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متشگرب تیئاهب  زا  ارچ  تسار :  هار 

باتک تاصخشم 

مجرتم  - ، 1337 یلع ، نایفوتسمریما ، هسانشرس : 
لفحم قباس  سیئر  ءاهبلادـبع ] نابرهم  رای   ] ینامحر هللاحیـسم  تارطاـخ  متـشگرب :  تیئاـهب  زا  ارچ  تسار :  هار  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. نایفوتسمریما یلع  همدقم  مامتها و  هب  هیورشب / نایئاهب 
.1386 ناکین ، هار  نارهت : رشن :  تاصخشم 

ص. [ 184  : ] يرهاظ تاصخشم 
( مود پاچ   ) لایر  17000 لایر : 3-8-96782-964-978 ؛   17000 کباش : 

( اپاف  ) يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.M.rahmani. why was i converted from bahaism یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

.1389 مود : پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

هللاحیسم ینامحر ، عوضوم : 
اههیدر اههیعافد و  يرگیئاهب --  عوضوم : 
تارطاخ ناملسم --  ناشیکهزات  عوضوم : 

872ر2 1386 فلا  / BP330 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/564 ییوید :  يدنب  هدر 

1047252 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتشون شیپ 

اهداشرا و هب  هک  وا  دیرفآ و  ابیز  لب  شغیب ، كاپ و  هاوخادخ ، ییادخ ، [ 1  ] یترطف هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  مهم  نیا  هب  نداد  هجوت 
يدوجو تقیقح  زا  یلک  روـط  هب  هدوـمن ، یط  ار  طوقـس  ریـسم  هتفرگ ، رارق  یتـسه  لـحارم  نیرتلزاـن  رد  دادـن ، نت  ترطف  ياهتیادـه 
یمولظم ياهناسنا  نامه  هدروخ ، بیرف  نالفاغ  هب  ناگتفای ، تیاده  هک  تسا  راثآ  هنوگ  نیا  یفرعم  شور  نیرتهب  دوشیم ، ادج  شیوخ 

دنچ ات  رخآ  ندش  مگ  انف  نابایب  هب  دناهتفگ : يزاریش ، ظفاح  نابز  هب  هدومن ؛ شکشیپ  دناهدمآ  راتفرگ  هتخورف  دوخ  ناراکبیرف  ماد  هب  هک 
ناهنپ دناهدیشوک  هحفـص 22 ] و [  تسا ، نازاس  کلـسم  راک  روتـسد  هک  هدرپ ، تشپ  تامهم  نامه  میرب  تامهم  هب  یپ  رگم  میـسرپب  هر 

هدیـشخرد بیغ  زا  هک  دشاب  یتیادـه  بکوک  دـناوتیم  هدـش ، حرطم  ناگتفای  تیادـه  راثآ  تارطاخ و  رد  هک  یتاعوضوم  نامه  دـنامب .
رارق ناهاگآان  ندرک  هارمگ  یهارمگ و  ریسم  رد  ینطاب  لیم  فالخرب  دندش و  هدناشک  ههاریب  هب  هک  اهنآ  یگدنز  رد  راثآ  هنوگنیا  تسا .

يرامـش هقیقد  یبـیغ ، یتـسد  راـظتنا  رد  هدـید ، هتـسب  ار  رارف  هار  نکل  رازیب ؛ دـناهدش ، راـتفرگ  نآ  هب  هک  یتواـشق  یمحریب و  زا  هتفرگ ،
خیرات تسا . هدـید  نوعرف  لـباقم  رد  یـسوم  هک  دـشخب  یتعاجـش  ناـنچ  ار  ناـگدروخ  بیرف  اـسب  هچ  و  دراد . یئازـسب  شقن  دـننکیم ،

رد ار  ییاهناسنا  و  هدیـشک ، دـنب  هب  هدرک و  ریـسا  دوخ  نورد  رد  ار  تیناسنا  نوعرف  دوشیم  هجوتم  هک  هاگنآ  یـسوم  دـنکیم ، شرازگ 
لقاال ناسنا و  کی  هک  ار  يرطف  نوعرف  دوریم  تقیقح  رد  و  دـناروشب . نوعرف  هیلع  ار  نوعرف  نورد  ریـسا  دوریم  لوا  هجرد  رد  نوریب ،

ار وا  املـسم  دناروشب . دشابیم  روز  رز و  هنعارف  يهدناشن  تسد  هک  عامتجا ، راکبیرف  نوعرف  هیلع  تسا ، ناسنا  کی  يهدنام  یقاب  يهمین 
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ياضعا زا  درذـگیم  وا  رانک  رد  ار  هچنآ  هب  ندرک  رکف  تمعن  هدـمآ ، اـیند  هب  یکلـسم  یگدروخ  بیرف  نماد  رد  اـی  دـناهداد ، بیرف  هک 
ورمدآ ناسیلبا  یگدنب  هب  یثوروم  تروص  هب  تیلوفط  نامه  زا  هدش ، گرزب  یگنگ  یجیگ و  رد  ردام ، ردپ و  دـننام  هتفرگ ، شاهداوناخ 

، دـناهدرک شبیـصن  هتـساوخان  هک  دوش  یتخدـبدب  هجوتم  هناـهاگآ  دربـب ، یپ  هدـش  عـقاو  نآ  رد  هک  یتلالـض  هب  مه  رگا  دوـشیم ، راداو 
، دنوش نفد  نآ  رد  ات  هحفـص 23 ] دنوریم [  ردام ، ردپ و  هک  یقالتاب  رد  هداد ، تاجن  رازنجل  زا  ار  وا  هک  دنز  يراک  هب  تسد  دـهاوخب 

میب زا  دبای ، یئاهر  ترهـش  توهـش و  ناگدنب  لاگنچ  زا  هدـشن ، لفحم  شون  شیع و  يادـف  هدـمان ، راتفرگ  تساهنآ  دـنزرف  نوچ  افرص 
سرت و اضعب  هدش  هدـید  هتبلا  [ 2 « ] هدرک رایتخا  توکـس  دروآیم ، دوجو  اهنآ  يارب  نانآ  هدیقع  زاربا  زا  دعب  تالیکـشت  هک  یتالکـشم  »
هب فورعم  يدتهم  هللا  لضف  یتیآ ، دـننام : هناعاجـش  هتفرگ ، هدـیدان  تسا  هدـش  عیاش  ندـناسرت  تهج  طقف  هک  ار  یبذاک  بعر  تشحو ،

بجوم هچنآ  ياشفا  هب  نکمم  ییهلیـسو  ره  هب  هدومن  يدازآ  مالعا  میاهدرک ، مادـقا  شتارطاخ  پاچ  دـیدجت  هب  هک  ام  فلؤم  و  یحبص ،
[ اب  ] ولو تقیقح ، قح و  تهج  رد  شبنج  ناکما  اهناسنا ، نیرتهدش  خسم  يارب  ، » تفریذپ دـیاب  سپ  دـنزادرپیم . هدـیدرگ  اهنآ  تیادـه 
اج زا  هک  هاگنآ  و  هتـساخرب ، ندـش  بآ  تلالـض و  رد  نتـسشن  زا  ات  دـهاوخیم  هک  یتعاجـش  تماهـش و  دراد ؛ دوجو  فیعـض » یناکما 

دهاوخ يریگتـسد  یهلا  فاطلا  هکنیا  هب  نیقی  اب  راومیهاربا  هتفرگ ، رارق  ینطاب  ياردیب  تمه و  تیامح  دروم  انیقی  درک ، مایق  تساخرب و 
شتآ دـننام  دـندروآ ، دوـجو  هب  یحبـص  یتـیآ و  لاـثما  يارب  کلـسم ، نارادمدرـس  هک  ار  اـسرفتقاط  ياـهینیرفآ  لکـشم  شتآ  درک ،

ياهدـنزوس شتآ  هکلب  دـنکیمن ، هتفر  داب  رب  يرتسکاخ  دـنازوسیمن و  ار  وا  اـهنت  هن  دـش ، ناتـسلگ  لـیلخ  میهاربا  ياـپ  رد  هک  يدورمن 
مهارف تیئاهب  يهدیـشک  دـنب  هب  ناـمدان  رد  دـیاب  هچنآ  سپ  دریگیم . یئاـهب  هارمگ  ناراد  هکرعم  زا  ار  شیاـسآ  شمارآ و  هک  ددرگیم 

سرت هک  یئاهنامه  دننام  دـنک . ینامیـشپ  هحفـص 24 ] تمادـن و [  راهظا  هب  راداو  ار  اهنآ  هک  تسا  ياهظحل  تماهـش  تعاجـش و  دـیآ ،
رون يوس  هب  هتشادرب ، ار  دوخ  ینامیا  یناسنا  ناج  مین  نکمم ، يهلیسو  ره  هب  دندیـسرتن . دیدهت  زا  دندرک و  هفخ  دوخ  رد  ار  روآیتخبدب 

یتصرف راـظتنا  رد  و  دـناهدرب ، یپ  تیئاـهب  نـالطب  هب  هک  نارگید  اـت  هدرک ، رارف  ناگدـننک  یئادـخ  اـب  زراـبم  ناـیرون  و  رون ، يهعماـج  و 
بوکرـس ار  تمادـن  راهظا  عنام  دویق  هدومن ، قمریب  دوخ  رد  ار  روآسرت  لایخ  هنوگ  ره  هتفای ، تماهـش  دـنربیم ، رـس  هب  زیخ  تعاـجش 

، هدنکفا دنشابیم  هادف -  انحاورا  نسحلا -  نب  ۀجح  ترـضح  هصاخ  ماما ، ربمایپ و  ادخ و  هک  هعـساو -  تمحر  شوغآ  هب  ار  دوخ  هدرک ،
هار دربب  تیاده  رون  زا  هدازیمدآ  هک  دشاب  راکنا  لباق  ریغ  تقیقح  نیا  زا  یناشن  دنربیم ، رس  هب  یلد  ود  ای  تلفغ ، رد  هک  هدع  نآ  يارب 

هحفص 25 ] دورب [ .» تلالض  هب  رگ  دسرن  یئاج  هب   » ینعی تسود ؛ هب 

همدقم ياج  هب 

هراشا

نامه هدنسیون ، تمه  هتشادن ، همدقم  هب  يزاین  تسا ، تیاده  رون  هک  یئاههمانتداعـس  نینچ  دناهدیقع ، هقیلـس و  نیا  رب  یـضعب  دنچ  ره 
هقیلـس و هراشا و  شوخ  قحلا  هک  دوریم ، رامـش  هب  هدننک  یفرعم  راتـشون  شیپ  نیرتهب  هدومن ، نیودت  ار  هلاسر  هک  یتعاجـش  تماهش و 

لماک عماج و  یخساپ  ددرگ ، هتخانش  یلطاب  تباث و  یتقیقح  ات  دوش ، سردت  سیردت و  دیاب  هک  یعوضوم  دبلطیم  یلو  تسا ، ياهدیقع 
انقا يزیچ  نتخانـش  یتح  ندـید و  اـب  زگره  هک  یعونـصم  مه  نآ  دزاـس . عناـق  ار  تقیقح  ياـیوج  هتـشگرس و  ناـسنا  اـت  دوش ، بوسحم 

قح و نافلاخم  هک  یناـمز  رد  تقد  هجوت و  نیا  دزاـس . مارآ  ار  شیوخ  هدومن  فشک  ار  نآ  زار  اـت  دـنکیم  ارچ  نوچ و  هکلب  دوشیمن ؛
یلوصا تاداقتعا  رد  يراکتسد  اب  هدرکن ، افتکا  یلومعم  ياهتنطیش  هب  دوخ ، یناطیـش  ضارغا  نیمأت  تهج  يدیحوت ، تناید  تقیقح و 

ياـنب و  رـشب ، قوـقح  حرط  اـب  دنتـسه ، یناـسنا  دـض  لاـیما  نیرتفیثـک  زا  زیربـل  هـک  یلاـح  رد  هدرک ، يزاـس  کلـسم  یعورف ، بادآ  و 
ملع اب  ار  مسیرالوکـس  مسیلاربیل و  هحفص 26 ] مسیناموا و [  ینامز  دننزیم . یناسنا  تمارک  تفارـش و  زا  مد  نآ ، زا  حوریب  ياهمـسجم 
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رارق يرـشب  عماوج  بیرف  يهلیـسو  شعورـشمان ، ياـهيدازآ  و  یناوهـش ، یناویح و  ياههتـساوخ  نداد  رارق  روحم  و  ناـسنا ، ماـن  ندرک 
هک یتاحیـضوت  هب  زاین  تسا -  دوجوم  ياهنردم  زا  یمیدق  یعون  هک  تیئاهب -  ریظن  یئاهکلـسم  يهرابرد  نتفگ  ای  نتـشون  دـنهدیم .

یلیلد نآ  داسف  اب  هزرابم  يارب  لب  دزاس ، عناق  ار  هدنیوج  صخش  اهنت  هن  هک  دروآ  مهارف  ار  یتخانش  هنیمز  ات  دراد ، دوشیم  نآ  هب  طوبرم 
یئاهنآ هقیلس  يرآ  دیامن . تیئاهب  ریظن  یئاهکلسم  يروآ  تلالض  اب  هلباقم  هب  راداو  یفاو ، یناهرب  اب  ار  هدنناوخ  ای  هدنونـش  هدوب ، یفاک 

مدرم يهمه  يارب  هکنیا  مالسا و  فصو  میئوگب  دنامیم ، ار  نیا  درادن ، ناونع  ره  هب  یتاحیضوت  هب  يزاین  اههتـشون ، هنوگنیا  دندقتعم  هک 
تهج تسا  ياهمدقم  لب  تسین ، یفاک  هکنیا  هن  هتبلا  دشابیم ؛ یفاک  مالـسا  تخانـش  تهج  هدش ، هداد  رارق  ینامـسآ  بولطم  نید  ملاع 

رد هتخادرپ ، هتخاس و  يدمحم » بان  مالـسا   » فیذـحت فیرحت و  اب  ار  یئاه  مالـسا »  » عون هچ  هتـشذگ ، نآ  رب  هک  یتشونرـس  هب  یبایتسد 
«، تیبلها مالسا   » ناوریپ ارچ  هدرک ، يزاس  مالـسا  يروظنم  هتـساوخ و  هچ  نیمأت  تهج  هکنیا  رتمهم  دناهداد . هئارا  يدمحم  مالـسا  رانک 

، تداهـش دحرـس  ات  یـسابع ،» مالـسا   » ای يوما » مالـسا   » و دش ، هتخیر  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  شاهدولاش  هک  خـیرات » مالـسا   » رانک رد 
اب نویهلا  هک  تقیقح  نیا  هعاشا  جـیورت و  هک  روطنامه  میریذـپب  دـیاب  دـناهدرپس . ناگدـنیآ  هب  هدرک ، تیاـمح  ار  يدـمحم  باـن  مالـسا 

ینایارگ هدام  مارم  هب  هراشا  تسا ، مهم  دننادیم ، لصتم  يدام  ریغ  یتردق  هب  ار  ملاع  دـننکیم ، ریـسفت  ار  شنیرفآ  يدـیحوت ، ینیبناهج 
روطنامه سپ  دشابیم . مهم  دننادیمن ، رثؤم  ار  ملاع  زا  جراخ  یتردق  تلاخد  ناهج ، قلخ  رد  دـنرادن ، داقتعا  ادـخ  هب  هحفص 27 ] هک [ 

