد هچنآ  زا  دراد  دوجو  يزاین  یب  و  لیخب ،  دارفا  ندادن  زا  دراد  دوجو  یـضوع  تردـق ،  اضق و  هب  ندوب  یـضار  تلذـب و  دوج و  هاگرد 

راظتنا و نیا  دـنچره  دـشاب ،  یهلا  ردـق  اضق و  هب  یـضار  لاعتم و  راگدرورپ  شـشخب  رظتنم  ناسنا  رگا  ینعی  تسا . ))  نابلط  اـیند  تسد 
دروآ يور  لیخب  ياهناسنا  هب  یمدآ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  رایسب  دوش ،  یم  ناسنا  بیصن  رذگهر  نیا  زا  هچنآ  اما  دشاب ،  تخـس  تیاضر 

 ، یمدآ ِلخب  هک  تسناد  دیاب  دمآ ،  نایم  هب  لخب ))   )) زا نخـس  هک  نونکا  دشاب .  هتـشاد  مشچ  تسا ،  نارگید  تسد  رد  هک  ییایند  هب  و 
اهییاناوت شـشخب  لذب و  زا  ناسنا  هکنیا  ینعی  تسا ؛  کین  ياهراک  ماجنا  رد  ناسنا  لخب  اهلخب ،  نیرتدب  زا  یکی  دراد و  يدایز  تعـسو 

هب دنوادخ  ار  اه  يدنمناوت  اه و  هیامرس  نیا  مامت  هک  یلاح  رد  دزرو ،  عانتما  يراددوخ و  لاعتم ،  راگدرورپ  هار  رد  دوخ  ياه  هیامرـس  و 
َّمُهّللَا ُدَوْجَا . . .  َْتنَاَف  یلُْخب  َماد  ْنِا  َّمُهّللَا . . .   : )) تسا هدـمآ  نینچ  رهظ )) زامن  بیقعت   )) رد هطبار  نیمه  رد  تسا .  هدومن  تیانع  ناـسنا 

دوج یناوارف  هب  ارم  لخب  اهلاراب !  تسا . . . ،  رتشیب  وت  دوج  اما  متـسه  لیخب  نم  دـنچره  اهلاراب . . . !  (( . )) َكِدوُج ِلْـضَِفب  ِیلُْخب  ْعَْمقاَو 
نم اب  تدوخ  دوج  اب  هکلب  نکن ،  رظن  دوش  یم  ریخ  ياـهراک  ماـجنا  زا  عناـم  هک  نم  لـخب  هب  وت  ادـنوادخ !  ینعی  ربب . )) نیب  زا  تدوخ ، 
مرک دوج و  هب  رگید  یهاـگن  میاـمن .  لـمع  یهاوخ  یم  وـت  هک  هنوـگنآ  مناوـتب  اـت  ریگب  نم  زا  مه  ارم  لـخب  نآ ،  ببـس  هب  اـمن و  راـتفر 

ياعد رد  میزادرپ  یم  بلطم  نیا  زا  يرگید  ياه  هشوگ  هب  کنیا  دش ،  هتفگ  نخس  یهلا ))  دوج   )) هنماد تعـسو و  هرابرد  ًالبق  دنوادخ 
 ! اهلاراب (( . )) َکُمَرَکَو َكُدوُج  ُهَرْکَتام ،  یناـْیِتا  َعَم  َِکتَلَئـسَم  یلَع  یتءاْرُج  یف  هّللَا !  اـی  یتَّجح   : )) تسا هدـمآ  نینچ  یلاـمث  هزمح  یبا 

ینعی تسا . ))  وت  مرک  دوج و  مبلطب ،  ار  میاه  هتـساوخ  وت  زا  میایب و  وت  هاگرد  هب  مه  زاـب  هاـنگ  دوجو  اـب  نم  هک  دوش  یم  بجوم  هچنآ 
نیا زین  میرک  نآرقرد  مرادنرب .  تسدوتزا  متـشزو  حیبق  ياهرادرک  مامت  اب  نم  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  هدرتسگ  ردقنآ  وت  مرک  دوج و 
يا وگب  ( )) 218  . . . ( . ) ِهّللا ِۀَـمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِـسُْفنَا ال  یلَع  اُوفَرْـسَا  َنیذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق   : ) تسا هدـش  ناـیب  رگید  يا  هنوگ  هب  نخس 

وا تمحر  زا  لاعتم  راگدرورپ  دوج  هکنیا  هچ  دیـشابن . )) دـیماان  سویءاـم و  راـگدرورپ  تمحر  زا  دـیا  هدرک  متـس  دوخ  رب  هک  مناگدـنب 
ُداوَْجلا َْتنَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  اعد  نامه  زا  يرگید  ياج  رد  و  تسا .  یهلا  تمحر  قیداصم  زا  دوج  یترابع ،  هب  ای  دوش .  یم  یـشان 

ار یهلا  دوج  ام  نیاربانب ،  تسین . ))  اسران  مک و  تتشذگ  وفع و  هک  یتسه  يداوج  هدنـشخب و  وت  اهلاراب !  (( . )) َكُْوفَع ُقیـضَی  يذَّلا ال 
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نیرتزراب و زا  ناسنا ،  هب  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ترفغم و . . .  وفع  ِندیـشخب  نداد و  هکلب  مینادـب ،  نان  بآ و  نداد  رد  رـصحنم  دـیابن 
ياعد رد  دوش .  یم  رـسّیم  یهلا  دوج  اب  زین  یهلا  هاگرد  هب  برقت  هکنانچمه  دـشاب ؛ یم  لاـعتم  راـگدرورپ  دوج  قیداـصم  نیرت  يرورض 
برق هب  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  تششخب  دوج و  هب  (( . )) َِکبُْرق ْنِم  ینَِینُدت  ْنَا  َكِدوُِجب  َُکلَئْسَا   : )) دنیامرف یم  نینچ  ترضح  لیمک ، 

 : تسا هدش  نایب  نینچ  یهلا  ششخب  دوج و  تعـسو  هزمح ،  یبا  فیرـش  ياعد  نامه  زا  يرگید  ياج  رد  و  يزاس . ))  کیدزن  شیوخ 
(( . دوشن لماش  دریگن و  ارف  ار  نآ  وت  دوج  هک  ایادـخ !  تسا  ینادان  تلاهج و  نیمادـک  و   ! (( . )) َكُدوُج ُهُعَـسَی  ـال  ِّبَراـی  ٍلـْهَج  ُّيَاَو  ))

عیـسو ناوارف و  ردـقنآ  لاعتم  راگدرورپ  دوج  اما  دوش ،  یم  بوسحم  ینادان  تلاهج و  یعون  اهناسنا ،  اـم  ياـهانگ  اـهفالخ و  همه  ینعی 
زا دوخ ،  ناوارف  شـشخب  دوج و  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  يریگارف  نیا  دریگب .  ارف  ار  اهتلاهج  نیا  مامت  دناوت  یم  هک  تسا 

يرگید بلطم  دـشخب .  یم  یـصالخ  اهتلاهج  نیا  زا  ار  یمدآ  ناسنا ،  هب  مزال  ياهتیلباق  اهییاناوت و  نداد  اب  ای  درذـگ و  یم  اـهتلاهج  نیا 
یم نینچ  یلامث  هزمح  یبا  ياعد  رد  تسا .  یهلا  ششخب  دوج و  هب  نتخود  مشچ  يراودیما و  دش ،  هتفگ  نخس  نآ  هراب  رد  زین  ًالبق  هک 

 : تسا هدمآ  اعد  نامه  زا  رگید  ياج  رد  و  ما . ))  هتخود  مشچ  وت  مرک  دوج و  هب   (( . )) يرََـصب ُعَفْرَا  َکِمَرَکَو  َكِدوُج  یِلاَو   : )) دـیایرف
رد مریگ ،  یم  رظن  رد  ار  وت  شـشخب  دوج و  نوچ  ینعی  مشاب . ))  یم  میاه  هتـساوخ  لابند  هب  وت  دوج  اب   (( . )) یتَِبلَط ُدُْصقَا  َكِدوُِجبَو  ))

دوـج زا  یعوـن  هراـبرد  زین  هـفرع ))  زور  ياـعد   )) رد مدرگ .  یم  ناور  نآ  لاـبند  هـب  موـش و  یم  راودـیما  شیوـخ  بوـلطم  هـب  ندیـسر 
وت دوشب ،  تساوخرد  وت  زا  هکنیا  زا  لبق  اهلاراب !  (( . )) َنیِبلاّـطلا ِبَلَط  َلـْبَق  ِءاـطَْعلِاب  ُداوَْجلا  َْتنَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  لاـعتم  راـگدرورپ 

هتـشاد اه و  هیامرـس  دریگ  یم  رارق  یهلا  دوج  نیا  هریاد  رد  ام  نوگانوگ  ياه  هیامرـس  زا  يرایـسب  عقاو  رد  یتسه . ))  اهـششخب  هدنـشخب 
تـسد هب  يارب  ام  هک  ییاه  هیامرـس  میتسه ،  لفاغ  اهنآ  هدـنهد  هدنـشخب و  زا  ًالومعم  اما  میـشاب  یم  اهنآ  زا  هدافتـسا  لاح  رد  ام  هک  ییاه 

دوج زا  رگید  یعون  اما  تسا .  هداد  ام  هب  ار  اهنآ  دوخ  ناوارف  دوج  هب  دـنوادخ  میا و  هدرکن  ییاضاقت  دـنوادخ  زا  اـهنآ  نتـشاد  ندروآ و 
ناسنا یعقاو ،  تساوخرد  کی  نودب  ینعی  دشاب ؛ یم  لاعتم  راگدرورپ  زا  تساوخرد ))   )) مزلتسم نآ  هب  ندیـسر  هک  دراد  دوجو  یهلا ، 

یم نینچ  ترـضح  لـیمک ، ))  ياـعد   )) رد مینک .  یم  هدـهاشم  اـهاعد  رد  ار  یتـساوخرد  نینچ  تـهج ،  نیدـب  دوـش .  یمن  نآ  راوازس 
 . . . اْنیَلَع َدوَُجت  ْنَا  ٌلْهَا  َْتنَاَف   : )) تسا هدمآ  هزمح  یبا  اعد  رد  و  شخبب . ))  نم  رب  دوخ  شـشخب  هب  (( . )) َكدوُِجب یلْدُجَو   : )) دـنیامرف

ام هک  امن  یگدنشخب  ام  رب  و  ییامن . . . ،  یگدنـشخب  دوج و  ام  رب  هک  ینآ  هتـسیاش  وت  اهلاراب !  (( . )) َِکْلیَن یِلا  َنوُجاتُْحم  ّانِاَف  اْنیَلَع  ْدُجَو 
هک دـننک  یم  ادـیپ  ار  یهلا  مرک  دوج و  یگتـسیاش  نانچنآ  یهلا  ناگدـنب  زا  يا  هتـسد  ناـیم ،  نیا  رد  و  میراد . ))  جاـیتحا  وت  ياـطع  هب 

یلَع ینَْتلَّضَف  ْدَقَف   : )) دنیامرف یم  نینچ  ریغـص )) نشوج  ياعد   )) رد مالّـسلا )  هیلع   ) مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  جیاوحلا ؛  باب  دـننامه 
دوج و رطاخ  هب  نیا  يدیشخب و  يرترب  دوخ  قلخ  زا  يرایسب  رب  ارم  اهلاراب !   (( . )) یّنِم ٍقاقِْحتْسِاب  ًامَرَکَو ال  َْکنِم  ًادوُج  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍریثَک 