يارب ياهمدـقم  ای  هلیـسو  هک  زین ، نآ  ندـش  هقرف  هقرف  تاـهج  تلع و  تسا ، تیمها  زئاـح  شیاهتیـصوصخ  ماـمت  اـب  مالـسا  یفرعم  هک 
نیودت رضاح  هلاسر  زاغآ  زا  لبق  ار  ياهدرشف  رابتعا  نیمه  هب  تسانتعا . لباق  مهم و  رایسب  لب  تسین ؛ تیمهایب  هدیدرگ ، يزاس  کلـسم 

تسین . ریثأت  نودب  يزاس  کلسم  هزیگنا  تخانش  رد  و  دورب . رطاخ  زا  دیابن  هک  یمهم  يارب  دشاب  یتسرهف  رکذت و  ات  هدومن ،

يزاس هقرف  يارب  ياهمدقم  يزیرگ ، نوناق 

، هدرک تیوقت  وا  رد  ار  ندومن  حرطم  دوخ  سح  هداد ، لکـش  ناـسنا  رد  ار  یندـم  اـی  ینید  يزیرگ  نوناـق  روآیـشکرس ، يروـحم  دوـخ 
زاغآ ار  یتکرح  دـهدیم ، رارق  راذـگنوناق  لباقم  رد  ار  صخـش  هک  یبیرخت ، ياهرظنراهظا  اب  سپـس  ياهقیلـس ، ياهداهنـشیپ  اـب  تسخن 

جیورت و رد  نکمم  عون  ره  هب  ندش ، بذج  زا  دعب  دنراد ، ار  یندم  هعماج  ینید و  نوناق  اب  تفلاخم  یگدامآ  هک  يدعتـسم  فیط  هدرک ،
ناـیرج کـی  تروـص  هب  یناـمز ، تشذـگ  زا  دـعب  هتفرگ ، لکـش  نآ ، ندـش  ياهقرف  هدرک ، تیدـج  نآ  ندوـب  حرطم  هـشیمه  تیوـقت و 
ياهدع دوشیم ، حرطم  ینید  ینامسآ  ياههیام  رانک  رد  لیلع ، ناهذا  اب  ياهدیقع  ياههقیلـس  هک  نیمه  دیآیمرد . هعماج  رد  یتالیکـشت 

لوصا و دناهداد ، هئارا  هحفـص 28 ] هک [  ینید  دض  يهدروارف  نآ  اب  هتخادرپ ، ینید  يهعماج  رد  نآ  جیورت  هب  روآضرغ ، ضرم  هب  التبم 
درف و یگچراپکی  انعم  رد  یعامتجا ، یگتـسبمه  یلمع ، داحتا  ینید ، تدـحو  يداقتعا ، قافتا  هدرک ، فیذـحت  فیرحت و  ار  ینید  عورف 

عرش دیئات  هب  دشاب و  هتـشادن  تیخنـس  ینید  یعورف  یلوصا و  ینابم  اب  رگا  هک  ياهقیلـس -  یـصخش  يارآ  ساسارب  هتخیر ، مه  هب  هعماج 
مالـسا ردص  رد  هک  دنکیم  ادیپ  یتیوه  نانچ  تسا -  رـضم  برخم و  دیدرت  کش و  نودب  لب  درادن ، يرابتعا  اهنت  هن  دسرن ، یهلا  ینیئآ 

زاغآ ینید  هعماج  رد  نایدا  ناوریپ  عمج  هب  اهيذوفن ، دورو  اب  یهاـگ  تسا ، يراـتخمدوخ  يهمدـقم  هک  يروحم  دوخ  میاهجاوم . نآ  اـب 
گنت ياهدـع  رب  ار  هصرع  هدـننک ، هفخ  ياههدـقع  زین  ینامز  و  دـباییم . هعاشا  ناـهاگآان  اـی  اـههتخورفدوخ  طـسوت  و  دوشیم . هدـش و 

شاهجیتن هک  هدروآ ، نابز  هب  ار  یبلاطم  هتفرگ ، رارق  تبیغ  مایا  ینید  تیعجرم  ماما و  ربمایپ و  لـباقم  رد  اـت  دـننزیم  اـیرد  هب  لد  هدروآ ،
و دندروآ . يرادـنید  ای  يداقتعا  ياههناهب  هب  هئجرم و ... جراوخ ، هلزتعم و  هچنآ  ریظن  تسا . یهلا  ینامـسآ  ینید  ناوریپ  ندـش  هقرف  هقرف 

ینان يهمقل  هدیـسر ، یئاون  ای  تسایر  هب  هتفرگ ، نآ  زا  ار  شیوخ  دوصقم  یهام  هدرک ، هراپ  هراپ  ار  تبترم  یمتخ  نامز  هچراپکی  مالـسا 
ياهدع ینورد  هدـقع  يهجیتن  رگا  يزاس ، هقرف  تروص  نیا  رد  دـننارذگب . راگزور  هدروآ ، فک  هب  هعماج  درف و  ندیـشک  تلالـض  هب  اب 

هب ياهنیدیب  تسد  هب  هک  تسا  ینید  دض  ناحارط  يهشقن  يدـیدرت ، چـیه  نودـب  املـسم و  دـنراد ، هعماج  رد  يرتمک  مهـس  هک  دـشابن 
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درک تیبلها » مالسا  [ » هحفـص 29 اب [  لاحلا  مولعم  يرـصب  نسح  هچنآ  دننام  دوشیم . جیورت  ینید  ناملاع  سابل  رد  یتح  رادنید ، رهاظ 
راتفر راتفرگ و  لامعا و  قیبطت  تهج  یتح  هدرکن ، افتکا  تنایخ  نیا  هب  داد ؛ رارق  مالـسلامهیلع -  نیرهاـط -  همئا  لـباقم  رد  ار  ناـیوما  و 
بان مالـسا  ساسا  اـب  هیماینب ، فیثک  ناـمدود  هلباـقم  هب  هک  داد  هئارا  ار  یمالـسا  هدرک ، سیـسأت  ار  هئجرم »  » يهقرف ناـنآ ، یمالـسا  ریغ 

هک نامیا  تسـس  يدودعم  زج  دـنچره  دادیم . ینید  تیعورـشم  مالـسلامهیلع -  تیبلها -  ناماما  هصاخ  تلاسر ، نادـناخ  يدـمحم و 
، ناملسمان نایوما  ینارمکح  نامز  رد  هچنآ  ریثأت  یلو  دندروخن ، ار  وا  عابتا  يرصب و  نسح  ياههعدخ  بیرف  دنتشاد ، یشورف  نید  هقباس 
، هدمآرد [ 3  ] فوصت هقرف  تروص  هب  اهدـعب  دـندش ، هدـناوخ  نینمؤملاریما  دـندرک و  تموـکح  شدانتـسا  هب  هک  دوـب ، ناـنآ  صوـصخم 

يروط هب  هداد ، رارق  نیرهاط  همئا  لباقم  رد  ینید ، نادهاز  ناونع  هب  دوبن ، هتخاس  ناشیا  زا  يراک  هک  ار  نیشن  تلزع  هشیپ و  دهاز  یماوع 
، دندادیم لیکشت  رکذ  هقلح  هدش ، دجسم  دراو  نایفوص  شترـضح ، روضح  اب  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  ترـضح  تماما  رـصع  رد  هک 

يرفعج مشاهوبا  هب  ار ، نایـسابع  زور  کی  درکیم و  نیمأت  ار  هیماینب  دوصقم  روظنم و  زور  کی  هک  یئاههنحـص  هنوگنیا  ندـید  اب  ماـما 
راـنک رد  [ . 4 .« ] دنـشابیم نید  دـعاوق  ناگدـننک  بارخ  نیطایـش و  ياههفیلخ  ناشیا  هک  دـینکن  تافتلا  ناگدـنبیرف  نیا  هب  : » دـناهدومرف

، دنتفریم اهنآ  یـسوبتسد  هب  خـیرات ، راوخنوخ  ياهیفقث  فسوی  هحفـص 30 ] نب [  جاجح  هک  يرـصب ، نسح  ریظن  یئاههدش  يرادـیرخ 
نآرق و تایآ  ياج  هب  ار  تاروت  تاـملک  یناملـسم ، عاـمتجا  رد  هکنیا  رب  هوـالع  ندرک ، راـیتخا  مالـسا  اـب  يدوهی ، راـبحالا  بعک  لاـثما 

هناگی بلاطیبا ، نب  یلع  تشاد  ناکما  هک  یئاج  ات  و  هدوب ، تلاسر  نادناخ  ندومن  تفالخ  هیلع  هئطوت  لوغـشم  دـناوخیم ، يوبن  تایاور 
وا دزن  نافع  نب  نامثع  زا  دـعب  تفالخ  يارب  یحرط  یتقو  هکنانچ  هتـشاد ، هاگن  رود  یئاوشیپ  ماقم  زا  ار  مالـسا  ملاع  یقیقح  نینمؤملاریما 

[ . 5  ] دش عقاو  رگرادیب  یباحص  يرافغ  رذوبا  دیدش  هلمح  دروم  تخیریم 

زاسهقرف تافالتخا 

تاجتـسد یـسایس و  ياـههورگ  ياهدـیقع ، ياـههقرف  تروـص  هب  هدوـمن ، هدـنکارپ  ار  هارمه  ناـبزمه و  لدمـه ، ناوریپ  دـناوتیم  هـچنآ 
تربع دروم  رگا  هک  دوشیم . هدید  خیرات  روطس  يالهبال  رد  نآ  ياهظاحل  هک  تسا  یتافالتخا  دهد ، رارق  مه  لباقم  رد  ینید  یعامتجا ،

ياهیگدـنکارپ نامه  دوشن ، هجوت  ینیئآ  نید و  نابز  کی  لدـکی و  ناوریپ  ندـش  هقرف  هقرف  ياهتلع  هب  و  دریگن ، رارق  ياهعماج  درف و 
ینکفا فالتخا  رثا  رد  زورما  هک  تسا  نامه  هجیتن  دـیامنیم . راومه  ار  نمـشد  هطلـس  هار  رتمهم  هدومن ، يزیخـالب  هدـش ، رارکت  روآهنتف 
یـسایس طباوض  اب  ریاغم  اضعب  هک  گـنهامهان  یـسایس  ياههقیلـساب  یمالـسا  ياـهروشک  نارـس  میاهجاوم . نآ  اـب  ناـهج  ناناملـسم  نیب 
بجوم دـنیامنیم ، تموکح  تسا -  ناـهج  رب  هحفـص 31 ] مکاـح [  ياهتردـقربا  تساوخ  هتبلا  هک  دوخ -  هاوـخلد  هب  تسا ، یمالـسا 

هعماج ياهماخاخ  یتح  هک  دوهی  مان  هب  یتشم  هتـشادن ، ار  مزینویهـص  نوچ  ینمـشد  لباقم  رد  زاین  دروم  یگچراـپکی  ناناملـسم  دـناهدش 
نانبل و  مولظم ، نیطسلف  هدومن ، زواجت  یمالـسا  ياهروشک  یـضرا  تیمامت  لام و  ناج ، سیماون ، رب  دنـسانشیم ، دترم  ار  اهنآ  نایدوهی ،

یپ رد  هنامحریب  ياهراتشک  اب  ناتـسناغفا  قارع و  رد  ات  هدراذگن  یعقو  یللملانیب  نیناوق  هب  هدیـشک ، نوخ  كاخ و  هب  ار  ریذپان  یگتـسخ 
هاوخریخ ینید  ناحلـصم  شخب  تایح  ياهنامرآ  نتفای  ققحت  عنام  هزیگنا ، تلع و  مان و  ره  هب  اهيدـنبحانج ، دنـشاب . یقوقح  ریغ  عفانم 

هب دـنتفریم  هک  ار  یتلم  یگدرب  تراسا و  تشگزاب  هار  هدرک ، هفخ  ناشموقلح  رد  ار  اهنآ  هنارگرادـیب  دایرف  اـضعب  هدوب ، فک  رب  ناـج 
مایق لاح  رد  یتلم  تمواقم  یگداتسیا و  اتجیتن  هتخاس ؛ دودسم  دننک ، سمل  ار  ندوب  دازآ  هدنز  تمعن  هدیشچ ، ار  يدازآ  تذل  انعم  مامت 

مالـسا لوا  نرق  زا  هنافـسأتم  هک  ياهقرف  لئاسم  رـس  رب  ساسا  هیاپیب و  ياهيریگرد  هب  ار  اهنآ  هدرک ، بوکرـس  ار  یناهج  رابکتـسا  هیلع 
هب ار  نانمشد  موش  دصاقم  هب  ندیسر  هار  هدومن ، مرگرس  هتشاد ، دوجو  تیحیسم  دوهی و  اب  هزرابم  ناناملسم و  تفرشیپ  لباقم  رد  هراومه 

، میرادن دـیآیمرد  ریرحت  دـیق  هب  هک  یبلاطم  يارب  ار  یخیرات  يدـهاوش  لقن  يانب  دـنچ  ره  دـناهتخاس . ضراعمیب  راومه و  اهنآ  هاوخلد 
هراشا دنادرگزاب ، مالسا  ناهج  هب  ار  تیلهاج  دیشخب ، ناماس  رس و  ار  نآ  داد ، لکش  مالـسا  رد  ار  يدنب  حانج  هک  یفالتخا  هب  راچان  یلو 
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دیاش هدش ، انشآ  نک » تموکح  زادنا و  هقرفت   » تسایس اب  هتخانش ، یمالسا  هحفص 32 ] هعماج [  رد  ار  زاسهقرف  یفالتخا  عورش  ات  هدومن ،
نوخ راوخناهج  رامعتـسا  هیلع  دحاو  يههبج  کی  رد  ادصکی  هدرک ، دودسم  هنانئاخ  ياهتسایـس  هنوگنیا  ندیـسر  رادـتقا  هب  يارب  ار  هار 

اب لـب  نیرتسانـشرس  نیرتمهم و  هک  مشاـهینب ، شیرق و  هورگ  ود  فـالتخا  میـشاب . هتـشاد  روـضح  یئاـهن  يزوریپ  اـت  مـحریب ، ماـشآ 
ربمایپ روضح  اب  مه  نآ  مالسا  ردص  رد  حانج  ود  تروص  هب  دنتفریم ، رامش  هب  زاجح  یبرع  يهعماج  فئاوط  نیرتدنمتردق  نیرتذوفن و 

زا لکـشتم  هک  نایولع  اب  دوب ، هدنار  دوخ  زا  تقیقح  رد  تشادیم ، نمـشد  مالـسا ، روهظ  زا  شیپ  ار  مشاهینب  هک  شیرق  دـمآرد . مرکا 
حرطم دـنمتردق  حانج  ود  تروص  هب  هتفر  هتفر  دـنتفرگ ، رارق  رگیدـکی  لباقم  رد  دـندوب ، راصنا  رجاـهم و  زا  اـهنآ  ناراداوه  نایمـشاه و 

دصقم و هب  ار  اهنآ  هچ  ره  یئاورپ ، نیرتکچوک  نودب  دنتشادن ، هعماج  درف و  اب  دروخرب  رد  یسایس  يدابع و  ياوقت  هک  نایشیرق  دندش .
، دندوب دنبیاپ  يدمحم  نیئآ  تاررقم  هب  ادیدش  هک  یمشاه  نایولع  و  دندشیم . بکترم  دوب ، هدش  یهن  مالـسا  رد  ولو  دناسریم ، روظنم 

اهنرق هدیـسر ، تردق  هب  گنرین  هعدخ و  اب  تلیـضفیب ، نایـشیرق  تیـصوصخ ، نیمه  هب  هدوب ، نازیرگ  یـسایس  يدابع  یئاوقتیب  ره  زا 
هک هقرف  نآ  دـعاوق  اب  ات  دـندروآیم  مهارف  ياهقرف  یمالـسا ، دـض  روظنم  ره  نیمأت  يارب  هتفرگ ، تسد  هب  ار  یمالـسا  هعماـج  روما  ماـمز 
هک ار  ياهدـع  يزاس ، هقرف  رانک  رد  دـنیامن . یمالـسا  ار  یمالـسا  دـض  يهدـننک  نیمأت  دوصقم  روظنم و  تشاد ، یمالـسا  باعل  گـنر و 

هدرک كرد  ار  ادخ  لوسر  نامز  نوچ  هریرهوبا ،»  » دننام دندوبن ، رادروخرب  یمانشوخ  زا  هحفص 33 ] نکل [  دنتشاد ، یمسر  مسا و  ابیرقت 
ینید ياهيدنمزاین  ات  دندرک  يرادیرخ  هدنهد ، اوتف  هیقف  ثدحم و  مان  هب  دننک ، يزاس  ثیدح  مرکا  ربمایپ  لوق  زا  دنتـسناوتیم  دندوب و 

هن و  دیآیم ، تسد  هب  یهوژپ  خیرات  رد  هک  نآ  ریظن  اهدص  تاهج و  نیا  دننک . نیمأت  نانآ  يواتف  اب  تشادـن  یمالـسا  تیعورـشم  هک  ار 
نآ مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  يارجام  هک  خیرات » مالسا   » دش بجوم  دوب ، نآ  اب  ریاغم  لب  تشادن ، تیخنـس  يدمحم  بان  مالـسا  اب  اهنت 

تیمها زئاح  هچنآ  یلو  دروآ . دوجو  هب  نایسابع  نایوما و  ياههتساوخ  نیمأت  ساسارب  ار  یسابع » مالسا   » و يوما » مالسا  ، » درک نیودت  ار 
یحاـنج ياههقیلـس  اـب  ترجه ، تثعب و  نارود  ياـجهباج  رد  مرکا  ربماـیپ  دروـخرب  هلأـسم  دریگ ، رارق  هجوـت  دروـم  اـقیقد  دـیاب  تـسا و 

دعب مینیبیم  و  دزادرپب . مالسا  فیذحت  فیرحت و  هب  دوش و  حرطم  مالـسا  رانک  رد  یمالـسا  ياهقرف  تروص  هب  تسناوتیم  هک  دشابیم .
اب ار  عورشمان  یمالسا و  دض  ياههتساوخ  نآ ، هب  ات  دندروآ ، دوجو  هب  ياهقرف  یمالـسا ، ارهاظ  ياهناهب  هب  زور  ره  ادخ ، لوسر  تلحر  زا 

هعماج یگچراپکی  هک  يرکف ، تانایرج  عون  نیا  اب  مالـسا ، يهدیـشک  جـنر  زیزع و  ربمایپ  دروخرب  شور  نیرتهب  و  دـنزاس . قباطم  مالـسا 
رطخ هب  هدروخلاس  ياوشیپ  هراشا  دشیم ، يدمحم  بان  مالـسا  ندش  ياهقرف  زاس  هنیمز  درکیم ، راتفرگ  يدنب  حانج  يالب  هب  ار  یمالـسا 

 ] عوجر زا  ار  ناناملسم  هدننک ، اوسر  رظن  تقد  نیا  رانک  رد  و  دوب . مالسا  رد  فیذحت »  » و فیرحت » «، » تعدب  » هلیسو هب  مالـسا  زا  جورخ 
 - هتـشاد رذحرب  دوشیم  هتفگ  ادـخ  ربمایپ  صخـش  مان  هب  هک  یتایاور  یتح  دـسریمن ، نآرق  دـیئات  هب  هچنآ  ای  نآرق ، ریغ  هب  هحفص 34 ]

یمالسا یتیمسر  درادن ، مالسا  هب  یتهابش  هک  یتروص  رد  دوشیم ، حرطم  یناملسم  مالسا و  مان  هب  مالـسا ، ياهادرف  رد  هچنآ  هکنیا  يارب 
یئادج یثاریم  تروص  هب  هداد ، رارق  مه  رانک  ار  ترتع  نآرق و  دشاب -  تسد  رد  عقاوم  نینچ  رد  ینید  دروخرب  يارب  يرایعم  دنکن ، ادیپ 

یمالـسا ینامـسآ  لیـصا  لصا  ود  نیا  اب  دوشیم ، حرط  هک  يرکف  ياهنایرج  ات  دندرک ؛ یفرعم  یمالـسا  هعماج  هب  مه ، اب  هشیمه  ریذپان 
ربمایپ روتـسد  فالخرب  دنک  نیمأت  ترتع  نآرق و  زا  یکی  اب  ار  دوخ  مالـسا ، رد  ياهدیقع  هورگ  ای  یـسایس  حانج  ره  سپ  دوش . یئاسانش 

رانک رد  رگا  تسا  رکذـت  لباق  هتبلا  دـناشکیم . تلالـض  هب  ار  یمالـسا  هعماج  درف و  هک  تسا  ینایرج  نیرتكانرطخ  هدومن ، لمع  مرکا 
رانک ار  ترتع  نآرق و  هکنیا  لیلد  هب  و  دـنوشیم -  یفرعم  یمالـسا  هنافـسأتم  هک  هیباهو  ای  هیئاـهب  هیلزا ، هیباـب ، دـننام  ياهلاـض  ياـههقرف 
مرکا ربمایپ  نیتسار  وریپ  ار  شیوخ  ترتع ، نآرق و  نوناق  یلوبق  ياعدا  اب  هیفوص »  » ای هیخیـش »  » کـهورگ دنتـسین -  ناملـسم  دناهتـشاذگ 

دوخ يداقتعا  لصا  ار  ترتع  نآرق و  ندوب ، هعیـش  راعـش  اب  هیفوص »  » و هیخیـش »  » لاثما یئاـههقرف  نوچ  تشاد ، هجوت  دـیاب  دنناسانـشیم ،
نامز هک  يربک  تبیغ  نارود  رد  دوریم ، رامـش  هب  نآرق  لصا  رانک  رد  هعیـش  تماـما  هک  ترتع  لـصا  دـننادب  دـیابیم  دـنکیم ، یفرعم 

هب دـیابیم  دـنراد ، رارق  یهلا  يهدارا  يهدرپ  سپ  رد  هادـف -  انحاورا  مئاق -  ماما  و  تسا ، تماـما  زا  درف  نیرخآ  یـسایس  ینید ، تماـعز 
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ار دهتجم  نایوار  ینید  تیعجرم  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هحفص 35 - ] نسحلا [  نب  ۀجح  ترضح  يارجالا  مزال  نامرف  بسح 
یناملسم ضئارف  ماجنا  رد  تسا  مالسلاهیلع -  ماما -  یهاون  رماوا و  هک  ار  نانآ  یهن  رما و  هتشاد ، لوبق  دنشابیم  تیبلها  مالسا  هیقف  هک 

دنرادن . یقرف  دناهتفریذپن ، ار  ترتع  نآرق و  ینأش  مه  لصا  هک  نانآ  اب  تروص  نیا  ریغ  رد  دننادب . طرش 

هزیگنا اب  يزاس  هقرف 

زا یئاهتیعمج  هک  یهقف  یمالک و  ياهعازن  تافالتخا و  رانک  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  يهدـننک  نایب  هدـنهد و  ناـشن  خـیرات ، یـسررب 
هقرف نالف  ناـمز ، تشذـگ  اـب  دـش ، یگدـنکارپ  بجوم  اـنعم  رد  دروآرد ، یئاـههورگ  ياـهتروص  هب  يرجه  موس  نرق  اـت  ار  ناناملـسم 

زا يروما  مامز  یعون  هب  دندیـشوکیم  هک  بلط  تردـق  ناگبخن  یبلط  هاج  نیمأت  يارب  ياهناـهب  دـندوب ، هدروآ  دوجو  هب  هک  ار  یمـالک ،
دارفا دوب ، هدرک  هناوید  ار  اهنآ  مور  ناریا و  نایرابرد  برچ  ياههمقل  يهصق  هک  بلط  هاج  نارودـلق  دـیدرگ . دـنریگ  تسد  هب  ار  مالـسا 

دندرکیم دومناو  یتیعقوم  ار  ادخ  لوسر  نامز  كرد  تفارش  دندوب و  رادروخرب  یترهش  هزاوآ و  زا  هک  ار  نامیا  تسس  نکل  سانـشرس ،
ساسارب نآ ، یعورف  یلوصا و  يانبم  هک  دـننزب  ياهقرف  زاس  تخاس و  هب  تسد  دـنداد  تیرومأـم  هدرک ، مادختـسا  دراد  یـسک  رتمک  هک 

. درادن یهاگیاج  تیبلها  مالـسا  رد  ینعی  دسریمن . مالـسا  دـیئات  هب  هک  دـشاب  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، ینید ، ياهدرکلمع  دـیئات 
سیسأت اب  ات  تفریذپ  ار  یتیرومأم  نینچ  هیماینب  يوس  هحفص 36 ] زا [  هک  تسا  يزاس  هقرف  نیتسخن  يرصب ، نسح  خیرات ، شرازگ  ربانب 

 - نینمؤملاریما یلع  نیب  يارجام  هک  هرود  نیمه  رد  دـهد . قیبطت  مالـسا  اب  ار  نایوما  یمالـسا  دـض  راتفر  راـتفگ و  رادرک ، هئجرم »  » هقرف
هب ار  تیمکح  هجیتن  يرعشا ، یسوموبا  نداد  بیرف  اب  صاعرمع ، دیشک ، تیمکح  هب  ناناملسم -  داهنشیپ  ربانب  هیواعم -  اب  مالـسلاهیلع - 

تیافک یناملـسم  تهج  ار  یهلا  مکح  هدرک ، اهر  ار  بناج  ود  ره  نامز ، عاضوا  زا  هتـسخ  جراوخ  درک . ماـمت  نایفـسوبا  نب  ۀـیواعم  عفن 
ات هک  دندمآرد  ياهقرف  تروص  هب  هدرک ، اهر  زین  ار  مالسلاهیلع -  نینمؤملاریما -  یلع  بناج  دنتفرن ، هیواعم  يوس  هب  رگا  هتـسناد ، هدننک 

نینمؤملاریما یلع  تداهش  هب  هک  هثداح  نیا  یپ  رد  دندرکیم . فیرعت  شیوخ  هقیلـس  هب  ار  یناملـسم  هتـشاد ، روضح  مالـسا  رد  اهتدم 
نایم زا  ترـضح  نآ  ندـناسر  تداهـش  هب  اـب  ار  مالـسلاهیلع -  یبتجم -  نسح  ماـما  دوجو  عناـم  ریوزت ، یتسدرت و  اـب  هیواـعم  دـش ، متخ 

، البرک نینوخ  هعقاو  درک . هدامآ  دـیزی  شدـنزرف  يوما ، نارتوهـش  شاـیع و  درف  نیرتلذر  نیرتتسپ و  تفـالخ  يارب  ار  هنیمز  تشادرب ،
یقاب ياهقرف  تروص  هب  مادکچیه  هک  تفریذپ  ماجنا  هیواعم  نب  دیزی  هیلع  یئاهمایق  زوس ، غادرپ و  هشیمه  يهثداح  نآ  یپ  رد  دمآ ، شیپ 
هکنیا ظاحل  هب  راوگرزب ، نآ  تداهش  شارخلد  ماجنارس  زا  سپ  هک  مالسلاهیلع -  داجس -  ماما  نیسحلا ، نب  یلع  نب  دیز  مایق  رگم  دنامن ؛

رد هک  ياهقرف  هب  ار  هیماینب  دض  هیدیز  شبنج  دنتفای . تیرومأم  مکاح  تردـق  ياهذوفن  دوب ، حرطم  ماما »  » ناونع اب  مایق  نارود  رد  دـیز 
رابتعا هحفص 37 ] هداد [ ، میمعت  ار  تیبلها  همئا  تماما  هلیـسو  نیا  هب  ات  هدرک ، لیدبت  دراد  رارق  دیز  نیـشناج  ناونع  هب  یماما  نآ ، سأر 
دیدرت راچد  یعقاو  یقیقح  ماما  دروم  رد  ار  تیب  لآ  تماما  هب  نادـقتعم  رتمهم  دـنربب . لاؤس  ریز  ار  تیبلـها  مالـسا  تماـما  ناوریپ  صن 
تـسا زادـنارب  تموکح  يدـج و  يرطخ  هک  موـصعم  ماـما  تردـق  ذوـفن و  زا  اـت  هداد ، رارق  مه  لـباقم  رد  هورگ  ود  تروـص  هب  هدوـمن ،

تموکح متـس  ملظ و  هیاـپ  ساـسا و  رب  اـهنآ  شور  هب  و  دـندوب ، شاـیع  فیثک و  ناـیوما  اـنیع  خـیرات ، یهاوگ  هب  هک  ناـیناورم  دـنهاکب .
ممـصم دـندربیم -  رـس  هب  ینانارمکح  يوزرآ  رد  هک  سابعلاینب -  دـندش  بجوم  هتخاس ، گنت  هعماـج  درف و  رب  ار  هصرع  دـندرکیم ،

، هداتـسیا تقو  تموکح  لباقم  رد  هدیدمتـس  هدیـشک و  رجز  نامولظم  زا  تیامح  متـس و  ملظ و  عفد  يهناهب  هب  نکمم ، عون  ره  هب  دـنوش 
 - مالـسلاهیلع قداص -  ماما  هب  دـقتعم  وریپ و  ناـیولع  زا  روظنم  نیمه  تهج  دـنروآرد . ازع  زا  یلد  هدیـسر ، تموکح  هب  زین  ناـنآ  دـیاش 

داهنـشیپ شبنج ، رد  ماما  يوس  زا  ياهدـنیامن  روضح  طرـش  اب  زین  نانآ  دـندومن ، تقو  مکاح  تردـق  یبوکرـس  رد  يرای  کمک و  بلط 
ماما ناونع  هب  مالـسلاهیلع -  قداص -  ترـضح  دـشرا  دـنزرف  لیعامـسا ، رظن  ریز  راعـش ، کی  اـب  ههبج  کـی  رد  هتفریذـپ ، ار  ساـبعلاینب 

روضح نودـب  ار  روما  رایتخا  گنرین ، هعدـخ و  هب  رودزم ، راکم و  نایـسابع  يزوریپ ، زا  سپ  دـندیگنج . نایناورم  ناـیوما و  هیلع  شبنج ،
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نایولع رهاظ  هب  رگا  نانآ  ریوزت  هلیح و  دنتـسنادیم  هک  نایـسابع  دـنتفرگ . تسد  رد  دنتـشاد ، یئازـسب  شقن  مایق  يزوریپ  رد  هک  ناـیولع 
ار یـشبنج  هیماینب ، دـننام  زین  نانیا  هیلع  ات  درک  دـهاوخ  ممـصم  ار  ماما  نارای  دـیدرت  نودـب  هدز ، رانک  ار  ماما  فک  رب  ناـج  روشحلس و 
سرت و نینچ  ظاـحل  هـب  نایـسابع  هحفـص 38 ] دـننک [ ؛ مارح  ساـبعلاینب  رب  ار  شیاـسآ  مارآ و  ینیمزریز ، تسایـس  اـب  هدرک ، يزاـسزاب 
زا ار  لیعامـسا  تباین  رهاظ  هب  يوما  دـض  شبنج  رد  هک  یـسابع  ناگتـسباو  زا  هداد ، رارق  وگلا  ار  دـیزی  اب  هلباـقم  شور  هک  دوب  ياهمهاو 