 (( . مراد نم  هک  یقاقحتسا  رطاخ  هب  هن  يراد ،  وت  هک  تسا  یمرک 

تسا میرک  ره  زا  رتمیرک  دنوادخ ، 

ای ( )) 27  ! (( . ) دنمجرا ره  زا  رتدـنمجرا  يا   ! (( . )) ٍمیرَک ِّلُک  ْنِم  َمَرْکَا  ای  ( )) 33  ! (( . ) راوگرزب دـنمجرا و  يا   ! (( . )) ُمیرَک ای  ( )) 1)
(23  ! (( . ) اه هیامنارگ  نیرت  هیامنارگ  يا   ! (( . )) ِءاـمَرُْکلا َمَرْکَا  اـی  ( )) 91  ! (( . ) ناراوگرزب نیرتراوـگرزب  يا   ! (( . )) َنیمَرْکـالا َمَرْکَا 

شـشخب دوج و  اـب  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ِهِدوُِجب َمَرْکَا  ْنَم  اـی  ( )) 82  ! (( . ) راکـشآ تمارک  هدـنراد  يا   ! (( . )) ِةَرِهاّظلا ِۀَـمارَْکلااَذ  اـی  ))
سک نآ  هدننک  مارکا  يا   ! (( . )) ُهَمَرْکَتْسا ِنَم  َمِرْکُم  ای  ( )) 30  ! (( . ) هدنراد یمارگ  يا   ! (( . )) ُمِرْکُم ای  ( )) 93  ! (( . ) دراد یم  یمارگ 

ندوب و دنمشزرا  ندوب ،  دنمجرا  ندوب ،  هیامنارگ  يراوگرزب ،  تفارش ،  يانعم  هب  تمارک ))  مرک و   ! (( . )) دیامن مارکا  بلط  وت  زا  هک 
 (( لضف تواخس و  دوج ،   )) اب مرک ))   ، )) نیاربانب تسا .  یگدنشخب  ششخب و  یتفص ،  نینچ  زراب  جیاتن  زا  یکی  تسا .  ندوب  رادقم  اب 

 ! راوگرزب ره  زا  رتراوگرزب  يا   ! (( . )) ٍمیرَک ِّلُک  ْنِم  َمَرْکَا  ای   ! (( . )) دنمجرا راوگرزب و  يا   ! (( . )) ُمیرَک ای   . )) دشاب یم  ینعملا  بیرق 
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 ! (( . اـه هیاـمنارگ  نیرت  هیاـمنارگ  يا   ! (( . )) ِءاـمَرُْکلا َمَرْکَا  اـی   ! (( . )) ناراوگرزب نیرتراوـگرزب  يا   ! (( . )) َنیمَرْکـالا َمرْکَا  اـی  (( . ))
هیام هچنآره  هک  تهج  نآ  زا  تسا  میرک ))   )) لاعتم دنوادخ  و  یگـشیمه ،  ناوارف و  يدنمـشزرا  يراوگرزب و  نتـشاد  ینعی  میرک ))  ))
یلعا دح  رد  مه  نآ  تساهیگدنزرا  اهیبوخ و  همه  کلام  بحاص و  دنوادخ  ینعی  دراد ؛ دوجو  راگدرورپ  يارب  تسا ،  شزرا  تمارک و 

دنوادخ زا  ار  تمارک  نیا  دنـشاب ،  مرک  ياراد  رگا  نارگید  اریز  دشاب ؛ یم  مه  مرکا ))   )) هکلب تسا ،  میرک  اهنت  هن  دـنوادخ  نیاربانب ،  ، 
ِيذ َکِّبَر  ُمْسا  َكَرابَت   : ) دـیامرف یم  نینچ  نمحرلا ،  هروس  رد  میرک  نآرق  دنـشاب .  یم  زیچ  همه  دـقاف  دوخ  دـنا و  هدومن  بسک  لاـعتم 

هب هراـشا  هیآ  نیا  رد  لـالج ))   (( . )) تسا مارکا  لـالج و  ياراد  هـک  تراـگدرورپ  ماـن  تـسا  تـکربرپ  ( )) 219  ( . ) ِمارْکِْالاَو ِلـالَْجلا 
تّزع ّولع ،  دننام  دنراد ؛ یصقن  بیع و  ره  زا  دنوادخ  هیزنت  یکاپ و  هدننک  نایب  هک  یتافـص  ینعی  دراد ؛ لاعتم  راگدرورپ  هیلالج  تافص 
لاعتم راگدرورپ  هیلامج  تافـص  هب  هراشا  زین  مارکا ))   )) و دـنناسر .  یم  ار  یلاعت  يراب  تعفر  ّولع و  عقاو  رد  تافـص  نیا  یلاعت و . . .  ، 

 . . . تمحر و تایح ،  تردـق ،  ملع ،  دـننام  تسا ؛  لاعتم  راگدرورپ  يارب  اهنـسح  اهیبوخ و  دوجو  هدـننک  نایب  هک  یتافـص  ینعی  دراد ؛
زین هفرع ))  زور  ياعد   )) رد  . )) دراد دوجو  یهلا ،  سدـقا  تاذ  يارب  شا  هبترم  نیرتـالاب  رد  دـشاب ،  یتمارک  بجوم  هچنآره  نیارباـنب ، 
لاح تسا . )) !  وت  نآ  زا  اهمسا  نیرتردقنارگ  نیرتشزرااب و  هک  یسک  يا   ! (( . )) ِءامْسالا ُمَرْکَا  َُهل  ْنَم  ای   : )) دنیامرف یم  نینچ  ترـضح 

اب يراگدرورپ  ربارب  رد  میا و  هتفرگ  رارق  ییادـخ  هنوگچ  لـباقم  رد  مییاـمن  هجوت  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هطبار  نیا  رد  اـم  يارب  هچنآ  ، 
دوخ اهتلفغ ،  اهتلاهج و  اب  مینک و  يرادرب  هرهب  هدافتـسا و  یهلا  مرک  همه  نیا  زادیاب  هنوگچ  هدومن و  راتفر  دیاب  هنوگچ  تمارک  همه  نیا 

ار نآ  هدرب و  هرهب  دـنوادخ  نارک  یب  مرک  زا  هنوگچ  یهلا  گرزب  يایلوا  هک  مینک  یم  هظحـالم  تهج  نیدـب  میزاـسن .  مورحم  نآ  زا  ار 
ٍباجیتْسا َالَو  یّنِم  َکِعاِمتْس  ٍقاقِْحتْـسا ِال  ِْریَغ  ْنِم  یلُّسََوت  َِکئاعِدبَو  یتَثاِغتْـسا  َِکب  ُْتلَعَج   : )) دنا هداد  رارق  دوخ  ياهتـساوخرد  هطـساو 

لـسوت وت  هب  تندـناوخ  اب  مبلط و  یم  يرای  وت  زا  اهلاراب !  ( )) 220 (( . ) َكِدْعَو ِقْدِـص  یِلا  ینوُکُـسَو  َکِمَرَِکب  یتَِقِثل  َْلب  یّنَع ،  َكِْوفَِعل 
تهج نآ  زا  هکلب  ینادرگ ،  نم  لماش  ار  توفع  هک  دشاب  بجاو  ای  يونشب  ار  منخـس  هک  مشاب  نآ  قحتـسم  هکنآ  تهج  زا  هن  میوج  یم 

 ! راکشآ تمارک  هدنراد  يا   ! (( . )) ِةَرِهاّظلا ِۀَمارَْکلااَذ  ای   (( . )) متـسه عمج  رطاخ  تیاه ،  هدعو  یتسار  هب  مراد و  نانیمطا  وت  مرک  هب  هک 
هدهاشم و ار  نآ  دنناوت  یم  ناگمه  هک  تسا  ریگارف  ناوارف و  ردـقنآ  یهلا  شـشخب  يراوگرزب و  هک  دـشاب  نیا  روظنم  تسا  نکمم  (( . 

لباقم رد  نیا  و  دنک .  یم  نشور  یمدآ  يارب  ار  بلطم  نیا  تقلخ ،  ناهج  یگدنز و  نوگانوگ  داعبا  هب  هجوت  يرادـقم  دـننک .  هظحالم 
هب رداق  دنـشاب ،  یم  یـصاخ  ياهتیلباق  ياراد  هک  صاخ  دارفا  اهنت  هک  ییاـهتمارک  ینعی  تسا ؛  لاـعتم  راـگدرورپ  يرهاـظریغ  ياـهتمارک 
(( . َکـِمَرَک ِرِهاـِظب  یطیْرفَت  َریثَک  یلْرِفْغا . . .  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  زین  رهظ )) زاـمن  بیقعت   )) رد دنتـسه .  اـهنآ  ساـسحا  كرد و 

 ، تسا ناوارف  نم  ياطخ  طیرفت و  رگا  ینعی  رذـگرد . )) نم  ناوارف  ياهـشزغل  اهاطخ و  زا  تراکـشآ ،  يراوگرزب  مرک و  اـب  اـهلاراب !  ))
 ! يراد یم  یمارگ  تششخب ،  دوج و  اب  هک  یسک  يا  ( )) 221  ! (( . ) ِهِدوُِجب َمَرْکَا  ْنَم  ای   . )) تسا راکشآ  ناوارف و  زین  وت  ششخب  مرک و 

ریخ و ره  دوخ  ناوارف  ياهششخب  دوج و  اب  تفگ :  دیاب  خساپ  رد  دهد ؟  یم  شزرا  وا  هب  دنک و  یم  مارکا  ار  ناسنا  هنوگچ  دنوادخ  (( . 
 (( ناضمر هام  ياهزور  لامعا   )) رد تسا .  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  ناسنا  مارکا  عقاو  رد  دـسرب ،  ناسنا  هب  یهلا  دوج  ببـس  هب  هک  یبوخ 
مرک دوج و  رد  هک  یـسک  زا  نونکات  تناگدنب  اهلاراب . . . !   ! (( . )) ًادوُجَو ًامَرَک  َکَْلثِم  ُدابِْعلا  ِلَئـسَی  َملَو  َّمُهّللَا . . .   : )) تسا هدمآ  نینچ 

هدننک مارکا  يا   ! (( . )) ُهَمَرْکَتْـسا ِنَم  َمِرْکُم  ای   ! (( . )) هدنراد یمارگ  يا   ! (( . )) ُمِرْکُم ای  (( . )) دـنا هدرکن  تساوخرد  دـشاب ،  وت  دـننام 
ترابع نآ  و  دـشاب .  یم  یهلا  مرک  هب  یباـیتسد  مهم  طیارـش  زا  یکی  هدـننک  ناـیب  هلمج  نیا  دـیامن . )) !  مارکا  بلط  وت  زا  هک  سک  نآ 

زا ات  دریگ  تروص  یبلط ))   )) ناسنا زا  دـیاب  رگید ،  ترابع  هب  لاـعتم .  راـگدرورپ  زا  ندومن  تمارک  بلط  ینعی  مارکتـسا ؛))   )) زا تسا 
ياهنایب اهنابز و  اب  ناشکرابم  هیعدا  رد  یهلا  يایلوا  هک  مینک  یم  هظحـالم  تهج ،  نیدـب  دـسرب  ماـجنا  هب  یـششخب ))   )) لاـعتم دـنوادخ 
هزادناره دشاب و  رت  یقیقح  بلط  تساوخرد و  نیا  هزادـناره  هک  تسا  حـضاو  هتبلا  دنـشاب .  یم  شیوخ  يادـخ  مرک  لابند  هب  نوگانوگ 