، هدروآ دوجو  هب  يذوفن  یهورگ  دندوب ، هتفریذپ  شبنج  ماما  ناونع  هب  مالسلاهیلع -  قداص -  رفعج  ماما  ترضح  شراوگرزب  ردپ  يوس 
هب یـسابع  ياهيذوفن  ینیچربخ  مایق و  يریگلکـش  رد  ینکـشراک  هفیظو  ینامز ، كدـنا  زا  دـعب  دـندرک . ادـصمه  فلاـخم  ناـیولع  اـب 
هار يهدنهد  همادا  تماما  هن  دوب  شبنج  هب  طوبرم  راگزور  نآ  مسر  هب  لیعامسا  تماما  هکنیا  اب  دش . متخ  لیعامسا  تماما  حرط  يهمانرب 
دـض یبالقنا  تکرح  رد  تعامج -  ماما  دننام  شبنج -  ماما  ناونع  اب  هک  ار  لیعامـسا  تسا ، هصاخ  توبن  زا  هدـننک  تیافک  هک  تلاسر 

ثراو تماما  ریدغ و  ماما  قوقح  عفادم  یماح و  شبنج  خیرات  عطقم  نی  ازا  هتسناد ، راوگرزب  ردپ  نوچمه  دوب ، حرطم  نایناورم  نایوما و 
نیمأت دناهدمآ -  شیپ  خیرات  اب  ام  راگزور  ات  هک  هیلیعامسا -  ناماما  يالب  دش ، لیدبت  تماما  ماما و  دض  هقرف  هب  مالسا  تیمتاخ  تفالخ 

هنیمز نیا  رد  عماج  یقیقحت  تلالـض » ناربهر   » باتک رد  دناهدوب . مالـسلامهیلع -  نیرهاط -  همئا  تماما  فلاخم  ياههتـساوخ  يهدـننک 
تسا . هتفرگ  تروص 

يزاسهقرف لکش  لئاسو و 

لوصا و رب  یصخش  ياهقیلس  ياههفاضا  ینامسآ ، ینیئآ  ینید  ياهتلاصا  ای  یـسایس  یبهذم  بتاکم  رکفت  اب  هزرابم  ياهریـسم  زا  یکی 
یمتخ ترـضح  تثعب  تسخن  ياهزور  نامه  زا  هک  مالـسا  هحفـص 39 ] یناهج [  نیئآ  نافلاخم  دنامب . لیـصا  دـیابیم  هک  تسا  یعورف 

نب دمحم  ترضح  تسا و  یناهج  ینامسآ  نیئآ  يدمحا ، نیبم  نید  دنتشاد  نیقی  لب  دنتسنادیم ، یبوخ  هب  ینید  دهاوش  ساسارب  تبترم 
ياهنیئآ ياقب  تهج  دوب ، دـهاوخ  ءایبنا  یماـمت  تما  يارب  يربماـیپ  دـناهداد ، تراـشب  شترـضح  لـبقام  ناربماـیپ  هک  روطناـمه  هللادـبع 

اب هلباقم  يارب  ار  يدایز  ياهریـسم  يدمحم ، مالـسا  يرارقرب  اب  دـندوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیعورـشم  هک  تیحیـسم  دوهی و  سوجم ،
ياههمانرب دندوب -  هدرک  رایتخا  مالسا  ارهاظ  هک  هتخورفدوخ -  ياهيذوفن  هطساو  هب  ای  امیقتسم  اهنآ  زا  مادک  ره  هدرک و  باختنا  مالسا 

رد یمالسا ، روشک  یضرا  تیمامت  یعامتجا ، تینما  دض  ياههئطوت  رانک  رد  یـشور  ره  زا  شیب  هچنآ  دندرکیم . لابند  ار  یمالـسا  دض 
ضئارف ماکحا  يداـقتعا و  ياـهتلاصا  يراکتـسد  رطخ  دـنکیم ، هجوت  بلج  یمالـسا  يداـصتقا  ماـظن  يرارقرب  لالقتـسا و  نتخیر  مه 

رد هک  ار  مالسا  یئاوشیپ  تفالخ و  ریسم  هک  اجنآ  میوشیم ، راکنا  لباق  ریغ  تقیقح  نیا  هجوتم  خیرات ، یـسررب  اب  اذل  و  هدوب ، یناملـسم 
هب دنزیریم . ار  هدـش  نییعت  لبق  زا  ینامـسآ  تفالخ  هناوتـشپ  هنوگره  يرابتعایب  حرط  دـنهدیم ، رییغت  تسا  تمـصع  نادـناخ  راصحنا 

رماوا هک  دوب  نآرق  ياهیئوگ  یلک  هدننک  نییعت  تایآ و  رسفم  تایاور ، یئوس  زا  و  دندوبن ، نآرق  تایآ  لعج  هب  رداق  نوچ  ظاحل  نیمه 
تایاور تسیابیم  هک  نآرق ، تاکز  تخادرپ  زامن و  يهماقا  روتـسد  دننام  درکیم -  نیعم  صخـشم و  طسب  حرـش و  اب  ار  یهلا  یهاون  و 

اب دنتخادرپ . هحفص 40 ] دوب [  مهارف  شناکما  هک  تایاور  لعج  هب  ظاحل  نیمه  هب  دنهد -  حیـضوت  نیعم و  ار  نآ  ماجنا  يهوحن  دودح و 
ياههدش باختنا  تیحالـص  مدع  دـشیم . هتـشادرب  هعماج  لومعم  دارفا  ادـخ و  لوسر  ياههدـیزگرب  نیب  توافت  مارح ، لمع  نیا  يارجا 

، دـناهدشن یفرعم  مرکا  ربمایپ  طسوت  دنتـسین و  یهلا  يهدـیزگرب  هک  نیا  مکح  هب  درادـن  يرابتعا  تماما  توبن و  لصا  رد  هک  ار  یئاروش 
. درکیم فرطرب  دندشیم ، هتشاذگ  رانک  یمالـسا  هعماج  ساسح  بصانم  سپـس  تبترم ، یمتخ  ینیـشناج  تفالخ و  بصنم  زا  تسخن 

ماوع دزن  هاوخلد  تموکح  هب  ندیـسر  رد  ار  برع  بلط  تردـق  ناگبخن  يهدـش  یحارط  لـبق  زا  تسایـس  تسناوت ، تاـیاور  لـعج  یلو 
، هتـشاذگ رانک  دوبیم  مرکا  ربمایپ  ینیـشناج  هک  تفالخ  بصنم  زا  ار  ادخ  لوسر  یـصو  هداد ، تیعورـشم  دندوبن  مه  مک  هک  ناناملـسم 

تاروتسد دیابیم  ظاحل  نیمه  هب  تشاد ، دوخ  صاخ  تاررقم  هب  زاین  یتالوحت  نینچ  املسم  دنریگ . تسد  هب  ار  مالـسا  ناهج  روما  مامز 
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مدـع رثا  رب  هدـش ، ارجا  لباق  ات  دـشیم ، يراکتـسد  تسین  راگزاس  هتخاسدوخ  تموکح  اـب  هک  زین  یـسایس  یعاـمتجا  تاررقم  يداـبع و 
يدابع و تاررقم  یترورـض ، نینچ  تهج  هب  دنکن ؛ لکـشم  دـیلوت  تسین ، یهلا  ینامـسآ و  هک  هدـمآ  دوجو  هب  تموکح  عون  اب  تیخنس 
رب هوالع  مادقا ، نیا  اب  هداد ، رییغت  شیوخ  یصخش  ياههقیلس  اب  دوب ، هدش  نیعم  صخشم و  مرکا  ربمایپ  رصع  رد  هک  ار  یناملسم  فئاظو 

باختنا تیلضفا  حرط  يارب  ار  هنیمز  دندربیم ، یپ  هدروخ  بیرف  ناناملسم  شیپ  زا  شیب  تعاطا  یگدامآ  شیوخ و  ذوفن  نازیم  هب  هکنیا 
هحفص 41] تقیقح [  نیا  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  يرگید  مهم  عوضوم  دندرکیم . هدامآ  یهلا  ناگدیزگرب  ایـصوا و  رب  اههدش ،
زا دعب  هک  یـسایس  ناراکردناتسد  تسا : هدومن  خـلت  ار  نیملـسم  مالـسا و  نیریـش  ماک  تسا  نرق  هدراهچ  نآ  یخلت  هک  دـشابیم  خـلت 

، دوب مالـسلامهیلع -  تیبلها -  همئا  صاخ  تیعقوم  ندرک  یناـگمه  هک  تیـالو ، میمعت  راـنک  رد  دـندمآ ، دوجو  هب  مرکا  ربماـیپ  تلحر 
تـسد هـب  يرگید  زا  دـعب  یکی  تسیاـبیم  هـک  مرکا  ربماـیپ  يرفن  هدزاود  يایــصوا  راـصحنا  زا  ار  هماـج  یــسایس  ینید و  ربـهر  هلأـسم 

رارق هجوت  دروم  یمالـسا  هعماج  یـسایس  تسایر  ناونع  هب  تفالخ  ینید و  تیعجرم  يهبنج  تماما  خیرات  نیا  زا  درک . جراخ  دنتفرگیم 
تأرج هک  كاـنرطخ  ساـسح و  تیعقوـم  نینچ  رد  دوـشیمن ، شوماـخ  هاـگچیه  دزورفرب » دزیا  هک  ار  یغارچ   » مکح هب  یلو  دـش . هداد 

هب یـساره  دندوب ، هدروآ  دوجو  هب  هک  یتشحو  بعر و  زا  سرت  نودب  مرکا ، ربمایپ  نارادافو  دوب ، هدش  هتفرگ  قلخ  زا  مه  ندیـشک  سفن 
نادـناخ يدـمحم و  مالـسا  زا  تیاـمح  هب  تداهـش  دحرـس  اـت  اراکـشآ  روط  هب  دنتـشاذگن ، یعقو  یتموکح  تاررقم  هب  هدادـن ، هار  دوخ 

تـسد هب  یمالـسا  روشک  رانک  هشوگ و  زا  یـشرازگ  اب  هفقو  نودـب  هک  شور  نیا  دـنتخادرپ و  تماما  رییغت  لـباق  ریغ  لـصا  و  تمـصع ،
. دومنیم رتساسح  يرورض و  هظحل  هب  هظحل  ار  یئوج  هراچ  رکف  هکلب  دشیم ، بارطضا  تشحو و  بجوم  اهنت  هن  دیسریم ، ناراکردنا 

هلباقم يارب  دندیسر ، هجیتن  نیا  هب  يرس  تاسلج  رد  دناهتشاد ، روضح  خیرات  لوط  رد  هشیمه  هک  صاعورمع  دننام  یمـسجم  ياهناطیش 
تیمالسا ای  نادناخ  یمانشوخ  هچنآ  هب  ار  مادکره  هدروآ ، مهارف  ار  نانآ  یلدب  دیاب  لوسر ، لآ  فک  رب  ناج  ناگتخابلد  نادنمتدارا و  اب 

لکـشم اب  ریز  لکـش  هب  خـیرات ، شرازگ  رباـنب  روظنم  نیمه  هب  اذـل  هحفـص 42 ] و [  دـننکفا . تماـما  ناـج  هب  دربیم  لاؤس  ریز  ار  ناـشیا 
: دـندرک هلباقم  لایخ -  روصت و  هب  دـندوب  هتـشادرب  تموکح  زا  ار  ناما  هک  تماما ، فک  رب  ناج  عاجـش و  نارای  توبن ، دیـشر  ناراداـفو 

نادناخ يرادتسود  زا  مد  مدرم ، نیب  رد  دندرک  راداو  دندوب ، تارکنم  هب  هدولآ  یتح  ای  دنتشادن ، ترهش  يرادنید  هب  هک  ار  ياهدع  فلا :
یناملسم ضئارف  ماجنا  زا  تیافک  نادناخ ، يرادتسود  تبحم و  دنزاس ، عیاش  تاعامتجا  عمج و  رد  دنداد  تیرومأم  ار  یضعب  ب : دننزب .

قداص و رفعج  ماما  نب  لیعامسا  نیدباعلانیز و  ماما  نیـسحلا ، نب  یلع  نب  دیز  لاثما  تماما  هک  دندرک  مادختـسا  ار  ياهدع  ج : دنکیم .
ندوب قولخم  هدنب و  قوف  یماقم  رد  ار  میرم  نب  یـسیع  هک  یحیـسم ، نایلاغ  شور  د : دـنزاس . مالـسا  ناهج  زور  غاد  هلأسم  ار  نانیا  ریظن 
هدـید همئا  رانک  رد  هک  یئاهنآ  دـندروآ : دوجو  هب  ار  یلاـغ  تیعمج  هقبط ، ود  زا  هدومن ، ار  تردـق  ناـگبخن  هجوت  بلج  دـنهدیم ، رارق 

باختنا مادختـسا و  زین  ار  یهورگ  و  دـندرک . يرادـیرخ  نکمم  يهلیـسو  ره  هب  ار  اهنآ  دوب ، نانآ  يرادـیرخ  ناـکما  نکل  دـندوب ، هدـش 
، يربمایپ داقتعا  دنتـشاد ، تیرومأم  هورگ  نیا  دننک . تموکح  روظنم  نیمأت  نآ ، هب  ات  هدروآ ، مهارف  یترهـش  ماما ، زا  تیامح  اب  ات  دندرک 
، توبن يهدنهد  همادا  هناگی  تماما  و  ربمایپ ، نیـشناج  اهنت  ماما ، فالخ  رب  يراک  زین  هار  نیا  زا  ات  دنهد  جاور  ار  ناشیا  یئادـخ  ای  ناماما 
، هدشن عطق  هاگچیه  هک  ياهلباقم  ياهشور  دنشاب . هدرک  تسا  مالـسا  تیمتاخ  هک  يدمحم  هحفص 43 ] بان [  مالـسا  ظفاح  تقیقح  رد 

ندنام لیصا  رد  هک  یصاخ  تیمها  اب  تاعوضوم  اب  و  دوریم ، هتفر و  رامش  هب  یناملـسم  مالـسا و  نانمـشد  يارب  زاسراک  هشیمه  یحرط 
زا ار  ناربمایپ  متاخ  توبن  نآرق و  ناوریپ  يهملک  تدـحو  - 1 زا : دنترابع  تسا ، هدومن  دروخرب  دراد  یئازسب  شقن  يدمحم  بان  مالـسا 

تیمها هب  هجوت  یمالـسا و  تایعرـش  ندرک  گـنرمک  - 2 دـنوش . یمالـسا  هعماج  زاسراک  قافتا  داحتا و  يرارقرب  عناـم  هتـشادرب ، ناـیم 
ناـیب ترتـع  نآرق و  دـیواج  روشنم  تروص  هب  مرکا  ربماـیپ  طـسوت  هدرک ، نیعم  صخـشم و  ادـخ  لوـسر  نآرق و  هک  یناملـسم  فئاـظو 

اهنت تماما ، نداد  میمعت  - 4 تسه . هدوب و  ریذپان  یئادج  هک  یمالـسا ، یـسایس  يربهر  ینید و  تیعجرم  يزاسادج  - 3 تسا . هدیدرگ 
عوجر زا  ار  ناسنا  هدرک ، نیمأت  ار  توبن  دوبمک  ایند  بورغ  نیرخآ  ات  مالـسا ، ینامـسآ  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هک  ماما ، صوصخم  بصنم 
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وت دنکیم : ضرع  مالـسلاهیلع -  یبتجم -  ماما  شراوگرزب  ردارب  هب  هیفنح ، نب  دـمحم  هک  روطنامه  اریز  دزاسیم . زاینیب  موصعم  ریغ  هب 
نیا تسا . ربمایپ  روضح  ای  بایغ  رد  ماـما  ماـقم  نیا  هک  ربماـیپ  يوس  هب  تسا  ياهلیـسو  ماـما  [ 6  ] ربمایپ يوس  هب  ياهلیـسو  یتسه و  ماـما 
يارب مالـسا  ردص  زا  هک  دـشابیم  تیبلها  مالـسا  نافلاخم  دروخرب  موش  راثآ  دیـسر ، رظن  هب  اتـسار  نیا  رد  هک  یتامهم  عوضوم و  راهچ 

هک ترتـع  نآرق و  لـصا  دروم  رد  تسا . هدـش  هتفرگ  راـک  هب  میداد  هحفـص 44 ] رارق [  هراـشا  دروم  هچنآ  یماـمت  ندرب  نیب  زا  هلباـقم و 
، دوشن هداد  رارق  نآرق  لـباقم  رد  نآرق  اـت  دراد ، یهلا  یحو  مکح  [ 7 « ] يوهلا نع  قطنیام   » رابتعا هب  دـیدرگ و  ررقم  ادـخ  لوسر  طسوت 
. دنکن ادیپ  تیمسر  دوشن و  یلمع  تسا  ترتع  تماما  يهدننک  تیافک  يوبن ، تایاور  موش  حرط  ات  دیامنن ، ترتع »  » نیزگیاج ار  تنس » »

رانک شینامـسآ  ملـسم و  قح  زا  یـصو  یلع  هک  ترتع ، تماما  نتـشاذگ  رانک  لاـس  جـنپ  تسیب و  نارود  ياـجهباج  رد  هک  یتروص  رد 
رتمهم دـشیم . ساسحا  ترتع  ماـما  دوبمک  يوبن ، تاـیاور  نتـشاد  تسد  رد  اـب  هنوگچ  روطچ و  تسا  هاوگ  خـیرات  دوب ، هدـش  هتـشاذگ 

هعماج يرورض  لب  لالح ، نآ  ماجنا  ادخ ، لوسر  رصع  رد  هکنیا  هب  فارتعا  اب  ار  یمالسا  ماکحا  ترتع ، تماما  نتـشاذگ  رانک  اب  هنوگچ 
رد یهورگ  عوکر ، رد  یعمج  هک  دـیآیمن ، ناشـشوخ  هلفان  زامن  يرازگرب  لکـش  زا  نوچ  دـنتفگ  اـی  دـندرک ؛ یهن  تسا  هدوب  یمالـسا 

تعامج اب  میئوگیم  دوش ، هدـناوخ  يدارف  لفاون  دـناهداد ، روتـسد  ادـخ  ربمایپ  هکنیا  اب  دنـشاب ، مایق  رد  يدادـعت  ناـمز  ناـمه  اـی  دوجس 
یسایس تنطلس  ینید و  تموکح  تسا ، هجاوم  موش  حرط  نیا  اب  زونه  مالسا  ناهج  هک  تسایس ، زا  نید  يزاس  ادج  يهرابرد  ای  دیناوخب .

، مالسا ریاغم  ولو  هقیلس ، هب  مادک  ره  هک  هماکدوخ ، ماکح  اب  ار  مالسا  دنداد . رارق  رگیدکی  لباقم  دندرک و  دومناو  هناگادج  لکش  ود  ار 
رهاـظ ظـفح  ظاـحل  هب  راـچان  ار  یناملـسم  فئاـظو  هدرک ، هجاوم  دـننکیم  تموکح  ناملـسم  یتـلم  روشک و  رب  ناـهج  زا  ياهشوـگ  رد 

نیعم و دوخ  يهقیلس  هب  ار  یمالسا  يراد  تموکح  یسایس  شور  نکل  دنهدیم ، هحفص 45 ] ماجنا [  تسا  یناملسم  مسر  هک  هنوگنامه 
نانچ ناشیا  اب  دننک ، ضارتعا  دریگیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنتسه ، يدمحم  نیئآ  ياهقف  هک  یمالسا  ینید  ناملاع  رگا  و  دنیامنیم . صخـشم 

، تشذگ ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  هچنآ  یپ  رد  رگا  هک  یتروص  رد  تسا  دیعبت  ای  هجنکـش  نادـنز و  نآ ، نیرتمک  هک  دوشیم  دروخرب 
ناملاع راصحنا  رد  دناهداد  روتـسد  هادـف -  انحاورا  نامز -  ماما  هصاخ  همئا  هک  روطنامه  مالـسا  ناهج  یـسایس  يربهر  ینید و  تیعجرم 

یناملـسم هب  ناناملـسم  هن  دـنتفرگیم ، رارق  یمالـسا  تموکح  سأر  رد  دـنادمحم -  لآ  ياهقف  هک  دـهتجم -  نایوار  دوب ، تماما  ثراو 
دنتخانشیم مالسا  یمسر  یلوتم  ار  شیوخ  روج ، نیطالـس  هن  و  دنـشاب -  یعقاو  یقیقح  ناملـسم  دنناوتن  هک  دنتفرگیم -  يوخ  یتنطلس 

دننک . اضما  دوخ  تسایر  ياقب  يارب  ار  ناناملسم  تلذ  يهقرو  ریز  زور  ره  هک 

ریخا نرق  ود  رد  يزاس  هقرف  هنتف 

عیاش حول ، هداس  مدرم  بیرف  تهج  راجاق ، هاش  یلعحتف  لاثما  دندوب ، هجاوم  یعیـش  ناملاع  ذوفن  تردق و  اب  هک  نیطالـس  زا  یـضعب  هتبلا 
تنطلـس هزاجا  يدـهتجم  زا  اضعب  یتح  اـی  و  دوشیم . بوسحم  ندومن  تموکح  هزاـجا  اـنیع  نید ، ناـملاع  زا  اـم  دـیلقت  هک  دـنتخاسیم 

مالسا  » كانرطخ هحفـص 46 ] يهمانرب [  تماما ، ياهنم  مالـسا  عوضوم  اب  هزرابم  هار  رد  هصالخ  دوبن . شیب  يزاب  مه  نآ  هک  دـنتفرگیم 
تسا تبیغ  مایا  رد  نآ  تاروتسد  يانعم  مامت  هب  يارجا  لماع و  يدمحم ، بان  مالـسا  نابهگن  ظفاح و  اهنت  هک  ار  [ 8 « ] تیناحور ياهنم 

هب هک  دـیدرگ -  مالـسا  يارقلا  ما  رد  یمالـسا  بالقنا  هنیمز  هکلب  دـشن ، عقاو  رثؤم  اهنت  هن  هناتخبـشوخ ! اما  دـندروآ ؛ یمالـسا  هعماـج  هب 
نیطالس ارما و  ماکح و  رب  ار  یگماکدوخ  هصرع  يزور  امتح  هدش -  وگلا  ایند  ناناملسم  یمامت  يارب  یناسر ، عالطا  ياههکبـش  یهاوگ 

ناـبابرا و درک  راـکنا  ناوـتیمن  نکل  دـنهد . نت  تسا  ترتـع  نآرق و  رب  یکتم  هک  یتـموکح  هـب  دـنوشیم  روـبجم  هدروآ ، گـنت  روـج 
راصحنا رد  يربک  تبیغ  نارود  رد  هک  ار  موصعم  ماما  یئاوشیپ  دض  ياهشور  نامه  دننکیم ، تموکح  مالسا  ناهج  رب  هک  ینانارمکح 

، زور نامه  بسانم  یعون  هب  زور  ره  و  دنهدیم . هداد و  رارق  مجاهت  دروم  ظاحل  نیمه  هب  هتخانش ، دوخ  محازم  دشابیم  موصعم  ریغ  ماما 
فلتخم ياهلکـش  هب  هک  دروخرب  نیا  یبیرخت  شقن  هب  دـیاب  ریزگان  دـنزادرپیم . تبیغ  مایا  رد  موصعم  ریغ  ماما  و  تماـما ، فیعـضت  هب 
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ساسا رب  افرـص  هک  هلزتعم »  » ریظن ياهدـیقع  ياهيزاس  هقرف  رانک  رد  دـیابیم  روظنم  نیا  نیمأت  تهج  تشاد . هجوت  تسه  هدوب و  حرطم 
رب ناگدـننک  تموکح  راتفگ  راتفر و  لامعا ، ندرک  یمالـسا  يارب  هک  یئاههقرف  ای  تسا ، هتفرگ  لکـش  مالـسا  رد  يدرف  يداـقتعا  هقیلس 

هحفـص 47] دوجو [  هب  تیباهو »  » دـننام ننـست ، عیـشت و  اب  هلباـقم  تقیقح  رد  مالـسا ، فیرحت  يارب  هک  یئاـههقرف  اـی  دـناهتخاس ، مالـسا 
هیدـیز و نازاس  هقرف  شور  دـننام  یـشارت ، ماما  اب  اـت  دـناهتخاس ، تماـما  اـب  هزراـبم  روظنم  ظاـحل و  هب  هک  یئاـههقرف  هب  دـیاب  دـناهدروآ ،

هتـشاد هجوت  دـننک  هزرابم  هلباقم و  ماما ، بایغ  رد  ینید  عورـشم  تیعجرم  هناگی  ماما ، تباین  و  ربمایپ ، سیفن  سفن  ماما ، اب  [ 9  ] هیلیعامسا
بیرف ساسارب  ناشتموکح  هک  مینک  زاغآ  هیماینب  هایـس  کیرات و  نارود  زا  ار  یـسررب  قیقحت و  یتسیاب  ریزگاـن  راـبتعا  نیمه  هب  میـشاب .
راوتسا دشیم ، طوبرم  ماما  هب  هک  یئاهتیلوئسم  زا  ماما ، يانعم  مامت  هب  نتـشاذگ  رانک  رتمهم  و  ماما ، زا  نانآ  ندرک  رود  ظاحل  هب  مدرم 
تروص هب  دوب ، یناملـسم  ياهتیلوئـسم  زا  ياهدع  رارف  يارب  یـشور  هک  ار  فوصت »  » يروظنم نینچ  نیمأت  يارب  نایوما  مینادیم  و  دوب .

يهدناشن تسد  روج  نایطالس  دهدیمن  هزاجا  هک  یمالسا  زا  عون  نامه  دنداد . رارق  تیبلها » مالسا   » لباقم رد  ار  نآ  هدروآرد ، ياهقرف 
رد ماما ، تبیغ  مایا  رد  و  مالـسلاهیلع -  ماما -  صوصخم  هک  دنریگ  رارق  یماقم  رد  یناهج ، رامعتـسا  مادختـسا  رد  نامکاح  ای  رابکتـسا ،

شور دوب ، هدمآ  دوجو  هب  هیماینب  يهدارا  تساوخ و  هب  هک  یفوصت  هب  ناگتـسباو  تسا  بیجع  و  دـشابیم . نیملـسم  رما  تیالو  راصحنا 
ناـنچ دـندوب ، هدرک  یناـگمه  ار  نینمؤملاریما  يراـصحنا  بقل  هک  دوب  یئاهتسایـس  ناـمه  فیرحت  هکلب  دوبن  ناـشوپ  فوـص  هنادـهاز 

، يداقتعا نینچ  رابتعا  هب  هدمآرد ، دنتسه » رمالا  یلوا  عبات  نایفوص   » راعـش تروص  هب  اهدعب  هک  دنتـشاد  تموکح  اب  هطبار  رد  يدروخرب 
لاح و  دناهتشاد . روضح  نایسابع ، نایناورم و  نایوما ، نیطالـس  ياهزور  نامه  هحفص 48 ] دننام [  راگزور ، ناهاش  تمعن  ناوخ  رـس  رب 

هک تسا  یئاه  ظاحل  نامه  يهجیتن  تفریذپ ، دـیاب  دـننکیم !؟ یناصقر » هبرگ   » تسا یمالـسا  ناریا ، یتموکح  ماظن  هک  يرـصع  رد  ارچ 
، ياهدـیقع فوصت  یناـسنا ، فوصت  ياـهتروص  هب  هدرک و  لدـبم  ياهقرخ  فوـصت  هب  ار  يوـما  رـصع  ناـشوپ  فوـص  هنادـهاز  شور 

فیعـضت رتمهم  مالـسا ، فیذـحت  فیرحت و  رد  ار  مالـسا  رد  يروآ  هقرف  شقن  نرق ، هدراهچ  لوط  رد  ياهقرف ، فوصت  یملع و  فوصت 
اب دروخرب  يارب  هلیسو  نیرتهب  هداد  رارق  وگلا  يرورـض  عقاوم  رد  هتـشاد و  هاگن  هدنز  مالـسا  يهدروخ  مسق  نانمـشد  رطاخ  رد  یناملـسم 

نامزاس دوب ، هدمآرد  یفنـص  تروص  هب  یفوص  مسا  اب  هک  یناسنا  فوصت  لاح  ره  هب  دننک . يروآکلـسم  يزاس و  هقرف  هتـسناد  مالـسا 
ات دـشیم ، حرطم  یلو » «، » بطق  » دـننام مالـسلامهیلع -  نیموصعم -  همئا  صوصخم  ینیوانع  اب  هک  دـیدرگ  یتاـماقم  ياراد  هدـش ، یهد 

هلباقم تماما  اب  تیالو  نکر  زا  تیامح  مان  هب  مه  نآ  تماما ، لصا  اب  ینعی  هدومن ، ار  یناملـسم  هب  رهاظتم  نازاـس  کلـسم  روظنم  نیمأـت 
اب ریدـقت  ره  هب  تسا . یطابنتـسا  نینچ  دـیؤم  نیتسخن ، ياههرود  هفوصتم  يهدـنامزاب  راثآ  فوصت و  خـیرات  قیقد  هعلاطم  هکناـنچ  دـننک .