دراوم هیقب  دننام  مه  اجنیا  رد  هتبلا  دش .  دـهاوخ  رت  یلمع  دوصقم ،  نیا  هب  یبایتسد  دـشاب ،  رتشیب  لاعتم  راگدرورپ  مرک  هب  یمدآ  تفرعم 
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رد مینک ،  یم  وجتـسج  يرگید  دارفا  ناتـسد  رد  رگید و  ياهاج  رد  ار  يدنمجرا  تمارک و  هدـش و  هابتـشا  راچد  اهناسنا  ام  زا  يرایـسب  ، 
ساـّنلا َیِلا  یْنلِکَی  َملَو  ینَمَرْکَاَـف  ِْهَیِلا  ینَلَکَو  يذَّلا  ِِهـّلل  ُدْـمَْحلاَو   : )) دـنیامرف یم  نـینچ  یلاـمث  هزمح  یبا  ياـعد  رد  ترـضح  هـک  یلاـح 

هب ارم  دومن و  مارکا  تشاد و  یمارگ  ارم  هجیتـن  رد  دومن و  راذـگاو  شدوخ  هب  ارم  روما  هک  ار  ییادـخ  شیاتـس  دـمح و   (( . )) ینوـُنیُهیَف
کی رازه و  اب  مینیب و  یم  يویند  روما  رد  ار  يراوگرزب  تمارک و  ًالومعم  اـم  دـنیامن . )) تسپ  راوخ و  ارم  ناـنآ  اـت  درکن  راذـگاو  مدرم 

تفارـش و گنر  اهناسنا  اـم  ناـیم  رد  هک  اـهتلذ  اـهیتسپ و  زا  رایـسب  هچ  میوش .  یم  ناود  ناور و  یلاـیخ ،  ياـهتمارک  نیا  لاـبند  هب  یتسپ 
هب دـنا !  هتفرگ  رارق  نارگید  هب  ندیـشخب  تمارک  هاـگیاج  رد  هک  شزرا  یب  تسپ و  ياـهناسنا  رایـسب  هچ  تسا و  هتفرگ  دوـخ  هب  تمارک 
 ( هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  مهم  نانچنآ  تسا ،  یهلا  تمارک  نامه  هک  یقیقح  تمارک  هب  ندیـسر  لاـحره ، 

یقالخا ياهشزرا  ات  مدش  هتخیگنارب  نم  ( )) 222 (( . ) ِقالْخَالا َمِراکَم  َمِّمَتُِال  ُْتثُِعب  امَّنِا   : )) دـنیامرف یم  نایب  دوخ  تثعب  زا  فدـه  ار  نآ 
نوگانوگ ياهتلذ  اـهیتسپ و  زا  ار  رـشب  هک  تسا  هدوب  نآ  ناـشتامیلعت  تاـمحز و  زا  ناشفدـه  یهلا  ياـیبنا  نیارباـنب ،  منک . ))  لـماک  ار 

تمارک دنک .  یم  ادیپ  انعم  ینید  میلاعت  تاروتـسد و  یمامت  هک  تساجنیا  و  دنناسرب .  یقیقح  الاو و  ياهـشزرا  هب  ار  وا  دنـشخب و  تاجن 
ام و  ( )) 223  ( . ) ًالیـضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍریثَک  یلَع  ْمُهاـْنلَّضَفَو  َمَدآ . . .  یَنب  اـْنمَّرَک  ْدََـقلَو   : ) دـیامرف یم  ناـسنا  دروم  رد  میرک  نآرق  ناـسنا 

ندیشخب اب  لاعتم  دنوادخ  ینعی  میدیـشخب . ))  يرترب  دوخ  تاقولخم  زا  يرایـسب  رب  ار  اهنآ  و  میتشاد . . .  یمارگ  رایـسب  ار  مدآ  نادنزرف 
تسا هدومن  تیانع  یصاخ  روعش  لقع و  یمدآ  هب  لاعتم  دنوادخ  ًالثم  تسا ؛  هداد  يرترب  تاقولخم  رگید  رب  ار  وا  ناسنا ،  هب  ییاهیگژیو 

يرترب و تسناد  دـیاب  اـما  دوش .  یم  یمدآ  تمارک  يرترب و  بجوـم  دوـخ  نیا  و  دنـشاب .  یم  نآ  دـقاف  رگید  تاـقولخم  زا  يرایـسب  هک 
اهششخب نیا  تروص ،  نیا  ریغ  رد  دیامن .  هدافتـسا  حیحـص  تهج  رد  یهلا  بهاوم  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  لصاح  ینامز  یقیقح  تمارک 

دنناـم تسرد  دـهد .  یم  رارق  تادوجوم  رگید  زا  رت  نییاـپ  يا  هبترم  رد  ار  وا  هکلب  دوش  یمن  ناـسنا  تمارک  تداعـس و  بجوـم  اـهنت  هن 
رگید بلطم  دـیامن .  هدافتـسا  دوخ  یهاـبت  تهج  رد  تورث ،  نیا  زا  صخـش  نآ  اـما  دوش  هداد  وا  هب  یتورث  یـصخش ،  مارکا  يارب  هکنآ 

مهم زراب و  ياه  هنومن  زا  یکی  تسا و  شـشخب  لاـعتم ،  راـگدرورپ  يراوگرزب  مرک و  ياـضتقم  دـش ،  ناـیب  ًـالبق  هک  هنوگناـمه  هکنآ : 
زا ایند  رد  مه  دـبای و  یم  تاجن  يورُخا  ياهباذـع  زا  مه  یمدآ  مرک ،  نیا  اب  اریز  تسا ؛  یمدآ  ياهاطخ  ناهانگ و  ندیـشخب  تشذـگ ، 

یهلا يایلوا  هنوگچ  مینک  یم  هظحالم  هک  تساجنیا  دـبای .  یم  ار  تداعـس  قیرط  رد  تکرح  ییاناوت  دوش و  یم  كاپ  اهیکاپان  اهتملظ و 
 (( ، یلاـمث هزمح  یبا  ياـعد   )) رد دـننک  یم  تساوـخرد  دـنوادخ  زا  ار  یمرک  شـشخب و  نـینچ  یهلا ،  مرک  ناـماد  هـب  ندز  گـنچ  اـب 

یم دوخ  ناهانگ  هب  هک  هاگنآ  اـهلاراب !  (( . )) ُْتعِمَط َکَـمَرَک  ُْتیَاَر  اذِاَو  ُتْعِزَف  یبُونُذ  َيـالْوَم  ُْتیَاَر  اذِا   : )) دـنیامرف یم  نینچ  ترـضح 
رد و  منک . ))  یم  عمط  هدـش و  راودـیما  منک ،  یم  هاگن  وت  يراوگرزب  مرک و  هب  هک  یماگنه  اـما  موش ،  یم  كانـسرت  نازیرگ و  مرگن ، 

متـشز رادرک  هب  ارم  اـهلاراب !  (( . )) َنیِبنْذـْملا ِةازاـُجم  ْنَع  ُّلِـجَی  َکَـمَرَک  َّنِاَـف  یلَمَع  ِءَوْسَاـِب  ینْذِـخا  ؤـُت  ـالَو   : )) دـیامرف یم  رگید  ياـج 
رگید ياج  رد  و  ییامن . ))  تازاـجم  ار  ناراـکهنگ  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  وت  شـشخب  مرک و  هکنیا  هچ  نکم ؛  هذـخا  ؤم  تساوخزاـب و 

 : تسا هدـمآ  نینچ  هینابعـش ))  تاجانم   )) رد و  یناشوپ . ))  یم  ار  ناهانگ  شیوخ ،  مرک  اب  (( . )) َکِمَرَِکب َْبنَّذـلا  ُُرتْسَت   : )) تسا هدـمآ 
يراوگرزب مرک و  یگژیو  وفع ،  اریز  منک ؛  یم  وفع  بلط  وت  زا  اهلاراب . . . !  (( . )) َکِمَرَِکل ٌْتعَن  ُْوفَْعلاِِذا  َکـْنِم  َْوفَْعلا  ُُبلْطَا  یهِلا . . .  ))

یلَع ُتْرَبَص  یْنبَه   : )) دـنیامرف یم  نینچ  لیمک ))  ياعد   )) رد ترـضح  هک  تساجنادـب  ات  یهلا  مرک  هب  تفرعم  دـیما و  نیا  تسا . ))  وت 
زا یـشوپ  مشچ  يرود و  رب  اما  مدومن ،  ربص  وت  شتآ  ترارح  رب  هک  مریگ  ایادـخ !  (( . )) َِکتَمارَک یِلا  ِرَظَّنلا  ِنَع  ُِربْصَا  َْفیَکَف  َكِران  ِّرَح 

یلَع ْطِّلَُـسا  َْمل  یهِلا   : )) دـنیامرف یم  نایب  نینچ  یهلا  مرک  هب  ار  دوخ  يدـنبیاپ  هینابعـش ))  تاجانم   )) رد و  میامن . ))  ربص  هنوگچ  تمرک 
یمن بلاغ  ار  سءای  يدیماان و  مراد  وت  هب  هک  ینظ  نسح  رب  اهلاراب !  (( . )) َکِمَرَک ِلیمَج  ْنِم  یئاجَر  َعَطَْقنا  َالَو  ِسایالا  َطُوُنق  یّنَظ  ِنْسُح 

ُتْوَجَر ام  یْنمِرَْحت  الَف  َّمُهّللَا   : )) تسا هدمآ  نابعـش ))  همین  بش  لامعا   )) رد و  دش . )) دهاوخن  عطق  زگره  تیابیز  مرک  زا  مدـیما  منک و 
 ، لاعتم راگدرورپ  تمارک ))  مرک و   )) ِلباقم رد  نادرگم . ))  مورحم  مراد  تمرک  هب  هک  يدـیما  نآ  زا  ارم  ادـنوادخ !  (( . )) َکِمَرَک نِم 
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 ، یهلا رون  زا  لقتـسم  تروص  هب  لاـعتم و  راـگدرورپ  يراـی  زا  رظن  فرـص  اـهناسنا  اـم  ینعی  دراد ؛ رارق  اـهناسنا  اـم  تماـئل ))  یتسپ و  ))
نینچ هراب  نیا  رد  یلامث ))  هزمح  یبا  ياعد   )) رد ترـضح  درادن .  دوجو  ام  رد  يزیچ  يدـب  زج  هک  میتسه  یناملظ  صقان و  یتادوجوم 

انَطوَُحت ْنَا  ْنِم  َِکلذ  َکُعَنْمَی  الَف  ٍحیبَق  ٍلَمَِعب  اّنَع  َکیتْءاَی  ٌمیرَک ،  ٌکَلَم  ُلازَیالَو  ْلَزَی  َْملَو  ٌدِعاص  َْکَیِلا  انُّرَـشَو  ٌلِزان  اْنَیِلا  َك   : ُ دـیامرف یم 
يدب ّرـش و  تسا و  ریزارـس  ام  يوس  هب  وت  یبوخ  ریخ و  (( . )) َکَمَرْکَاَو َکَمَظْعَاَو  َکَمَلْحَاام  َکَناْحبُـسَف  َِکئالِاب  اْنیَلَع  َلَّضَفَتَتَو  َکِمَِعِنب 
یمن بجوم  نیا  اما  دیآ  یم  وت  يوس  هب  ام  تشز  لامعا  یتسه ،  یمیرک  يادخ  وت  تسه  هدوب و  ات  هشیمه  اما  تسا .  دنلب  وت  يوس  هب  ام 
یتسه راوگرزب  گرزب و  رابدرب و  ردقچ  وت  ناحبـس !  يادـخ  يا  سپ  یـشخبن .  ام  رب  ار  تیاهیبوخ  دریگن و  ارف  ار  ام  تیاهتمعن  هک  دوش 

نآ نم  زا  اهلاراب !  (( . )) َکِمَرَِکب ُقیلَیام  َْکنِمَو  یمُْؤِلب  ُقیلَیام  یّنِم  یهِلا   : )) دـنیامرف یم  نینچ  ترـضح  زین  هفرع ))  زور  ياعد   )) رد (( . 
هدمآ نینچ  هزمح ))  یبا  ياعد   )) رد ترابع ،  نیا  هباشم  و  دزس . )) تمرک  هب  هک  دیاش  نآ  وت  زا  دشاب و  یم  ما  یتسپ  راوازـس  هک  دیآرب 

 (( تفرگ مهاوخ  تمرک  هب  ار  وت  یتسار  هب  يریگب ،  ما  یتسپ  هب  ارم  رگا  ایادـخ !  (( . )) َکِمَرَِکب َکَّنَِبلاط  یمُْؤِلب َُال  ینَْتَبلاط  ِْنَئل   : )) تسا
نم نوچ  يدوجوم  ماقم  نءاش و  اریز  نک ؛  هلماعم  نم  اب  تدوخ  نءاش  قبط  رب  هکلب  نکم  راتفر  نم  اب  نم  نءاش  قباطم  وت  ایادخ !  ینعی  . 

زا هچنآ  اما  دـنز ،  یم  رـس  نم  زا  نایـصع  فـالخ و  همه  نیا  هک  تسا  ینءاـش  نینچ  اـب  قباـطم  تسین و  يزیچ  يرادـقم  یب  یتسپ و  زج 
زین هفرع ))  زور  ياـعد   )) رد و  سب .  تسا و  نیمه  هب  طـقف  زین  نم  دـیما  يراوگرزب و  تسا و  مرک  دـیاب ،  دـیاش و  وـت  نوـچ  يدوـجوم 

گنگ و ارم  میرادقم  یب  تمائل و  هک  هاگره  ایادـخ !  (( . )) َکُمَرَک ینَقَْطنَا  یمُْؤل ،  ینَـسَرْخَا  امَّلُک  یهِلا   : )) دـنیامرف یم  نینچ  ترـضح 
هک هاگنآ  اما  مرادن ،  نتفگ  يارب  يزیچ  مرگن ،  یم  نتـشیوخ  هب  نوچ  ینعی  دروآ . )) یم  نابز  هب  ارم  تیراوگرزب  مرک و  دـنک ،  یم  لال 

هجوت اب  ( )) 224  ! (( . ) یئاعد ُِحتْفَتْـسَا  ِّبَر  َْيا  َکِمَرَِکبَو   : )) دوش یم  هدوشگ  تساوخرد  بلط و  يارب  منابز  منک .  یم  هاگن  وت  مرک  هب 
یْملِع ینَعَقْوَا  ْدَـقَو   : )) تسا هدـمآ  هفرع ))  زور  ياـعد   )) رد و  مـنک . ))  یم  زاـغآ  ار  منتـساوخ  ندـناوخ و  راـگدرورپ !  يا  وـت  مرک  هـب 

نیا رد  هک  هنوگناـمه  هکنآ :  رگید  بلطم  تسا . ))  هدـناشک  وت  يوس  هب  ارم  تمرک  هب  میهاـگآ  ملع و  ایادـخ !  (( . )) َکـْیَلَع َکـِمَرَِکب 
هزمح یبا  ياعد   )) رد میشاب .  یم  لاعتم  راگدرورپ  تمارک  هب  نادنمزاین  ام  زین  ترخآ  ناهج  رد  تسا ،  جایتحا  یهلا  مرک  هب  ار  ام  ناهج 

 ، شمارآ نم  يارب  تئاقل ،  ندیـسر و  رد  اهلاراب !  (( . )) َۀَـمارَْکلاَو َجَرَْفلاَو  َۀَـحاّرلا  َِکئاِقل  یف  یل  ْلَعْجاَو   : )) دـیامرف یم  نینچ  یلاـمث )) 
يا (( . )) ِهِمَرَکَو ِهِْوفَع  یِلا  ِةَرِخ  ْالا  ِیف  یل  َراشَا  ْنَم . . .  ای   : )) تسا هدمآ  اعد  نامه  زا  رگید  ياج  رد  و  هدـب . ))  رارق  تمارک  شیاشگ و 
دوخ يایلوا  زا  یخرب  هب  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  رگید  بلطم  و  یهد . ))  یم  ناشن  ار  تمرک  وفع و  نم  هب  ترخآ  ناهج  رد  هک  يدـنوادخ 

بـسک ببـس  ناگرزب ،  نیا  هب  تفرعم  یکیدزن و  هنوگره  تسناد .  تمارک  همـسجم  ار  نانآ  دیاب  هک  تسا  هدومرف  تیانع  یتمارک  نانچ 
درکن تلفغ  یهلا  گرزب  يایلوا  نیا  هب  ندروآ  يور  زادیاب  هک  تساجنیا  دوش  یم  تمارک  بلس  ببس  نانآ  زا  يرود  هنوگره  تمارک و 

یلَع ِّلَصَف  َّمُهّللَا   : )) تسا هدمآ  نینچ  نابعـش ))  میـس  زور  لامعا  )) رددرکدـنم هرهب  نانآ  مرکزا  ار  دوخ  ناشیا  ناماد  هب  ندز  گنچ  اب  و 
ار ام  هکنانچمه  اهلاراب !  تسرف . . .  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  اهلاراب !  (( . )) ِِهتَْفلُِزباْنمِرْکَاَف ِِهتَفِْرعَِمب  انَْتمَرْکَاامَکَوَّمُهّللَا  ِِهتَْرتِعَوٍدَّمَُحم . . . 

یکیدزن تفرعم و   )) عقاو رد  ینعی  امن . )) مارکا  زین  ترضح  نآ  هب  یکیدزن  برقت و  هب  سپ  يدیـشخب ،  تمارک  ترـضح  نآ  تفرعم  هب 
تفارـش و ناـسنا  هب  دـندرگ و  یم  یمدآ  ندوب  دنمـشزرا  ندـش و  یمارگ  بجوم  هک  دنتـسه  یمیظع  ياـه  هیامرـس  ترـضح ،  نآ  هب  (( 
 : تسا هدمآ  نینچ  مالّـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا هّللادبعابا  ترـضح  ءادهـشلادیس  هرابرد  زین  اروشاع )) ترایز   )) رد دنـشخب .  یم  يراوگرزب 
زا (( . )) ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ٍروُْصنَم  ٍماِما  َعَم  َكِراث  َبَلَط  ینَقُزْرَی  ْنَا  َِکب  ینَمَرْکَاَو  َکَماقَم  َمَرْکَا  يذَّلا  َهّللا  ُلَئْساَف  ))
امش یهاوخنوخ  هک  مهاوخ  یم  دیـشخب ،  تمارک  امـش  هطـساو  هب  مه  ارم  تشاد و  یمارگ  دومن و  دنلب  ار  وت  هبترم  ماقم و  هک  يدنوادخ 

هدمآ ترایز  نامه  زا  رگید  ياج  رد  و  دیامرف . )) مبیصن  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  تیب  لها  زا  هدش  يرای  یماما  باکر  رد  ار 
ناتسود امش و  تفرعم  تخانش و  ببس  هب  ارم  هک  يدنوادخ  زا   . . . (( . )) ْمُِکئاِیلْوَا ِۀَفِْرعَمَو  ْمُِکتَفِْرعَِمب  ینَمَرْکَا  يذَّلا  َهّللا  ُلَئْـسَاَف   : )) تسا
ْمُکَماقَم َِّیلاوَم  ای  َمَرْکَا  يّذلا  َهّللا  ُلَئْـسَا   : )) تسا هدمآ  هفورعم ))  ریغ  ياروشاع  ترایز   )) رد و  هک . )) . . .  مهاوخ  یم  داد  تمارک  امش 

 ( ریبک نشوج  ياعد  رد  نیون  یشهوژپ  ) یعوضوم www.Ghaemiyeh.comیسانشاعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


دومن یمارگ  ار  امش  ماقم  هک  يدنوادخ  زا  منارورس !  يا  (( . )) ْمُِکب ِمامتیِْالاَو  ْمُِکتَّبَحَمَو  ْمُِکتَیالِِوب  ینَمِرُْکی  ْنَا  ْمُکَنْءاَشَو  ْمُکََتلِْزنَم  َفَّرَشَو 
ینعی دـیامن . )) یمارگ  امـش  هب  ادـتقا  تبحم و  یتـسود و  هلیـسو  هب  مه  ارم  هک  مهاوخ  یم  دیـشخب ،  تفارـش  ار  امـش  هبترم  هاـگیاج و  و 

تمارک ندـش  ادـیپ  ببـس  هک  دـشخب  یم  ناسنا  هب  ار  ییاه  هیامرـس  دـنک و  یم  داجیا  ناسنا  رد  یتارییغت  ناگرزب ،  نآ  تبحم  تیـالو و 
هجرف یلاـعت  هّللا  لـجع  بحاـص -  ترـضح  تراـیز  رد  یهلا ،  ناـگرزب  نیا  ندوـب  میرک  هراـبرد  نینچمه  دوـش .  یم  یمدآ  رد  یقیقح 
دالوا زا  یمیرک  مرورـس !  يا  وت   ! (( . )) ِمارِْکلا ِدالْوَا  ْنِم  ٌمیرَک  َيـالْوَم !  اـی  َْتنَا   : )) تسا هدـمآ  نینچ  هعمج ))  حبـص  رد   - )) فیرـشلا
هشیر يا . . .  امش  رب  مالس   ! (( . )) ِمَرَْکلا َلوُُصا  ای . . .  ْمُْکیَلَع  ُمالّـسلَا   : )) تسا هدمآ  هریبک ))  هعماج  ترایز   )) رد و  یتسه . ))  نامیرک 
یلامث هزمح  یبا  ياعد  رد  مالـسلاو -  ۀـیحتلا  فالا  هیلع  نیدجاّسلادیـس -  ترـضح  زا  يا  هلمج  ار  ثحب  ماتخ  نسح  تمارک . )) !  ياه 
ِۀَعَـسَو َکـِمَرَِکب  ِۀَـفِْرعَْملا  َنِم  یبـْلَق  َمِْهُلا  اـِمل  َکـِقُّلَمَت  ْنَـع  ُتـْفَفَک  ـالَو  َکـِباب  ْنـِم  ُتْحَِرباـم  ینَتْرَهَْتنا  ِوـَل  َکـِتَّزِعَوَف   : )) مـیهد یم  رارق 

 ، وـت زا  شهاوـخ  قـلمت و  زا  تفر و  مهاوـخن  ییاـج  هب  تهاـگرد  زا  زگره  ینارب ،  دوـخ  زا  ارم  رگا  هک  مسق !  تتزع  هب  (( . )) َکـِتَمْحَر
 (( . تسا وت  هعساو  تمحر  يراوگرزب و  مرک و  هب  تفرعم  زا  ّولمم  مبلق  اریز  تشاد ؛  مهاوخنرب  تسد 

دنوادخ لضف  ندوب  یمیاد 

ریگارف شلضف  هک  یسک  يا   ! (( . )) ٌمیمَع ُُهلْضَف  ْنَم  ای  ( )) 48  ! (( . ) يراوگرزب ینوزف و  هدـنراد  يا   ! (( . )) ِمَرَْکلاَو ِلْضَْفلااَذ  ای  ( )) 80)
 ! هدنهد لضف  يا   ! (( . )) ُلِضْفُم ای  ( )) 49  ! (( . ) تسا یگشیمه  شلضف  هکنآ  يا   ! (( . )) ِلْضَْفلا َمیدَق  ای  ( )) 34  ! (( . ) تسا هدرتسگ  و 

یتدایز یناوارف و  ینوزف و  يانعم  هب  لضف ))   ! (( . )) تسین يدیما  شلضف  هب  زج  هکنآ  يا   ! (( . )) ُُهلْـضَف ِّالا  یجُْری  ْنَم ال  ای  ( )) 19 (( . )
ياراد هک  یـسک  نینچمه  تسا .  لاـمک  يرترب و  ياراد  تسین ،  نینچ  هک  يرگید  رب  دـشاب ،  نینچ  هک  يزیچره  تسا  موـلعم  و  تـسا . 