يهدـس فالـسا  فالخرب  هادـف -  انحاورا  بئاغ -  مئاق  ماـما  ترـضح  تبیغ  يهرود  ناـیفوص  میریگیم ، هجیتن  خـیرات  شرازگ  هب  هجوت 
، ياهطـساو تباین  ياعدا  اب  يربک ، تبیغ  مایا  رد  دـنتفریم ، رامـش  هب  یـسابع  يافلخ  يوما و  ناهاش  زا  تیامح  رومأـم  هک  دوخ  نیتسخن 
هب هک  تبیغ ، مایا  يهماع  باون  تیعجرم  رارمتـسا  هحفـص 49 ] لباقم [  رد  تقیقح  رد  هتـسناد ، دهتجم  نایوار  يهدـننک  تیافک  ار  دوخ 

نیزگیاج هدرک ، حرطم  ار  تیبطق » ، » دشابیم ارجالا  مزال  یمکح  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نسحلا -  نب  ۀجح  ترـضح  يهدارا 
لماکتم ناسنا  نآ  زا  مود  يهبتر  رد  موصعم و  لماک  ناسنا  نآ  زا  تسخن  هبتر  رد  تسا ، ادـخ  تفالخ  دـننامه  هک  ادـخ  لوسر  تفـالخ 

یفرعم موصعم  ماما  دوجو  زا  هدـننک  تیافک  مالـسلاهیلع -  موصعم -  تماما  نارود  رد  هفوصتم  هک  روطنامه  ات  هدومن ، تسا  موصعم  ریغ 
رصع رد  ترـضح  نآ  ياهراک  ماجنا  رد  ادخ  لوسر  هفیلخ  دهتجم ، نایوار  نیبم و  نالقان  ملعم و  ناملاع  هک  زین  تبیغ  مایا  رد  دنوشیم ،

کلسم رامعتسا  رطخ  ساسحا  نیا  تسا  هجوت  رکذت و  لباق  دنشاب . هتشاد  ناشیا  هب  تبسن  ار  ماما  اب  تیدض  شقن  نامه  دنشابیم ، تبیغ 
رابکتـسا تقیقح  رد  تسا . تماما  اب  نایـسابع  نایناورم و  نایوما ، دروخرب  ناـمه  رارکت  تبیغ ، ماـیا  رد  تماـما  باون  تیمکاـح  زا  زاـس 

ربمایپ و تیمکاح  دننامه  طیارشلا ، عماج  هیقف  تیمکاح  هک  هتـشاد  نیقی  و  هدرب ، یپ  يربک  تبیغ  رد  هماع  باون  يدوجو  ریثأت  هب  یناهج 
هدیدمتـس مولظم و  ياهتلم  رب  ناماکدوخ  يالیتسا  يراوخناهج و  اـب  هدـننک  هلباـقم  يورین  نیرتكاـنرطخ  نیا  و  هدوب ، موصعم  ناـماما 
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هداد قیبطت  مالسا  اب  یلازغ  دمحم  یکم و  بلاطوبا  يذابالک و  رکبوبا  جارس و  رصنوبا  طسوت  هک  یملع  فوصت  هتبلا  تسا . هدیـشک  رجز 
 - مالـسلاهیلع موصعم -  ماما  هس  قیرط  زا  ار  تیالو  يامظع  ماقم  هب  اههقرخ  یگتخاس  ربخ  باستنا  یملـس ، نمحرلادبع  تایلعج  اب  دـش ،

تـسناوت هک  دروآ  مهارف  ياهدـیقع  هحفـص 50 ] فوصت [  یناـسنا و  فوصت  یملع ، فوـصت  نیب  يدـنویپ  هداد ، تیعورـشم  تیمـسر و 
يزوریپ زا  دعب  هناتخبـشوخ  هک  دزاس . هارمه  تیبلها  مالـسا  اب  هشیمه  هقرف  تروص  هب  ار  تماما  اب  تیالو  دض  يهدیدپ  هیفوص ، کلـسم 

ناونع هب  اهنرق  هک  فلتخم  تاعوضوم  نوماریپ  هیفوص ، ياهاعدا  تلاصا  یـسررب  هب  هتـسجرب ، ناققحم  یمالـسا ، اـنعم  ماـمت  هب  بـالقنا 
ياهقرف هفوصتم  ياـعدا  اـب  هجیتن  تسا ، هتفرگ  رارق  قیقحت  دروم  هک  يدراوم  یماـمت  رد  و  دـنتخادرپ . دوب  حرطم  لیـصا  باـن و  یقیاـقح 
تماما اب  هدننک  هلباقم  نیرتهب  نایـسابع  نایوما و  هک  اه  ظاحل  نامه  هب  ار  فوصت  مالـسا ، يهنحـص  رد  هشیمه  نافلاخم  درادـن . تقباطم 

هب دنتـسناوت  و  هتـشاد ، رارقرب  ننـست  عیـشت و  رد  زورما  هب  ات  دندوب ، هداد  صیخـشت  مالـسا  تیمتاخ  ظفاح  هناگی  لب  توبن ، يهدنهد  همادا 
. دنهاکب ننست  لها  شیدنادازآ  ياهقف  و  عیشت ، رد  رصع  ماما  باون  يربهر  هب  مالسا ، یشخب  ریثأت  زا  هنایفوص ، ياههقرف  باطقا  يهلیـسو 

دصاقم يهدننک  نیمأت  هک  وس  نآ  هب  ار  یمالسا  عماوج  و  هدرک ، فیرعت  انعم و  دشاب  یبنجا  عفانم  ظفاح  هک  ياهنوگ  هب  ار  مالـسا  رتمهم ،
ياههبیرغ دمآ  تفر و  لحم  یمالـسا  ياهروشک  فلتخم ، ياههناهب  هب  هک  يرجه  مهدزاود  نرق  زا  ابیرقت  نکل  دنیامن . تیاده  تساهنآ 

تاـفارخ و دـش ، هداد  لاـقتنا  یمالـسا  ياـهتلم  هب  ناملـسم  ریغ  یتـلم  زا  یعاـمتجا  يدرف  یگدـنز  ياههقیلـس  تـفرگ ، رارق  یلم  ینید 
اهنت هن  هیلیعامسا  رانک  رد  زین  فوصت  تشاذگ ، شیامن  هب  ار  دوخ  یلم  یبهذم  يرابتعایب  يزیچ  ره  زا  شیب  اههقرف ، فیخـس  ياهتنس 

هب اب  هحفـص 51 ] ظاـحل [  نیمه  هب  دادیم . تسد  زا  ار  ینطو  ینید و  ياـههبیرغ  رظن  دروـم  یئآراـک  هتفر  هـتفر  هـکلب  دوـبن ، بیـصنیب 
بحاص يرنوسامارف ، رد  فوصت  تیبطق  دوب ، هفوصتم  يهدـش  قمریب  ياههقرف  يزاسزاب  يهرود  هک  راجاق  هاش  دـمحم  ندیـسر  تنطلس 

اهنآ يارب  هیـسور  یتح  هسنارف  ناملآ ، سیلگنا ، ياههدناشن  تسد  هک  یئاهبسانت  هب  يرگید ، زا  دعب  یکی  هیفوص  باطقا  هدش ، یـسرک 
تـسد زا  ار  دوخ  یئآراک  یگداتفا ، بقع  ظاحل  هب  اهتیلم ، اهندـمت و  طاـبترا  رد  اـت  دـندمآیمرد  اـهژل  تیوضع  هب  دـندرکیم  نیعم 
روظنم نیمأت  هدشن ، عقاو  رظن  لوبقم  نادنچ  يرنوسامارف ، هب  فوصت  ندز  دنویپ  اما  دنشاب . یبنجا  ياههتساوخ  تمدخ  رد  نانچمه  هدادن ،

ینید ناملاع  رادـتقا  يارب  ار  هنیمز  اهکلـسم  اههقرف و  فیعـضت  ادابم  ات  درک  یئوج  هراچ  هب  راداو  ار  نانآ  هدرکن ، ار  روز  رز و  نابحاص 
دوش . هدروخ  نانآ  موش  دصاقم  ياههنوگ  رب  یلیس  نیرتتخس  تروص  هب  هدروآ ، مهارف 

ناملسم ياهتلم  يرادیب  یبوکرس ، هشیدنا 

، یتموکح ياهتردق  دیرخ  رز  ناگتسباو  یبآم  لادوئف  ظاحل  هب  هک  یحور  ياهیگتـسخ  یمالـسا و  هعماج  يرکف  حطـس  نتفرگ  الاب  اب 
هاگهانپ نیرتهب  یشحو ، لوغم  هلمح  زا  دعب  هک  زین  اههاقناخ  یفرط  زا  و  دوب ، هدروآ  هوتس  هب  مالسا  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  ار  ناناملـسم 

عفر يارب  یئاج  هدش ، يروشک  يرکـشل و  يارما  دمآ  تفر و  لحم  تفریم ، رامـش  هب  هدید  رجز  نامولظم  هدیـشک و  جنر  ناگدـیدمتس 
نیشن هاقناخ  خویش  یگدناشن  تسد  تقیقح  هحفص 52 ] رد [  دوبن ، تسرپرسیب  ناگدیشک  رجز  سکیب و  ناتسدیهت  یحور  ياهراشف 

نارذـگشوخ ياهرابرد  هب  هتـسباو  لاجر  فارـشا و  عاتم  اـب  زین  ار  هیفوص  يرادـناکد  هک  هاـقناخ  لـها  گـنتاگنت  تاـطابترا  و  هفوصتم ،
تقیقح نیا  هجوتم  ار  نارذـگ  شوخ  بلط  تحار  نارگرامعتـسا  دنتـشاد ، تیخنـس  هک  دوب  هدرک  ینارگید  دـمآ  تفر و  لـحم  اورپیب ،

یئاج دناهدوب ، یتموکح  دض  ياهمایق  يهزیگنا  خیرات ، لوط  رد  هک  ياهقبط  نامه  دنمتـسم ، هانپیب  دنمدرد و  مولظم  رـشق  هک  دوب  هدومن 
دنهاوخ مالـسا  ناهج  رب  نارمکح  يهدناشن  تسد  ياهتموکح  لباقم  رد  هاتوک  ینامز  تشذـگ  اب  املـسم  هتـشادن ، یئاشگ  هدـقع  يارب 

نینچ زا  سرت  دش . دنهاوخ  یئاهر  يارب  یئوگلا  رتمهم  هدیشک ، نوریب  اهنآ  گنچ  زا  ار  یمالسا  عماوج  زا  ياهعماج  یسایس  ماظن  داتسیا ؛
ياهشور نوگانوگ ، ياههمانرب  هدیدرگ ، ریبک  يایناتیرب  تارمعتـسم  ترازو  يهداعلاقوف  تاسلج  تهج  هنیمز و  كانتـشحو ، ياهدنیآ 

يارب ار  ياهراچ  هار  ات  هداد ، رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ار  ردلق  ياهتموکح  يراوخناهج  دض  تقیقح  رد  یسیلگنا ، دض  رطخ  اب  هلباقم 
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ینیبشیپ رطخ  يریگ  لکـش  عوقو و  زا  شیب  هتفای ، دشیم  اهتلم  يرادیب  زاسهنیمز  هک  ناناملـسم  یگتـسخ  زا  هتـساخرب  رطخ  زا  یئاهر 
هدـش و نیودـت  تارطاـخ ، اـی  همانرفـس  ناوـنع  تحت  هک  یئاـههعومجم  یـسررب  دـنیامنب . ار  متـس  راـب  ریز  ياـهتلم  ماـیق  جـالع  هدـش ،

ناتسلگنا تارمعتسم  ترازو  هک  تسا  تقیقح  نیا  يهدنهد  ناشن  هتفرگ ، رارق  سرتسد  رد  هدمآرس ، اهنآ  يراد  ناهنپ  نامز  هناتخبـشوخ 
رد نیـشن ، هعیـش  ياهطیحم  دـننام  زین  روج  مکاح  يرمالایلوا  هحفـص 53 ] رکفت [  اب  ننـست  لها  یمالـسا  يهعماج  دوب  هدیـسر  هجیتن  هب 

هتخادنا هداد ، رارق  گرم  يهناتـسآ  رد  و  هدومن ، مورحم  یگدـنز  يهیلوا  لئاسو  نتـشاد  زا  ار  اهنآ  هک  يرقف  يارب  یئوج  هراچ  يهناتـسآ 
، سیلگنا سور ، ریظن : يردلق ، ياهتموکح  يهدـناشن  تسد  نامکاح  یگدز  بابرا  هب  دـبای ، لکـش  هشیدـنا  نیا  يهفطن  رگا  هک  تسا .

لب دیفم ، زاسراک و  یمیمـصت  هک  دوب  زادنارب  رامعتـسا  یبابرا  يهشیر  لب  يدج ، يرطخ  نینچ  عفد  ظاحل  هب  دماجنایم . ناملآ  هسنارف و 
نیا یپ  رد  دـهد ، یئاهر  تراسا  غوی  ریز  ياهتلم  ماـیق  یمتح  رطخ  زا  ار  راوخناـهج  ياهتردـقربا  دـیاش  اـت  هدومن ، ذاـختا  روآباوخ 

هرادا تنـس  لها  هناگراهچ  بهاذـم  هب  هتـسباو  یهاشداپ  ای  مکاـح  رظن  ریز  هک  نیـشن  ینـس  ياـه  طـیحم  يارب  هک  دوب  رظن  تقد  هجوت و 
رتسم طسوت  ار  باهولادبع  نب  دمحم  دندومن . ذاختا  لقتـسم  میمـصت  ود  تقیقح  رد  هناگادـج ، رکف  ود  نیـشن ، هعیـش  عماوج  و  دـشیم ،

، باهولادبع نب  دمحم  زا  تقیقح  رد  دندومن . تیبرت  شیوخ  يهقیلس  هب  و  هتشادرب ، نایم  زا  ار  وا  تادیقت  تسخن  هدرک ، یئاسانش  رفمه 
تنس و لها  بهاذم  هب  تهابش  هنوگچیه  هک  ار  یکلسم  دنداد  تیرومأم  وا  هب  ینس ، هن  دشیم و  هتخانـش  هعیـش  هن  هک  دنتخاس  یناملـسم 

هقرفت هب  هنیدـم  هکم و  میرکت ، میظعت و  مارتحا و  دروم  مرح  ود  رانک  مالـسا ، ناهج  زکرم  رد  اـت  [ 10 ، ] دیامن سیسأت  دشاب  هتـشادن  هعیش 
زورما هحفص 54 ] و [  دندوب . هتساوخ  هک  درک  نانچ  وا  و  دزادرپب . تسا  نیرفآ  مایق  یگچراپکی  اب  هدننک  هلباقم  هلیـسو  نیرتهب  هک  ینکفا 

 - اهتصرف نیرتیلاع  رد  تاناکما  نیرتهب  اب  مالـسا -  ناهج  یگنهرف  هن  یناکم  زکرم  زاجح -  رد  تیباهو  کلـسم  هنوگچ  هک  میدهاش 
هک یمالسا  قافتا  داحتا و  ریسم  فالخ  رب  سیلگنا ، یمالسا  دض  ریبدت  لصاح  یباهو  مالسا  نامه  مالـسا ، جیورت  هناهب  هب  جح -  مسارم 

درف و يهیحور  اب  تیخنس  هک  یلکش  یمان و  هب  مالسا  يایند  زا  ياجک  ره  رتمهم  دنتسه . اشوک  تسا  مالسا  ربمایپ  ادخ و  شرافـس  دروم 
یتسرپرس تحت  ناناملـسم  شخب  یئاهر  ياهشبنج  یبوکرـس  مالـسا و  فیعـضت  لوغـشم  هدومن ، تیلاعف  دراد  هعماج  نآ  يهرادا  لکش 

زا هنحـص  رد  هشیمه  يهرهچ  رازه  سیلگنا  نیمه  اـیناتیرب ، تارمعتـسم  ترازو  يهتفگ  هب  هـک  عیـشت  رد  و  دنتـسه . ناملـسم  ریغ  ناـبابرا 
تیالو میمعت  دننامه  هک  يرگیلاغ ، دیدجت  تسخن  دنداد : رارق  هجوت  دروم  ار  عوضوم  ود  [ 11  ] دنسرتیم ننست  زا  شیب  هعیش  تیناحور 

ماما اب  تیالو ، ندرک  یناگمه  رد  رگا  ینعی  دروآ . دراو  تماما  هب  ار  تامطل  نیرتكاـنرطخ  لـب  نیرتکـلهم ، دـناوتیم  یـشارت  ماـما  و 
یتاعوضوم حرط  دـننکیم ، یفرعم  ادـخ  ربمایپ و  دـح  رد  ار  ماما  هک  يرگیلاغ  رد  دـنداد ، رارق  ینمـشد  فدـه  ار  تماما  ماما و  یـشارت ،