هک دنتـسه  يروما  شـشخب ،  يرترب و  یناوارف ،  نیاربانب ،  دـیاشخبب .  دـهدب و  نارگید  هب  زیچ  نآ  زا  دـناوت  یم  دـشاب ،  يزیچ  رد  لـضف 
تالامک همه  هدنراد  لاعتم  دنوادخ  يراوگرزب . )) !  ینوزف و  بحاص  يا   ! (( . )) ِمَرَْکلاَو ِلْضَْفلااَذ  ای   . )) دراد تلالد  اهنآ  رب  لضف ))  ))

هداس يرما  نارگیدربوا ،  شـشخبواطع  دشاب ،  یم  یهانتمان  نئازخ  نینچ  ياراددنوادخ  نوچ  و  تسا .  یهانتمان  هکلب  ناوارف و  رادقم  هب 
ینغ دنک ،  یم  اطع  دهد و  یم  نارگید  هب  هچنآ  زا  دنوادخ  دهاک و  یمن  یهلا  نئازخ  زا  يزیچ  یـششخب  شِهِد و  نینچ  تسا و  ناسآ  و 

زا یقیداصم  هدیـشخب ،  ام  هب  دنوادخ  هک  ییاهیبوخ  مامت  نیاربانب ،  تسا  لاعتم  راگدرورپ  لضف ))   )) يانعم نامه  نیا  تسا و  زاین  یب  و 
 : ) . . . دننام یتارابع  تسا  راگدرورپ  لضف  ندوب  میظع  تسا ،  هدش  دـیکءات  نآ  رب  میرک  نآرق  رد  هک  يا  هتکن  دنـشاب .  یم  یهلا  لضف 

یهلا تمظعاب  هیحان  زا  لضف ،  نیا  هک  تسا  رطاخ  نادـب  نیا  و  تسا .  هدـش  رارکت  اهراب  میرک  نآرق  رد  ( 225  () ِمیظَْعلا ِلْضَْفلاوُذ  ُهّللاَو 
رطاخ هب  لـضف ،  راـنک  رد  تفـص  نیا  رکذ  و  دـمآ .  ناـیم  هب  نخـس  دوخ ،  ثحب  رد  زین  یهلا ))  مرک   )) هراـبرد تسا .  هتفرگ  همـشچرس 

لـضف تسا . )) !  هدرتـسگ  ریگارف و  شلـضف  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ٌمیمَع ُُهلْـضَف  ْنَـم  اـی   . )) دراد دوـجو  ود  نآ  نـیب  هـک  تـسا  یبساـنت 
هک يروط  هب  دننک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  دنراد و  جایتحا  دنوادخ  لضف  هب  ناگمه  اریز  هدرتسگ ؛  ریگارف و  تسا  یلـضف  لاعتم ،  راگدرورپ 

یهلا لضف  زا  ناوت  یم  ار  یهلا  ياهتمعن  مامت  تسین .  یتسه  همادا  هب  رداق  هکلب  يراک و  ماجنا  هب  رداق  يدوجوم  چیه  یهلا ،  لضف  نودب 
رادروخرب یهلا  ياـهتمعن  زا  يا  هنوگ  هب  هک  تسین  يدوجوم  چـیه  دـنک و  یم  یتـمعن  ماـعنا  نینچ  ياـضتقا  یهلا ،  لـضف  ینعی  تسناد ؛ 

 ( . َنوُرُکْـشَی ِساّنلا ال  َرَثْکَا  َّنِکلَو  ِساّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َهّللا  َّنِا  دیامرف . . . ( :  یم  نینچ  یهلا  لضف  تیمومع  هرابرد  میرک  نآرق  دشابن . 
 : تسا هدمآ  رگید  هیآ  رد  و  دنتسین . )) رازگساپس  مدرم  رتشیب  اما  تسا  شـشخب  لضف و  ياراد  ناگدنب  هب  تبـسن  دنوادخ  ( )) . . . 226)

هراـبرد تسا . ))  شـشخب  لـضف و  ملاـع ،  لـها  همه  رب  ار  دـنوادخ  نـکلو  ( )) . . . 227  ( . ) َنیَملاـْعلا یَلَع  ٍلْـضَفوُذ  َهـّللا  َّنِـکلَو  ) . . . 
دـشاب یـصقن  رگا  دوش ،  ناگمه  لماش  دناوتن  ات  تسین  يدوبمک  صقن و  لاعتم ،  راگدرورپ  لضف  رد  تفگ :  دـیاب  یهلا  لضف  تیمومع 

زین یـصاخ  لضف  ياراد  دنوادخ  هک  تسناد  دیاب  راگدرورپ  یمومع  لضف  لباقم  رد  هتبلا  میور .  یمن  یهلا  لضف  لابند  هب  هک  تسام  رد 

 ( ریبک نشوج  ياعد  رد  نیون  یشهوژپ  ) یعوضوم www.Ghaemiyeh.comیسانشاعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


اجنیا رد  تسا  حرطم  یهلا  ياهتمعن  ثحب  رد  هک  بلاطم  زا  يرایـسب  عقاو  رد   ) تسا نینچ  زین  یهلا  ياهتمعن  رد  هک  هنوگنامه  دـشاب  یم 
دنوادخ ( )) . . . 228  ( . ) َنینِمْؤُْملا یَلَع  ٍلْضَفوُذ  ُهّللاَو  دیامرف . . . ( :  یم  نینچ  میرک  نآرق  هراب  نیا  رد  دـشاب . ) یم  يراس  يراج و  زین 

لضف  )) کی ناگدنب ،  مامت  رب  راگدرورپ  یمومع  لضف  هب  تبسن  لضف ،  نیا  هک  تسا  حضاو  تسا . ))  لضف  ياراد  نم ،  ؤم  ناگدنب  رب 
( )) . . . 229  . . . . ( . ) ُءاشَی ْنَم  هِیتُْؤی  ِهّللا  ِدَِـیب  َلْضَْفلا  َّنِا  ُْلق  دـیامرف . . . ( :  یم  نینچ  رگید  يا  هیآ  رد  و  دوش .  یم  بوسحم  صاخ )) 

طیارـش و یلـضف ،  ره  ندروآ  تسد  هب  عقاو  رد  دهد . )) . . .  یم  دهاوخب  هک  سکره  هب  ار  نآ  تسا ،  دـنوادخ  تسد  رد  شـشخب  وگب 
 ! (( ِلْضَْفلا َمیدَق  ای   . )) دنک یم  تیانع  اهنآ  هب  دارفا  تقایل  بسحرب  دوخ  نارک  یب  لضف  زا  دنوادخ  دبلط و  یم  ار  دوخ  صاخ  ياهتیلباق 
تافص تسا و  میدق  دوخ  دنوادخ  اریز  دشاب ؛ لضف  دقاف  دنوادخ  هک  تسا  هدوبن  هاگچیه  ینعی  تسا . )) !  یگشیمه  شلضف  هک  يا  . ))

یم دـسر ،  یم  ام  نامگ  رکف و  هک  اجنآ  ات  میریگب ،  رظن  رد  دوخ  هب  تبـسن  ار  یهلا  لضف  هچنانچ  دنتـسین ؛ ریذـپ  رییغت  زین  وا  تـالامک  و 
ای  : )) تسا هدـمآ  نینچ  زین  هعمج ))  بش  فورعم  ياعد   )) رد تسا  یهلا  لضف  زا  ام  یتسه  اساسا  مینک و  هدـهاشم  ار  یهلا  لضف  میناوت 

شـشخب اطع و  ناتـسد  تسا و  یمیاد  قئالخرب ،  شلـضف  هک  ییادـخ  يا   ! . . . (( . )) ِۀَّیِطَْعلِاب ِْنیَدَْـیلا  َطِساب  ای  ِۀَّیرَْبلا !  َیلَع  ِلْـضَْفلا  َِمئاد 
نارگید هب  ار  نآ  تسا و  لضف  ياراد  دـنوادخ  هدـنهد . )) !  لضف  يا   ! (( . )) ُلِضْفُم ای   ! . . . (( . )) تسا زاب  ندرک ،  اطع  نداد و  يارب 

هک يا  هتکن  تسا .  لضف  هدنـشخب  هدنهد و  ینعی  لضفم ؛  دنوادخ  تهج ،  نیدب  نیاربانب ،  دشخب ،  یم  دـهد و  یم  ناشتقایل )  دـح  رد  )
هب هک  تسا  تروص  نیا  رد  میشاب .  نم  ؤم  یهلا ،  تفـص  نیا  هب  میـسانشب و  ندوب  لضفم  هب  ار  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  ام  يارب 
ای  : )) دـنیامرف یم  نینچ  ترـضح  یلامث ،  هزمح  یبا  ياعد  رد  دـش .  میهاوخ  راتـساوخ  ار  یهلا  لضف  تفر و  میهاوخ  یهلا  لضف  لاـبند 

لامعا و رب  وت  باذـع  زا  تاجن  يارب  ام  هدـننک !  لضف  يا  (( . )) اْنیَلَع َِکلْـضَِفب  َْلب  اِنلامْعَا  یلَع  َِکباقِع  ْنِم  ِةاجَّنلا  یُِفلِکَّتَا  ُتَْسل  ُلِضْفُم ! 
تسین ام  تاجن  هب  رداق  ام  لامعا  ینعی  تسا . ))  وت  ياهششخب  لضف و  هب  ام  يراودیما  لکوت و  مامت  هکلب  مینک  یمن  هیکت  دوخ ،  رادرک 

هظحالم هکنانچمه  دیامن ؛ ظفح  دهدب و  تاجن  ءوس ،  بقاوع  نیا  زا  ار  ام  دـناوت  یم  هک  تسا  وت  نارک  یب  ياهـششخب  لضف و  نیا  هکلب 
 . دنیامرف یم  نایب  هطبار  نیا  رد  ار  دوخ  هتساوخ  هاگنآ  دنـسانش و  یم  دنناوخ و  یم  یمان  نینچ  هب  ار  دنوادخ  ترـضح ،  ادتبا  دوش ،  یم 

یم قلعت  روما  نیرتزاسراک  هب  هشیمه  ناسنا  دـیما  تسین . )) !  يدـیما  شلـضف  هب  زج  هک  یـسک  يا   ! (( . )) ُُهلْـضَف ِّالا  یجُْری  ـال  ْنَم  اـی  ))
خر ًالومعم  هک  یهابتـشا  اما  تسین .  لوقعم  دشابن ،  بترتم  نآ  رب  يا  هدـیاف  هک  يزیچ  هب  دـیما  اریز  تسا ؛  نیمه  زین  بلطم  قح  دریگ و 