ار تماما  میمعت  روظنم  نامه  اـنعم  رد  دـهدیم . رارق  تیهولا  ضرع  رد  ار  ماـقم  ود  نآ  ماـما ، ربماـیپ و  رظن  فـالخرب  هک  دوشیم  هتخیر 
نیـشیپ ياههرود  يرگیلاغ  گنهرف  اب  دوب و  نآ  قالخ  دوخ  هک  يرکفت  اب  ار  یئاسحا  دمحا  خیـش  خـیرات  عضوم  نیا  رد  دـنکیم . نیمأت 

هک یتروص  هب  ار  تارمعتسم  ترازو  دیدج  حرط  وا  دندرک . تیوقت  هدومن ، یئاسانـش  فجن  يهزوح  هحفص 55 ] رد [  تشاد ، یئوسمه 
لوهجم يدرف  یتشر ، مظاک  شدرگاش  و  درک . حرطم  نیشن  هعیـش  ياه  طیحم  رد  هداد ، لکـش  دوب  شایـصخش  تاعارتخا  تاعادبا و  زا 

نیا تشگزاب  نوچ  و  دـنتخادرپ ، دـنتخاس و  ار  یکلـسم  شیوخ ، دـئاقع  راـکفا و  ناـیب  اـب  مادـک  ره  هک  دومن  تیبرت  ینادرگاـش  هیوهلا ،
دندناوخیم یخیش »  » ار وا  ياهدیقع  ناگتسباو  دندرکیم ، فیرعت  خیش »  » ناونع اب  ار  وا  صخـش  و  دوب ، یئاسحا  دمحا  خیـش  هب  اههزومآ 

، درک تفلاخم  تماما  لصا  اب  احیرص  هن  و  داد ، میمعت  ار  تیالو  هن  هیخیش ، کلسم  دندش . روهشم  هیخیـش »  » هب اهدعب  هک  دنتخانـشیم . و 
ياراد ار  ماما  ربمایپ و  دوب ، هدمآ  رـس  ماما  ربمایپ و  زا  يزاسادـخ  یـشارتادخ و  يهرود  نوچ  هدرک ، حرطم  نایلاغ  کبـس  هب  ار  ماما  هکلب 

هعیـش ياهطیحم  رب  الیتسا  هار  نامه  تسرد  نیا  دندشیم . فیرعت  يرگیلاغ  فادها  ریـسم  رد  هک  درک  یفرعم  یتاذ  یتارایتخا  تردـق و 
هتخابلد هتفیش و  رارقیب ، هلاو و  دنسانشیمن ، اپ  زا  رس  تماما ، ماما و  هار  رد  هک  ار  نایعیش  اریز  دندوب . هداد  صیخشت  تسرد  و  دوب . نیـشن 

يارب ار  تیباهو  رطخ  نامه  دـناوتیم  هک  دـندرک  مرگرـس  یعارتخا  عادـبا و  هب  ار  اـهنآ  هدرک ، بذـج  بلج و  دوخ  يوس  هب  دنـشابیم ،
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مان اب  هدرک ، عارتخا  عبار » نکر   » مان هب  ار  یلصا  تماما ، توبن و  دیحوت ، لصا  هس  رانک  رد  هیخیـش  اریز  دشاب . هتـشاد  ناناملـسم  مالـسا و 
ترـضح تبیغ  مایا  رد  هک  دـندرک  حرطم  ناـهذا  رد  هادـف -  اـنحاورا  ناـمز -  ماـما  برقم » رکون   » يهدـننک هجوت  بلج  نک و  رپ  ناـهد 

هک تسا  بیجع  و  دشابیم . ماما  تما و  نیب  هطـساو  فیرـشلا -  هجرف  هحفـص 56 ] یلاعت [  هللا  لجع  نامزلا -  رـصعلا و  رمالا و  بحاص 
يهدنهد طبر  هناگی  هلباقم  گنج و  هب  یلعج ، عادبا و  نینچ  اب  تقیقح  رد  دـندرک . یفرعم  عبار » نکر   » نامه ار  دوخ  رکفت ، نیا  ناحارط 

يرابتعایب هب  ثیداحا  تاور  ياهقف  و  درادن ، یهاگیاج  عیـشت  رد  هک  هشیدنا  نیا  دنتفر . دشابیم  دهتجم  نایوار  تیعجرم  اب  ماما  تما و 
صاصتخا دوخ  هب  ار  ماقم  نیا  عبار » نکر   » نامه برقم » رکون   » ناونع اـب  یخیـش  نارـس  هک  يربک ، تبیغ  نارود  [ 12 ، ] دناهداد رظن  نآ 

يریبعت هب  دوب . دهاوخن  هدوبن و  ناسر  هدیاف  توبن ، يهدنهد  همادا  تماما  دوشن ، هداد  رارق  هجوت  دروم  رگا  دندوب  هدرک  عیاش  دـندادیم و 
هجوت نآ  هب  هتخیر و  تیبطق »  » يارب هیفوص  هک  دوب  یحرط  نامه  تسرد  هیخیـش  يهشیدـنا  نیا  دـندناوخ . انعمیب  ار  نآ  هب  داـقتعا  رگید 

«، هیـشاشتغا هیبهذ  «، » هیهللا ۀمعن   » ياههقرف هک  يدادغب  دینج  يهرابرد  يدابانگ ، یهللا  ۀمعن  هقرف  ینونک  سیئر  هدنبات  یلعرون  دندادیم .
: دوشیم یعدـم  دـنناسریم ، وا  هب  ار  شیوخ  یگتخاس  ياههمان  یـسرک  [ 13  ] هقرخ ثیدـح  دانتـسا  هب  هک  هیرداق » «، » هیلذاـش «، » هیولوم »
دشن و خسن  ینامیا  تعیب  اذل  درک . نییعت  نیشناج  زین  وا  دنک و  نییعت  نیشناج  دوخ  يارب  هک  دنداد  هزاجا  يدادغب ] دینج   ] وا هب  ترضح  »
« دننکیم هحفص 57 ] تعیب [  ذخا  هک  دنشابیم  ماما  میقتسم  ریغ  هدنیامن  عقاو  رد  دسریم ] وا  هب  ناشهقرف  هک  یئاهنامه   ] دینج نانیشناج 
دـسیون و هضیرع  مئاق  ترـضح  هب  دـهاوخ  سک  ره  ناهفـصا  رد  نآلا  و  : » دـسیونیم هاش  یلعرون  هب  فورعم  يدابانگ ، یلعالم  ای  [ . 14]

ياعدا اب  یخیـش ، یفوص و  رکفت  نیا  [ . 15 .« ] دناسرب دینج  هک  دزادنا  صوصخم  یبآ  رد  يراوید  بقع  زا  دـسیونیم و  دـهاوخ  یتجاح 
، یئاسحا دمحا  خیـش  يارآ  رکفت و  يهدنهد  هعاشا  زومرم و  درگاش  هناگی  یتشر ، مظاک  يهدرورپ  تسد  يزاریـش ، دـمحم  یلع  تیباب » »
هک دنیوگیم  ار  نامه  کلسم  هس  ره  تسا : راکنا  لباق  ریغ  تقیقح  نیا  يهدننک  دیئات  یسررب  قیقحت و  لب  هتـشادن ، یقرف  نیرتکچوک 

يهنابلط راصحنا  تسایس  تساوخ  زورما  دنداد و  ماجنا  مالسلاهیلع -  ماما -  نینزان  دوجو  رطخ  زا  یئاهر  رد  نایسابع  نایناورم و  نایوما ،
رکفت هس  اـب  هیراـجاق  يهرود  رد  تماـما  تروـص  نـیا  رد  دـننکیم . نیمأـت  ساـبعلاینب  هـیماینب و  دـننام  ار  اهتردـقربا  يهناـشنم  ردـلق 

اب نآ  بطق  مالـسا ، خیرات  لوط  رد  هک  لاس  رازه  زا  شیب  ياهقباس  تردق و  اب  فوصت  مکی : دشیم : دـیدهت  توافتم  رهاظ  هب  گنهآمه 
نودـب ار  فوصت  کبـس  نامه  هک  هیخیـش  مود : [ . 16  ] تسا هادـف -  انحاورا  نامز -  ماـما  ياهطـساو  تباـین  یعدـم  ندوب ، یلو »  » ناونع
هطساو ار  عبار  نکر  هک  هیخیـش  انعم  رد  هتـشاد ، عبار -  نکر  مسا -  اب  هادف -  انحاورا  نامز -  ماما  ياهطـساو  هحفص 58 ] تباین [  ياعدا 

، دـیحوت نکر  هس  هب  داقتعا  نکر ، نیمراهچ  هب  داقتعا  نودـب  دـنکیم  میهفت  و  دوشیم . لئاق  ار  تباین  یعون  هتـسناد ، ماـما  تماـما و  نیب 
رارصا نآ  رب  زین  زونه  هدش و  هتخانش  لصا  هیخیش  فوصت و  رد  هچنآ  دننام  لوا  ياهزور  رد  هک  هیباب  موس : تسا . هدیافیب  تماما  توبن ،
نایعدم مراهچ : دـیدرگ . تباین  یعدـم  يربک  تبیغ  هب  داقتعا  اب  نآ  سـسؤم  يزاریـش  دـمحم  یلع  و  هتـشاد ، لوبق  ار  نامز  ماما  دـنراد ،
انحاورا نامز -  ماما  اب  دوخ  طابترا  يهرابرد  ینیوزق  ناویک  یلعـسابع  خیـش  هب  یفوص  يدابانگ  ناطلـس  ـالم  هچنآ  رخاوا  نیا  هک  تیؤر ،

تالکشم زا  هتسخ  ای  هداس  نکل  هتخابلد  ینامدرم  دایش  ياهدع  [ 17  ] دیدرگ الم  رب  شاهلیح  ناویک ، یشوه  زیت  رثا  رب  دوب و  هتفگ  هادف - 
تیؤر و ياعدا  ياهقرف ، فوصت  رد  بطق »  » و هیباب »  » يهقرف لصا  باب » «، » هیخیـش  » يهتخاس برقم » رکون   » دـننام هداد  بیرف  ار  یگدـنز 

هچنآ هب  تقد  دش . هلباقم  اهنآ  اب  هناتخبـشوخ  هک  دـندوب  هتخادرپ  يزاس  هقرف  يذاخا و  هب  هتـشاد  ار  هادـف -  یحور  نامز -  ماما  اب  طابترا 
نیا زا  دناهتـشاد و  لوبق  هیراجاق  لوا  ات  مالـسلاهیلع -  قداص -  ماما  تماما  يهرود  زا  تماما  لصا  نتـشاد  لوبق  هب  رهاـظت  نودـب  هیفوص 

عادبا و هیباب -  هیخیـش و  یئاسحا -  دمحا  خیـش  عابتا  هچنآ  و  دنهدیم ، ناشن  تیـساسح  نآ  هب  تماما  لصا  هب  داقتعا  هب  رهاظت  اب  خـیرات 
ماـما نیرخآ  هک  تبیغ  ماـیا  رد  هدوـب و  حرطم  هحفـص 59 ] مالـسا [  ردص  زا  هک  تسا  تماما  لصا  دـض  فدـه  نامه  دـناهدرک ، عارتخا 

طوبرم روما  یمامت  ینامز  نینچ  رد  دیابیم  هعاطلا  ضرقم  ماما  ارجالا ، مزال  نامرف  بسح  رب  و  دنرادن ، یمالـسا  هعماج  رد  ینیع  روضح 
« عبار نکر   » ای بطق »  » هب توعد  اـی  تعاـطا  هب  راداو  ار  مدرم  یخیـش  یفوص و  دـهد ، ماـجنا  ار  یمالـسا  هعماـج  یناملـسم و  فئاـظو  هب 
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نامه هکنیا  اب  رـصاعم  هیفوص  هیخیـش و  یتح  و  دـننکیم ، دـندرکیم و  رهاظت  رگیدـکی  اب  تفلاخم  رد  هورگ  هس  نیا  دـنچ  ره  دـننکیم .
نیا زا  دـننکیم و  هدرک و  شخپ  یئاههراپ  قاروا  هیباب »  » هیلع نکل  دـنراد ، دوخ  جـیورت  رد  ار  تیباب  یعدـم  يزاریـش  دـمحم  یلع  شور 

یئاسانش هیباب  هلاض  هقرف  سسؤم  يزاریش  دمحم  یلع  ياعدا  هب  هیخیش  رصاعم و  هیفوص  یگتسباو  هار  ارچ  هک  دنشابیم  نارگن  تحاران و 
رایتخا رد  ار  یباب  یخیـش و  رـصاعم و  یفوص  رکفت  ندوب  گنهآمه  یئاوسر  گنن و  حرـش  یقیقحت ، يراثآ  فیلأت  اب  ياهدع  رتدب  هدـش ،
مالـسا اب  نایـسابع  نایناورم و  نایوما ، هک  دـندرک  ار  يراک  نامه  هورگ  هس  نیا  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  یلو  دـناهداد . رارق  هعماج  درف و 

دنشابیم . نآ  ناهاوخ  مالسا  ندش  یناهج  تفرشیپ و  نانمشد  هک  دنهدیم  ماجنا  ار  نامه  و  دندومن . تیبلها 

هیباب یئاعدا  ریس 

یلاـع و رایـسب  تاـقیقحت  سیلگنا ، سور و  تسایـس  يهتخادرپ  هتخاـس و  هدـننک  هارمگ  هارمگ  هقرف  نیا  تاـیئزج  هب  تبـسن  هناتخبـشوخ 
راتفرگ هک  تسا  یـسک  هار  لیلد  هحفـص 60 ] نیرتهب [  دوخ  هاگیاج  رد  مادـک  ره  هک  هتفرگ ، ماجنا  نآ  یناـهنپ  قیاـقح  يهدـننک  نشور 
يراثآ منکن  نامگ  دبای . یئاهر  تسالتبم  نآ  هب  هچنآ  زا  نکمم ، عون  ره  هب  دراد  لیامت  رتمهم  هدـش ، روزم  نادایـش  نیا  هعدـخ  ریوزت و 

هتخادرپ نآ  هب  ات  هتـشاذگ ، یقاب  هیئاهب  هیلزا و  هیباب و  خیرات  یـسیونزاب  یتح  ای  یئوگ  خیرات  يارب  یئاج  دـشابیم  مومع  سرتسد  رد  هک 
نآ هب  دـیاب  ار  ناـگدروخ  بیرف  هک  میزادرپیم  مهم  نیا  هب  هدرک ، رظن  فرـص  تسین  يرورـض  هچنآ  رارکت  زا  روـظنم  نـیمه  هـب  دوـش ،
زا هبعش  هس  هک  هیئاهب  هیلزا و  هیباب ، فلا : دشاب : نتفرگ  میمصت  هناعاجش  ندیشیدنا و  تسرد  يارب  ياهلیسو  دناوتیم  و  داد ، هجوت  تاکن 

ترضح تیباب  ياعدا  زج  هک  يزاریـش  دمحم  یلع  يهرود  رد  یتح  دنوشیمن . بوسحم  یمالـسا  هقرف  کی  دنـشابیم ، هیخیـش  کلـسم 
 - هادف انحاورا  نامز -  ماما  تباین  ناونع  طقف  دوب ، هدشن  ماما  ربمایپ و  ادخ و  رکنم  دزیمن ، یمالـسا  ینابم  دـض  يهزات  فرح  بئاغ  ماما 