هدرب یپ  نآ  تمظع  هب  دنا و  هتخانش  ار  یهلا  لضف  هکنانآ  نایم  نیا  رد  دشاب .  یم  زاسراک  دیفم و  روما  قیداصم  صیخشت  رد  دهد ،  یم 
دوخ ياه  هتشاد  هب  ناشدیما  مامت  هک  تسا  یلفاغ  ای  لهاج  دارفا  فالخرب  نیا  و  دنشاب .  هتـشاد  يدیما  مشچ  نآ  ریغ  هب  دنناوت  یمن  دنا ، 

هب دـنا و  هتخانـش  ار  تیرـشب  یلاـع  ـالاو و  فادـها  رگید ،  يوس  زا  دـنا و  هدرب  یپ  یهلا  لـضف  هب  هکناـنآ  عـقاو  رد  تسا .  نارگید  اـی  و 
نیا زا  ناوـت  یم  یهلا  لـضف  اـب  اـهنت  هک  دـننیب  یم  ناـیع  هب  دـنا ،  هدـش  فـقاو  دراد ،  رارق  ناـسنا  هار  رـس  رد  هک  یکاـنلوه  ياـههاگترپ 

رد ار  مزال  ياه  هیامرـس  مامت  هک  تسا  یهلا  لضف  نیا  اریز  تفای ؛  تسد  عیفر  ياه  هّلق  نآ  هب  تفای و  تاجن  هدـننک  كاله  ياههاگترپ 
تـسا نیا  ام  هابتـشا  عقاو ،  رد  دشخب .  یم  یمدآ  هب  ار  يریطخ  هار  نینچ  رد  تکرح  يارب  مزال  ياهییاناوت  دـهد و  یم  رارق  ناسنا  رایتخا 

میا و هدرک  هدنـسب  يویند  نییاـپ  فادـها  هب  ینعی  میتـسین ؛  انـشآ  یلاـع  فادـها  نآ  هب  اـی  میا و  هدربـن  یپ  یهلا  لـضف  تمظع  هب  اـی  هک 
ام تساهناسنا و  ام  رب  یهلا  لضف  زا  مه  اهییاناوت  نیمه  هک  دنچره  مینیب ،  یم  یفاک  یفادها  نینچ  هب  ندیسر  يارب  مه  ار  دوخ  ياهییاناوت 
ام َِکباقِع ، )) . . .  ْنِم  ِةاجَّنلا  ِیف  ُلِکَّتَا  ُتَْسل  ُلِضْفُم  ای   : )) دش هتفگ  ریخا  ياعدرد  هک  هنوگنامه  لاحره ،  هب  میتسه .  لفاغ  نآ  رکش  زا 

زاین یب  یهلا  لضف  زا  ار  دوخ  میوش و  رورغم  دوخ  ياه  هتـشاد  هب  دـیابن  اهرون ،  اهیکاپ و  هب  ندیـسر  اهتملظ و  اـهیتشز و  زا  ییاـهر  يارب 
ياعد  )) رد مییامن .  شومارف  ار  لاعتم  راگدرورپ  لضف  میوش و  دـیماان  سویءام و  دوخ  ياه  هتـشاد  دوبمک  زا  دـیابن  هک  هنوگناـمه  مینیبب 
یسک يا   ! (( . )) ُُهلْدَع ِّالا  ُفاُخی  ْنَم ال  ای   : )) تسا هدمآ  هلمج  نیا  ُُهلْضَفِّالا ، )) !  یجُْری  ْنَم ال  ای   )) هلمج زا  سپ  ریبک )) نشوج  فیرش 

نیا رد  اریز  ییامن ؛  راـتفر  اـم  اـب  تدوخ  لدـع  اـب  وت  هک  تسا  نآ  زا  اـم  سرت  ادـنوادخ !  ینعی  وا . )) !  لدـع  زا  رگم  تسین  یـسرت  هک 
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نآ ام  دیما  اما  دنهدب ،  تاجن  ار  ام  دنناوتب  هک  دنتسین  ییاهزیچ  مه  لامعا  نیا  دیآ و  یم  نایم  هب  ام  لامعا ))   )) باسح هک  تسا  تروص 
بلطم نیا  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا  میبای .  تاجن  میناوتب  وت  لضف  رب  هیکت  اب  ام  ات  ییامن  راتفر  ام  اب  دوخ  ياهـششخب  لضف و  اـب  وت  هک  تسا 

رگا اریز  تسا ؛  یهلا  لضف  هب  زاین  يراگتـسر  يارب  مه  ایند  رد  ینعی  تسا ؛  نینچ  زین  ایند  رد  هکلب  درادـن  ترخآ  ناـهج  هب  یـصاصتخا 
هیلع  ) هّللادبعابا ترضح  هفرع ))  زور  ياعد   )) رد دوش .  یمن  رداص  يزیچ  يدب ،  رـش و  زج  ناسنا  نوچ  يدوجوم  زا  دشابن ،  یهلا  لضف 

ََکلَو َِکلْدَِـعبَف  یّنِم  يواـسَْملا  ِتَرَهَظ  ْنِاَو  َّیَلَع  ُۀَّنِْملا  َکـَلَو  َِکلْـضَِفبَف  یّنِم  ُنِساـحَْملا  ِتَرَهَظ  ْنِا  یهِلا   : )) دـیامرف یم  نـینچ  مالـّـسلا ) 
نیا رد  تسا و  هدش  نم  لاح  لماش  وت  لضف  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دنزب ،  رس  نم  زا  اهیکین  نساحم و  رگا  اهلاراب !  (( . )) َّیَلَع ُۀَّجُْحلا 
نیا رد  هدومن و  اضتقا  نینچ  وت  لدـع  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دوش ،  راکـشآ  نم  زا  اهیدـب  اـهیتشز و  رگا  تسا و  ّتنم  نم  رب  ار  وت  تلاـح 

يا و هدیشخب  نم  هب  ار  اهیکین  مامت  وت  تروص  نیا  رد  دوش ،  نم  لماش  وت  لضف  رگا  ایادخ !  ینعی  تسا . ))  تجح  نم  رب  ار  وت  تروص 
یمن رهاظ  رداص و  يزیچ  یبوخ  زج  مه  نم  زا  تروص  نیا  رد  سپ  يا ،  هدرک  تیانع  نم  هب  ار  اـهیبوخ  ماـجنا  يارب  مزـال  ياـه  هیاـمرس 

نیا رد  دراد ،  اضتقا  نینچ  وت  لدع  هکنانچ  میامن ؛  تیلاعف  دوخ ،  ياه  هیامرـس  اه و  هتـشاد  اب  ات  ینک  راذـگاو  دوخ  هب  ارم  رگا  اما  دوش ، 
هیلع  ) اضر ماما  ترـضح  ترایز  زا  دـعب  ياعد  رد  دـش .  دـهاوخن  رهاـظ  يدـب  زج  يزیچ  نم ،  نوچ  صقاـن  ریقف و  يدوجوم  زا  تروص 

َُکلْضَف ُهَبَجْوَا  اِمب  َّیَلَع  ُْنْنماَف  ُلْضَْفلاَو  ُناسْحِْالا  ِالا  َْکنِم  یجُْری  ْنَاَو  ُلْدَْعلا  ِالا  َْکنِم  َفاُخی  ْنَا  َْتلَلَج   : )) تسا هدمآ  نینچ  زین  مالّـسلا ) 
يدیما وت  زا  ناسحا ،  لضف و  زج  دـشاب و  وت  زا  یـسرت  لدـع ،  رطاخ  هب  زج  هک  ینآ  زا  رترب  وت  (( . )) َُکلْدَـع ِِهب  ُمُکْحَی  اِمب  یْنلُذَْـخت  الَو 

(( . دنک یم  مکح  تلدع  هک  يزیچ  اب  زاسم  اوسر  ارم  دنک و  یم  اضتقا  تلـضف  هک  يزیچ  اب  راذگب  تنم  نم  رب  اراگدرورپ !  سپ  دـشاب ، 
شوه و لقع و  ملع و  دـیابن  میوش ،  رورغم  میزانب و  میناد  یم  دوخ  ياه  هتـشاد  اه و  هیامرـس  ار  اهنآ  هک  يزیچ  هب  دـیابن  نایمدآ  اـم  سپ 

یم ًالقتـسم  مینک  نامگ  مینادـب و  یفاک  ترخآ  اـیند و  رد  يراگتـسر  حـالف و  يارب  اردوخ  تاـناکما  رگید  ماـقم و  تورث و  دادعتـسا و 
مینک و دنلب  یلاعت  يراب  هاگرد  يوس  هب  بلط  تسد  دیاب  تاناکما  اه و  هتشاد  نیا  مامت  رانک  رد  هکلب  میسرب ،  ییاج  هب  میبای و  هر  میناوت 

دنک راپسهر  دوصقم  لزنمرس  هب  دیامن و  ینغتسم  ار  ام  شدوخ  ياطع  لضف و  اب  هک  میهاوخب  وا  زا  مییامن و  یفرعم  زیچ  همه  دقاف  ار  دوخ 
دوخ تروص ،  نیا  ریغ  رد  دشاب ،  یمدآ  لاح  لماش  یهلا  تیانع  فطل و  هک  دنیآ  یم  راک  هب  ینامز  اهنت  اه  هیامرـس  تاناکما و  یمامت  . 
یم نایب  نینچ  ار  یهلا  تمحر  لضف و  مدع  هجیتن  میرک  نآرق  دنوش .  یم  یمدآ  تکاله  يدوبان و  يارب  یلیاسو  هب  لیدبت  تاناکما  نیا 

 ، دـشابن امـش  رب  راگدرورپ  تمحر  لضف و  رگا  ( )) . . . 230  ( . ) َنیرـساْخلا َنِم  ُْمْتنَُکل  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  ُلْضَف  ـالْوَلَف  دـیامرف . . . ( : 
یمدآ هبدنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچرد   (( لضف  )) یهلا شـشخب  هب  ندیـسر  هار  دوب . )) دیهاوخ  ناگدید  تراسخ  ناراکنایز و  زا  هنیآره 

رد یفاضا  يدایز و  تروص  هب  هکلب  دشاب ،  هداد  ماجنا  يراک  نآ  ربارب  رد  دشاب و  نآ  قحتـسم  راوازـس و  ناسنا  هکنآ  نودب  دـیاشخب  یم 
هعساو تمحر  زا  نیاربانب ،  دراد ،  دوخ  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  هک  تسا  یناوارف  تمحر  رطاخ  هب  نیا  و  دریگ .  یم  رارق  ناسنا  رایتخا 

یم يدزم  نآ ،  لباقم  رد  دهد و  یم  ماجنا  يراک  یسک  يارب  ناسنا  تاقوا  یهاگ  ًالثم  دیامرف ؛ یم  ناسنا  بیصن  ار  یـششخب  نینچ  دوخ 
 ، دنک یم  تساوخرد  اضاقت و  وا  زا  افرص  هکلب  دهد ،  یمن  ماجنا  يراک  يرگید  يارب  ناسنا  یهاگ  اما  تسا ،  لدع  ياضتقم  نیا  دریگ ، 
زین ناسنا  اب  دـنوادخ  هلماعم  تسا .  هدومن  نینچ  دوخ  شـشخب  لضف و  قبط  رب  دـهدب  ناـسنا  هب  يزیچ  صخـش  نآ  رگا  تروص ،  نیا  رد 

دنوادـخ اما  دوب ،  میهاوخ  مه  راکهدـب  اپاترـس  هکلب  دوش  یمن  ام  بیـصن  يزیچ  دـیامن ،  راتفر  ام  اـب  هنـالداع  دـنوادخ  رگا  تسا ؛  نینچ 
اما میبایب .  یبیصن  میسرب و  ییاج  هب  اهناسنا  ام  قیرط ،  نیا  زا  هکلب  ات  تسا  هداد  رارق  نایمدآ  يارب  ار  دوخ  لضف  نارک  یب  يایرد  میحر ، 

 ، تساوخرد اریز  تسا ؛  لاعتم  دنوادخ  زا  لضف  تساوخرد  لا و  ؤس  طیارش  نیا  زا  یکی  دراد ؛ یطیارش  دوخ  زین  یهلا  لضف  هب  یبایتسد 
یمن یهلا  لضف  راوازس  دشاب ،  هتـشادن  ار  تلاح  تفـص و  ود  نیا  ناسنا  ات  دشاب و  یم  یهلا  تردق  هب  نامیا  هناشن  جایتحا و  تدش  هناشن 

َهّللا َّنِا  ِِهلْضَف  ْنِم  َهّللا  اُولَئْـساَو  تسا . . . ( :  هدومن  شیوخ  لضف  زا  لا  ؤس  هب  رما  دوخ  دنوادخ ،  هک  مینک  یم  هظحالم  تهج  نیدب  دوش . 
 ، هیآ نیا  قـبط  رب  و  تسا . ))  هاـگآ  زیچ  همه  هب  دـنوادخ  دـییامن ،  تساوـخرد  یهلا  لـضف  زا  ( )) . . . 231  ( . ) ًامیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َناک 
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ْمُِکب َناک  َهّللا  َّنِا  ِِهلْـضَف  ْنِم  َهّللا  اُولَئْـسَاَو  ٌقْدِص  َكُدْعَوَو  ُّقَح  َُکلوَقَو  ُِلئاْقلا  َْتن   : َ دـنیامرف یم  نینچ  هزمح ))  یبا  ياعد   )) رد ترـضح 
دوخ وت  اهلاراب !  (( . )) َِکتَکَلْمَم ِلْهَا  یلَع  ِتاّیطَْعلِاب  ُناّنَْملا  َْتنَاَو  َۀَّیِطَْعلا  َعَنْمَتَو  ِلا  ؤُّسلِاب  َُرمْءاَت  ْنَا  يدِّیَـس  اـی  َِکتافِـص  ْنِم  َْسَیلَو  ًاـمیحَر 

هب تبـسندنوادخانامه  دـینک ،  تساوخردو  لا  ؤس  یهلا  لـضف  زا  هک  تسا  تسار  وت  هدـعو  قح و  وت  شیاـمرف  هک  یلاـح  رد  يدومرف ، 
نآ ییامن .  يراددوخ  اطع  خـساپ و  نداد  زا  هاگنآ  ییامن و  لا  ؤس  هب  رما  دوخ  هک  یتسین  نینچ  وت  اـهلاراب !  تسا .  ناـبرهم  میحراـمش و 

ياـهنایب هب  یهلا  ياـیلوا  هک  مینک  یم  هظحـالم  نیمه  يارب  یـشاب . ))  یم  دوخ  تکلمم  لـها  رب  اهـششخب  هدنـشخب  وت  هک  یلاـح  رد  مه 
(( . َِکلْـضَف ْنِم  َّیَلَع  ِْضفَا  َّمُهّللَا . . .   . )) تسا هدـمآ  نینچ  هکرتشم ))  تابیقعت   )) رد دـننک .  یم  تساوخرد  ار  یهلا  لـضف  نوگاـنوگ ، 

َِکلْـضَِفب كِدـْبَع  یلَع  ْدُـج  َمُهّللَا . . .   : )) تسا هدـمآ  نینچ  اشع )) زامن  بیقعت   )) رد و  زاس . )) يراج  نم  رب  تدوخ  لضف  زا  اهلاراب !  ))
زا رگید  یکی  یتسه . ))  میظع  لضف  ياراد  وت  هک  یتسرد  هب  ياـشخبب  تا  هدـنبربدوخ  لـضفزا  اـهلاراب . . . !  (( . )) ٍمیظَع ٍلْـضَفوُذ  َکَّنِا 

وُجْرَا يذَّلا ال  ِهّللا  ِمِْسب   : )) تسا هدمآ  نینچ  هبنـشکی ))  زور  ياعد   )) رد دـشاب .  راودـیما  راگدرورپ  لضف  هب  یمدآ  هک  تسا  نآ  طیارش 
 . . . ُدِـجَا ّینِا  َّمُهّللَا   : )) تسا هدـمآ  یلامث ))  هزمح  یبا  ياعد   )) رد و  مرادـن . ))  دـیما  شلـضف  هب  زج  هک  ییادـخ  مان  هب  (( . )) ُهَلْـضَف ِّالا 
ناسآ حابم و  تسا ،  دنموزرآ  وت  هب  هک  یـسک  يارب  ار  تلـضف  زا  نتـسج  يرای  نم  اهلاراب !  (( . )) ًۀَحابُم َکَلَّمَا  ْنَِمل  َِکلْـضََفب  َۀَناِعتْـسِْالا 

هب سپ   (( . )) یئاجَر َِکلْـضَف  ْنِم  ْعَطْقَت  ـالَو  َياـنُم  ینْغَِّلب  َکـِتَّزِِعبَف . . . !   . )) تسا هدـمآ  لـیمک ))  فیرـش  ياـعد   )) رد و  مباـی . ))  یم 
 : تسا هدـمآ  نینچ  حابـص ))  ياـعد   )) رد و  نکم . ))  عـطق  تدوـخ  لـضف  زا  ار  مدـیما  ناـسرب و  میوزرآ  هبارم  هـک  مـسق . . . !  تـتزع 

تسا نآ  هنیمز  نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  امرف . )) ققحم  دوخ ،  لضف  اب  ار  میوزرآ  دیما و  اهلاراب !   (( . )) یئاجَرَو یلَمَا  َِکلْـضَِفب  ْقِّقَحَو  ))
هجوت راگدرورپ  تردق  تمظع و  هب  دیاب  هکلب  دوش ،  دیماان  درگنب و  ار  دوخ  تراقح  یتسپ و  دـیابن  بلط  تساوخرد و  ماگنه  ناسنا  هک 

(( . ِلْضَْفلا ُلْهَا  َْتنَاَف  ًـالْهَا  ِۀـَباجِِْالل  ْنُکَا  َْمل  ْنِا  َّمُهّللَا . . .   : )) تسا هدـمآ  نینچ  ناـضمر ))  كراـبم  هاـم  ياـهزور  لاـمعا   )) رد دـیامن . 
یهلا لضف  هب  یبایتسد  مینیبب  کنیا  یتسه . ))  ندومن  لضفراوازـسوتاما  متـسین ،  میاهتجاح  ندش  هدروآربراوازـس  نمرگا  اهلاراب . . . !  ))

 (( یبَلَط ْنَع  َِکب  ینْغَتْسا  یَّتَح  َِکلْضَِفب  یننْغاَو   : )) دنیامرف یم  نینچ  ترـضح  هفرع ، ))  زور  ياعد   )) رد دراد .  ناسنا  يارب  یجیاتن  هچ 
لـضف هجیتن  نیرتمهم  نیارباـنب ،  موش . ))  زاـین  یب  مدوخ  بلط  زا  وت  هلیـسو  هب  اـت  نک  باریـس  ینغ و  ارم  تدوخ  لـضف  اـب  اـهلاراب !  . ))

رد و  سب .  دوش و  یم  لصاح  یهلا  لضف  هار  زا  اهنت  هک  ییانغ  تسا .  ندـش  ینغ  نوگانوگ و  ياه  هنیمز  رد  رقف  زا  جورخ  راـگدرورپ ، 
زا میدش . ))  زاین  یب  ینغتـسم و  ام  وت  لضف  اب  و  (( . )) انیَنْغَتْـسا َِکلْـضَِفبَو   : )) دـیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  یلامث ))  هزمح  یبا  ياعد  ))

نیا رد  ترـضح  لیمک ، ))  فیرـش  ياعد   )) رد تسا .  يونعم  يالاب  تاماقم  لحارم و  هب  یبایتسد  لاعتم ،  راگدرورپ  لضف  جـیاتن  رگید 
ِّالا َِکلذ  ُلاُنی  ُهَّنِاَف ال  َْکیََدل  ًۀَْفلُز  ْمِهِّصَخَاَوَْکنِمًۀـَلِْزنَم  ْمِِهبَْرقَاَوَکَْدنِعًابیـصَن  كدیبَِعنَـسْحَْانِم  یْنلَعْجاَو  َّمُهّللَا . . .   : )) دـنیامرف یم  نینچ  هراب 

تناگدنب نیرتکیدزن  زا  ارم  هدبرارق و  تسا ،  هدیسر  ناشیا  هب  وت  زا  هک  یبیصن  رظن  زا  تناگدنب  نیرتهبزاارم  اهلاراب . . . !   (( . )) ِکلْضَِفب
نیا هب  وت  لضف  اب  زج  هک  یتسرد  هب  هدب ،  رارق  تدوخ ،  هب  تبـسن  ناشهاگیاج  ظاحل  زا  تناگدنب  نیرت  صاخ  زا  ارم  هدب و  رارق  دوخ  هب 

راـگدرورپ لـضف  هب  ناـهج  نیا  رد  اـم  هکناـنچمه  ینعی  تسا ؛  یهلا  لـضف  يورخا  جـیاتن  رگید ،  بلطم  تفاـی . ))  تـسد  ناوـتن  روـما 
نیدب دشاب .  ام  یجان  دـناوت  یم  هک  تسا  لاعتم  راگدرورپ  مرک  لضف و  اهنت  زین  ترخآ  ناهج  رد  میـشاب ،  نآ  لابند  هب  دـیاب  میجاتحم و 

َِکلْضَِفب َْلب  اِنلامْعَا  یلَع  َِکباقِع  ْنِم  ِةاجَّنلا  ِیف  ُلِکَّتَا  ُتَْسل  ُلِضْفُم  ای   : )) دنیامرف یم  نینچ  هزمح  یبا  ياعد  رد  ترضح  هک  تسا  تهج 
 ! . . . يــالْوَمای  : )) دــنیامرف یم  نـینچ  هـطبار  نــیا  رد  ترــضح  لــیمک ، ))  ياــعد   )) رد تشذــگ و  ًــالبق  نآ  ناــیب  هــک  اــْنیَلَع ، ))

ُفوُْرعَْملا َالَو  َِکب  ُنَّْظلا  َِکلذ  ام  َتاْهیَه  اهیف ،  ُهُکُْرتَتَف  اْهنِم  ِهِْقتِع  یف  َکَلْـضَفوُجْرَیَْفیَْکمَا  ْکَـتَمْحَرَو . . .  کَلْـضَُفُلمْءاَیَوُهَوُراّنلاُهُِملُْؤتَْفیَک 
وت هنوگچ  ای  تساوت . . .  تمحر  لضف و  يوزرآ  رد  وا  هک  یلاح  رد  دریگارف  ار  تا  هدنب  شتآ ،  هنوگچ  اهلاراب . . . !  (( . )) َِکلْـضَف ْنِم 
زا دور و  یمن  وت  هب  یناـمگ  نینچ  هک  تاـهیه !  دراد ،  ار  نآ  زا  ییاـهر  دـیما  وت  لـضف  هب  وا  هک  یلاـح  رد  ینک  یم  اـهر  شتآ  رد  ار  وا 

اَهُّیَا اـی   : ) دـنیامرف یم  نینچ  نآ ،  هجیتـن  یهلا و  لـضف  هب  یباـیتسد  هقیرط  هراـبرد  زین  میرک  نآرق  تسارود . ))  هب  يرما  نینچ  وت  لـضف 
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رگا نامیا !  لـها  يا  ( )) 232  ( . ) ِمیظَْعلا ِلْـضَْفلاوُذ  ُهّللاَو  ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکیَو  ًاـناقُْرف  ْمُکَّل  ْلَـعْجَی  َهّللااوُقَّتَت  ْنِا  اوـُنَما  َنیذَّلا 
ياراد دنوادخ  دزرمآ و  یم  ار  ناتناهانگ  دناشوپ و  یم  ار  امـش  ياهیدب  دنایامن ،  یم  امـش  هب  ار  هار  دنوادخ  دینک ،  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت 

نینچ دوخ  لـضف  اـب  مه  دـنوادخ  دوش و  ناـسنا  لاـح  لـماش  یهلا  لـضف  هک  دوش  یم  بجوم  یهلا  ياوـقت  ینعی  تسا . ))  میظع  لـضف 
یم ربارب  دنچ  مه  ار  ناسنا  ياهیبوخ  هکلب  درب  یم  نیب  زا  ار  یمدآ  ياهیدب  اهنت  هن  یهلا  لضف  دناسر .  یم  ماجنا  هب  ناسنا  يارب  ار  يروما 
(( . ْتَمُظَع یّتَح  َُکلْضَف  اهَفَعاض  ٍۀَنَسَح  ْنِم . . .  ْمَکَف   : )) تسا هدمآ  نینچ  مالّـسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح  ترایز  زا  دعب  ياعد  رد  دنک ، 
یلع هّللا  یلـصو  (( . )) دـندش تمظع  اب  گرزب و  اهیبوخ  نآ  هک  ییاج  ات  دومن  دایز  ار  اهنآ  وت  لضف  هک  ییاهیبوخ  رایـسب  هچ  اهلاراب !  ))

 (( . نیرِهاّطلا هلآو  دمحم  اندیس 
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ياعد - 36 . 40  / میهاربا - 35 . 62  / لحن - 34 . 60/ رفاغ - 33 . 45/ رون - 32 . 39  / میهاربا - 31 . 38  / نارمع لآ  - 30 . 39  / میهاربا - 29
 - 10  / هعقاو - 39 . 186  / هرقب - 38 . 56  / تایراذ - 37 تسا .  هدمآ  حیتافم  رد  ترضح  نآ  زرح  زا  دعب  هک  مالّسلا )  هیلع   ) داجس ترضح 

ص و ج 78 ، ص 110 . ج 70 ، راونالاراحب ، - 44 . 28  / ناقرف - 43 . 63  / سنوی - 42 27 و 28 .  / نیففطم - 41 . 89  - 88  / هعقاو - 40 . 11
.37 رون /  - 52 . 28/ دعر - 51 . 130  / فارعا - 50 . 52  / ملق - 49 . 17/ رمق - 48 . 21  / هیشاغ - 47 . 152  / هرقب - 46 . 28 دعر /  - 45 . 379
-60 . 10  / هرقب - 59 نیرکاذـلا .  ةاجانم  - 58 نیجارلا .  ةاـجانم  - 57 . 28  / فهک - 56 . 45 رمز /  - 55 . 14  / هط - 54 . 9  / نوقفانم - 53
.36/ رون - 67 . 201  / هرقب - 66 . 87  / هبوت - 65 . 11  / نباغت - 64 . 151  / نارمع لآ  - 63 . 28/ دعر - 62 . 24  / لافنا - 61 . 89  - 88/ ءارعش

هرقب - 75 . 108  / هدئام - 74 . 101  / نارمع لآ  - 73 . 27/ دعر - 72 2 و 3 .  / نامقل - 71 . 69  / توبکنع - 70 . 2  / هرقب - 69 . 54  / جح - 68
يروش - 83 . 27  / تلصف - 82 . 191  / نارمع لآ  - 81 . 5  / هط - 80 . 3  - 1  / یلعا - 79 . 7  / ملق - 78 . 28/ رفاغ - 77 . 51  / هدئام - 76 . 264/

-91 . 20  - 19  / تاعزان - 90 . 9/ دیدح - 89 . 3/ دعر - 88 . 37  / مور - 87 . 4/ دعر - 86 . 92  / سنوی - 85 . 103  / نارمع لآ  - 84 . 29/
-99 . 53  - 52  / يروش - 98 . 33  / هبوت - 97 . 22/ رمز - 96 . 125  / ماعنا - 95 . 35/ رون - 94 . 1  / میهاربا - 93 . 257  / هرقب - 92 . 10 فهک / 
-106 . 25/ ایبنا - 105 . 59  / فارعا - 104 . 76 میرم /  - 103 . 8  / نارمع لآ  - 102 . 186 هرقب /  - 101 . 256  / هرقب - 100 . 56  / صصق

.71  / بازحا - 110 . 51  / نارمع لآ  - 109 . 158  / هرقب - 108 . 123/ دوه - 107 . 56  / تایراذ

اهتشون 2 یپ 

.54  - 53/ رمز - 117 . 69  / ناقرف - 116 . 160  / ماعنا - 115 . 40/ ءاسن - 114 . 115/ دوه - 113 . 56  / فارعا - 112 . 201  / هرقب - 111
ِِهّلل اُوبیِجَتـسا  اوـُنَما  َنیذَّلا  اـهُّیَا  اـی  : ) دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  مـیرک  نآرق  - 121 . 222  / هرقب - 120 . 104 هبوـت /  - 119 . 3/ رفاغ - 118

ار امـش  هک  يزیچ  يوس  هب  ار  امـش  لوسر ،  ادـخ و  هک  یماگنه  نامیا !  لـها  يا  (. )) 24  / لافنا  ... (، ) مُکییُِحی اـِمل  ْمُکاـعد  اذِا  ِلوُسَّرِللَو 
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-126 . 82  / هط - 125 . 70  / ناقرف - 124 . 82  / هط - 123 . 39  / هدئام - 122 دـییامن .))...  تباجا  دـننک ، یم  توعد  دـشخب  یم  تاـیح 
لآ - 133 . 106/ ءاسن - 132 . 74  / هدئام - 131 . 135  / نارمع لآ  - 130 . 53/ رمز - 129 . 286  / هرقب - 128 . 73  / هط - 127 . 153  / فارعا

.114/ دوه - 138 . 14  / نباغت - 137 . 152  / نارمع لآ  - 136 . 72  / هبوت - 135 دیدرگ . رکذ  راصتخا  وحن  هب  اعد  نیا  - 134 . 159  / نارمع

.97  / لحن - 146 . 24  / لافنا - 145 . 2 کلم /  - 144 . 8  / هعمج - 143 . 4  / هنحتمم - 142 . 3 رفاغ /  - 141 . 42 رون /  - 140 . 19/ رون - 139

.4  / سنوی - 153 . 4  / سنوی - 152 . 10 مور /  - 151 . 4  / سنوی - 150 . 164 نارمع /  لآ  - 149 . 9  / نارمع لآ  - 148 . 7  / جح - 147

.4 یحض /  - 159 . 18  / یلعا - 158 . 13  / لیل - 157 . 25  / مجن - 156 ص 384 . ج 15 ، نازیملا ،  - 155 ص 11 . ج 10 ، نازیملا ،  - 154
میظع هعقاو  رد  تبیـصم  جنر و  همه  نآ  ندـید  زا  سپ  هک  اهیلع -  هّللا  مالـس  اربک -  بنیز  دـننام  - 162 . 16/ رفاغ - 161 . 43  / ق - 160

میتسه و اجک  ام  دننیب و  یم  هچ  دـنیاجک و  نانآ  مدـیدن ،))  يزیچ  یکین  زج  دـنوادخ  زا  الیمج ؛ الا  هنم  ُتیءار  ام  :)) دومرف نینچ  البرک ،
.27/ ءابن - 168 . 20  - 19  / هقاح - 167 . 109  / سنوی - 166 . 20/ رفاغ - 165 . 8  / فارعا - 164 . 6/ ءاسن - 163 مـینک ؟  یم  كرد  هـچ 
-176 . 120/ ءاسن - 175 . 5/ رطاف - 174 . 77/ رفاغ - 173 . 122/ ءاسن - 172 . 8  / قاقشنا - 171 . 8  / قالط - 170 . 26  - 25  / هقاح - 169
-183 . 52  / لافنا - 182 . 87  / میرم - 181 . 255  / هرقب - 180 . 4  / هدجس - 179 . 44/ رمز - 178 . 40 هرقب /  - 177 . 7  (/ (ص دمحم هروس 
.147  / ماعنا - 190 . 16  / ناخد - 189 . 136  / فارعا - 188 . 84/ رفاغ - 187 . 12  / جورب - 186 . 13/ دعر - 185 . 21/ ءابن - 184 . 24  / هرقب
 ، نانجلا حـیتافم  - 196 . 165  / هرقب - 195 . 182  - 181  / نارمع لآ  - 194 . 17/ رفاغ - 193 . 4  / نارمع لآ  - 192 . 22  / هدجس - 191

-202 . 47  - 40  / تافاص - 201 . 41  - 40 تاعزان /  - 200 . 32  / لحن - 199 . 195  / نارمع لآ  - 198 . 134/ ءاسن - 197 لیمک .  ياعد 
-209 . 20  / نامقل - 208 . 18  / لحن - 207 . 13  / نمحرلا - 206 . 12  - 1  / نمحرلا - 205 . 16  / ماعنا - 204 . 97  / لمن - 203 . 88  / فهک
رد - 213 (. 231  / هرقب  ...((، ) دــیروآ داـی  هـب  دوـخ  دروـم  رد  ار  یهلا  ياـهتمعن  - ))... 212 . 69/ ءاسن - 211 . 3/ رفاغ - 210 . 3  / هدئام

-219 . 53/ رمز - 218 یلاـمث .  هزمح  یبا  ياـعد  - 217 . 7  - 6/ دمح - 216 . 53  / لافنا - 215 . 112  / لحن - 214 رهظ . زامن  تاـبیقعت 
ص 210 و ج 16 ، راونالاراحب ، - 222 دیدرگ . نایب  زین  دوج ))  )) ثحب رد  هلمج  نیا  - 221 یلامث .  هزمح  یبا  ياعد  - 220 . 78  / نمحرلا
-224 . 70/ ارسا - 223 تسا .  هدـش  لقن  نوگانوگ  عباـنم  رد  فـالتخا  یکدـنا  اـب  تیاور  نیا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  ص 382  ج 71 ،

نارمع لآ  - 228 . 251  / هرقب - 227 . 243  / هرقب - 226 (. 105 هرقب /   ) تسا گرزب  یلضف  ياراد  دنوادخ  - 225 یلامث .  هزمح  یبا  ياعد 
.29  / لافنا - 232 . 32/ ءاسن - 231 . 64  / هرقب - 230 . 73  / نارمع لآ  - 229 . 152/

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
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هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 
داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 

، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 
تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 

نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
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زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 
يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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