سیردـت سلاجم  رد  هک  ار  هیخیـش  کلـسم  تینکر »  » زا هتفرگرب  تیباب  اهدـعب  یلو  دوبن . دودرم  دورطم و  اعدا ، ناـمه  هب  زج  تشاد ، ار 
اب تفر . الاب  یئادخ  ياعدا  ات  هدرک  سیلگنا  سور و  هتخاس  یقرت  نابدرن  ياههلپ  دش ، یعدـم  یکروگلاد  زانیک  کیرحت  یتشر و  مظاک 

، هیئاـهب هیلزا و  هیباـب ، دـناهدرک -  كرت  میرم  نب  حیـسم  هب  تبـسن  نآ  ندوب  هفارخ  ظاـحل  هب  یلاـغ  نایحیـسم  یتح  هک  یگناوید -  نینچ 
ینید هب  هتسباو  ياهقرف  یتح  رگید  هدش ، ینامسآ  تعیرـش  بحاص  نایدا  دودرم  دورطم و  هکلب  دناهتـشادن ، یمالـسا  يداقتعا  یگتـسباو 

نید و ره  زا  و  دنـشابیم . یناهج  رابکتـسا  تمدخ  رد  یعون  هب  هک  دـنوریم  رامـش  هب  یـسایس  کلـسم  کی  هکلب  دـنوشیمن . بوسحم 
... و یئاهب ، تسینومک  یئاهب ، مسیرالوکـس  یئاهب ، یحیـسم  یئاهب ، يدوهی  دنراد . وریپ  مه  یبهذـمال  نیدال و  لب  هحفص 61 ] بهذم [ ،

دنادیم بهذـمال »  » ار یفوص  هک  دـمآ  مرطاخ  هب  هیدابانگ  هیهللا  ۀـمعن  فوصت  سیئر  يدابانگ ، یلعرون  يهتخاس  دوخ  ياج  هب  ان  مـالک 
رد یناونع ، ناشن و  مان و  ره  هب  نید  عوضوم  دـنادب  دـیاب  هدـش ، هتخانـش  غیلبت  تهج  هزات  ياهژوس  هک  وا  ای  هدروخ  بیرف  رتمهم ، [ . 18]

ماقم رد  یماما  ربمایپ و  ادخ ، ینید ، ره  اریز  تسا . يرادنید  یعون  زین  اهنآ  هب  ندیورگ  میریذـپب  هک  تسین  حرطم  نایئاهب  هلاض  کهورگ 
نایدا يادـخ  اب  هک  دراد  داقتعا  یئادـخ  هب  تیئاـهب  یلو  تسا ، یهلا  ماـقم  راـصحنا  رد  نآ  یفرعم  باـختنا و  هک  دراد  ربماـیپ  نآ  یـصو 

، یئادـخ یعدـم  يادـخ  نیا  نوچ  و  دوب . دـهاوخن  تسین و  هدوبن و  هتخاس  وا  زا  يراک  و  هدرم ، هک  تسا  یئادـخ  دراد . توافت  ینامـسآ 
یبای و دوصقم  سپ  دشابیم . زین  ماما  ربمایپ و  دـقاف  تیئاهب  هک  میریذـپب  دـیاب  تسا ، هدـش  ادـخ  ات  هدـنارذگ  ار  تماما  ناربمایپ و  نارود 

نوچ و  دـشابیم . اـیند  جـئار  ياهتسایـس  نیرتفیثـک  يهدـناشن  تسد  کلـسم  تخانـش  هیلوا  هلیـسو  نیرتـهب  تیئاـهب ، یـسانش  روظنم 
یئاهاعدا مامت  دریگ ، رارق  یئانسانش  دروم  ینید  یسانش  هقرف  کبس  اب  تیئاهب  رگا  دناهتسناد  يرامعتـسا ، کهورگ  نیا  ناراکردناتسد 

دنکیم دومناو  نانچ  هتخادرپ ، درف  یگدـنز  ياهزاین  دارفا و  ياهدوبمک  نیمأت  لـئاسم  هب  رتشیب  غیلبت  رد  اذـل  دوشیم ، راـبتعایب  دراد  هک 
فالخ رب  نایئاهب  نکل  دنرادن . هتـشادن و  یهجوت  راتفرگ  ناعونمه  هب  هدوب ، شیوخ  صخـش  جاتحیام  نیمأت  مرگرـس  مالـسا ، ناوریپ  هک 
خلـسم  » باتک تسا ، نیا  روطـس  نیا  يهدنناوخ  زا  نم  ياعدتـسا  دنیامنیم . دوخ  عونمه  تداعـس  هحفـص 62 ] جرخ [  ار  شیوخ  اـهنآ ،
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دهدیم هجوت  و  دروآیمرد . هزرل  هب  ار  یمدآ  نادـب  هک  هدومن ، هعلاطم  ار  هتفای  تاجن  یئاهب  یلکوت ، زانهم  مناخ  هناعاجـش  فیلأت  قشع »
روـط هب  و  دنتـسین ، دوـخ  شیکمه  تداعـس  رادتـسود  اـهنت  هن  درذـگیم ، ناـهد  هب  ناـهد  هنافـسأتم  دـناهداد و  ترهـش  هچنآ  فـالخ  رب 

صخش هکلب  دنیامنیمن ، زاب  شیوخ  شیالآیب  ياهتبحم  ياهتشگنارس  اب  ار  نارگید  لکـشم  ياههرگ  دننکیمن ، یگدنز  تخاونکی 
هک يراثآ  نآ  زا  یکی  لاح  ره  هب  دزاسیم . نیگهودـنا  ار  هنیـس  رابکـشا و  ار  هدـید  هک  دزاسیم  یقیاـقح  هجوتم  ار  تقیقح  يهدـنیوج 
هک تسا  هیورـشب  گرز  نایئاهب  لفحم  قباس  سیئر  ینامحر ، هللا  حیـسم  ياقآ  يهتـشون  دزاسیم ، المرب  ار  تیئاهب  نورد  یناهنپ  قیاـقح 

یقوش و  متـسه » وت  دای  هب  افیح  رد  لمرک  هوک  يهنماد  رد  : » دـسیونیم وا  هب  هدرک  باطخ  نابرهم » رای   » ار وا  اهبلادـبع -  يدـنفا -  سابع 
دروم هک  یئاج  ات  یتسه . وت  هک  دـندوب  تبهوم » نیا  هب  لئان  بابحا  لک  شاک ] يا   ] تیل ای  : » دـسیونیم وا  هب  ياهمان  رد  زین  لاحلا  مولعم 

هللا حیسم  ياقآ  هک  یتیعقوم  نینچ  ظاحل  هب  دنا . روبحم » یهلا  يابحا  تکاپ  مد  زا  هک  یسفن  احیـسم  حیـسم  یئوت  : » دهدیم رارق  شباطخ 
دیدرتیب هک  داد ، رارق  هجوت  دروم  اقیقد  دیابیم  هدوب ، تیمها  زئاح  دروآیمرد  ریرحت  دـیق  هب  ار  هچنآ  تسا ، هتـشاد  تیئاهب  رد  ینامحر 

هحفـص 63] یناملـسم [  فئاظو  زا  یناونع  ره  هب  ار  تیادـه  داشرا و  هک  یئاهنآ  تسا : يرورـض  لب  دـیفم ، هقبط  هس  يارب  نآ  يهعلاـطم 
نورد رد  دننادیمن  و  هدش ، شراتفرگ  هتخانشن ، ار  تیئاهب  اعقاو  هک  هدع  نآ  دنیامن . رمع  قیرط  یط  یتداعس  نینچ  اب  دنشوکیم  هتـسناد ،

محریب دایـص  زا  هک  يدیـص  دـننام  دـنبای ، تسد  تسا  ریذـپان  راـکنا  یتـیعقاو  هک  هچنآ  رب  رگا  و  درذـگیم . هچ  يرامعتـسا  يهقرف  نیا 
یئاون نان و  لابند  هب  هک  یهورگ  و  دنربیم . هانپ  مالـسا  ینامـسآ  نیئآ  هعـساو  تمحر  هب  هدرک ، باختنا  رارق  ياج  هب  ار  رارف  دزیرگیم ،
دیاشب دنریگیم ، دناهتفرگ و  لدعلا  تیب  زا  حالطصا  هب  مه  یلالد  قح  هاگآان ، نالد  هداس  لافغا  تهج  دناهدش و  تیئاهب  نادایش  راتفرگ 
دناهداد ماجنا  هراچیب  ینامدرم  قح  رد  هچنآ  زا  هدومن ، انتعا  هدننک  بوکرس  لب  مارآان ، نادجو  بیهن  هب  هدش ، رادیب  یشوگرخ  باوخ  زا 

يارب هراوآ »  » بقل هک  یتیآ »  » دننام هتفریذپ ، یگدنز  هار  نیرتهب  ار  تسار » هار  ، » هدش نامیشپ  دناهدناشک ، ههاریب  هب  نید  مان  هب  ار  اهنآ  و 
، دناهداد ماجنا  هچنآ  زا  شیب  رضاح ، هلاسر  فلؤم  و  ناریا ، يوگ  هصق  یحبـص  هب  روهـشم  يدتهم ، هللا  لضف  و  تسا ، راختفا  فرـش و  وا 

يوخ هدنرد  ناگرگ  تسد  زا  دناهدروخ  بیرف  یهاگآان  ظاحل  هب  هک  ار  یئاهنآ  دوخ و  دنیامنن ، رشب  تداعـس  نانمـشد  جرخ  ار  شیوخ 
لد و هدشن ، هدیـشک  ههاریب  هب  الماک  زونه  یلو  دناهدش ، باختنا  تیئاهب  غیلبت  تهج  هک  دوش  یئاهنآ  يارب  یتربع  ات  دـنزاس . اهر  تیئاهب 
 ] ناتـسمز 1385 نایفوتـسم  ریما  یلع  نایعیـش  ياپ  كاـخ  دـناهدرپسن . تیئاـهب  محریب  نارگاوغا  هب  ار  شیوخ  تشونرـس  نییعت  لـب  نید ،

هحفص 67 ]

( تشگرب تیئاهب  زا  ارچ   ) تسار هار 

هراشا

همان تیادـه  هلاسر  باتک  شراگن  تیمها  تهج  هک  تسا . هدـش  جرد  متـشگزاب » تیئاهب  زا  ارچ   » دـلج ود  ره  رد  مالـسا  هب  همان  فرـشت 
هرامش 20 يهمانسانش  ياراد ]  ] ینامحر هللا  حیسم  بناج  نیا  مالسا  نیبم  نید  هب  فرشت  میدومن : زاغآ  نآ  هب  ار  ینامحر  هللا  حیسم  ياقآ 

هنوگ چـیه  زا  تیئاـهب  غیلبت  هار  رد  نونکاـت  هک  يرقلا ) ریخ  ) هیورـشب گرز  هیرق  ناـیئاهب  لـفحم  سیئر  هدازیئاـهب و  هیورـشب  زا  هرداـص 
نیغلبم اب  ساـمت  و  یئاـهب ، یمالـسا و  بتک  هب  هعجارم  اـب  هک  دـیدرگ  ملاـح  لـماش  لاـعتم  راـگدرورپ  فطل  ماهدوبن ، نادرگور  یتیلاـعف 

نآ زا  يربت  نمـض  اذل  تسا . مالـسا  هسدقم  تناید  یهلا ، تعیرـش  نیرخآ  و  تسین ، نید  تیئاهب  هک  دش  ملـسم  تباث و  نم  رب  یمالـسا ،
ۀجح ترـضح  تایح  تیمئاق و  هناگ و  هدزاود  همئا  تماما  و  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  تیمتاـخ  هب  تبـسن  ار  دوخ  یبلق  فارتعا  مارم ،

ات دراد  قفوم  ارم  و  درذگرد ، ماهتشذگ  هدننک  هارمگ  ياهتیلاعف  زا  مراتساوخ  گرزب  يادخ  زا  هتشاد  مالعا  جع ) ) يرکـسعلا نسحلا  نب 
هللا مسب  هحفـص 69 ] ءاضما [   48  / 5 یناـمحر 20 /  هللا  حیـسم  مشاـب . نومنهر  نآرق  مالـسا و  تقیقح  هب  ماهدرک  هارمگ  هک  ار  یئاـهنآ 
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نیرهاطلا نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  هللا و  اناده  نا  الول  يدتهنل  انک  ام  اذهل و  اناده  يذلا  هللادمحلا  نیعتـسن  هب  میحرلا و  نمحرلا 
دوخ ام  دومرف ، تیاده  ار  ام  دنوادخ  هک  دوبن  رگا  دومرف . تیاده  ار  ام  هک  تسازس  ار  یئادخ  رم  ساپـس  نابرهم ، هدنـشخب  يادخ  مان  هب 

هحفص 71 ] داب [ ! شنانیشناج  ترتع و  دمحم و  ترضح  شربمایپ  رب  دنوادخ  تیحت  دورد و  و  میتشادن . یبایهار  تقایل 

فلؤم راتفگشیپ 

ملاع شخب  تاجن  هک  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع -  نب  دمحم  ترضح  وا  هداتسرف  نیرخآ  ناور  رب  دورد  تیحت و  ادخ و  دمح  زا  سپ 
تقیقح رد  و  تسا ، هعقاو  نیرتزیگنا  تربع  مرظن  هب  هک  دوخ  یگدنز  هتفـشآ  تشذگرـس  هب  ار  زیزع  هدـنناوخ  رطاخ  هجوت  دوب ، تیرـشب 

باتک زا  هکنآ  دیما  منکیم ؛ بلج  دوشیم ، بوسحم  دنتـسه  یگدروخ  لوگ  تلفغ و  ریگرد  هدنراگن  دننام  هک  یناسک  يارب  يرادشه 
. دندرگ نومنهر  تقیقح  هب  هتفایرد و  ار  تقیقح  هابتـشا ، رمع  کی  زا  سپ  هدـنراگن  دـننام  و  دـنریگ . حیحـص  تسار و  دـنپ  متـسار ، هار 
ار يرـصتخم  تسرهف  بلطم ، هب  دورو  زا  لبق  مریگ . رارق  قح  تایانع  لومـشم  دـسر و  يریخ  بیـصن  ادـخ  زا  ارم  رذـگهر  نیا  زا  دـیاش 

کی نارود و  جنپ  هب  رضاح  باتک  هک  دوشیم  هتفگ  روظنم  نیدب  ددرگ . انـشآ  بلاطم  یلامجا  تاعوضوم  هب  هدنناوخ  ات  موشیم  رکذتم 
هحفص 72 ] ددرگیم [ : میسقت  همتاخ 

یکدوک نارود 

ار مرظن  اهتعاس  هوک ، زارف  زا  دنفـسوگ  ياههلگ  نتـشذگ  ای  هداس و  زیچ  کی  ياشامت  یهاگ  تعیبط . رهاظم  هب  هتخاـبلد  مدوب  یکدوک 
. مدـنارذگیم اهلبلب  اهکشجنگ و  نتفرگ  يارب  ار  متاقوا  رتشیب  لگ  ياههتوب  اهگنـس و  تشپ  رد  راـهب  ماـگنه  درکیم . بلج  دوخ  هب 

دراو متشاد  دوب ، هدش  مامت  ملاس  شـش  هزات  تسا . رذگدوز  ایند  زیچ  همه  هک  سوسفا  یلو  یـشوخ ! تقو  هچ  یئابیز و  يایند  بجع  هو ،
يار قافتا  مبتکم  هب  نتفر  يارب  مردام  ردـپ و  هک  دوب  هدـش  ربارب  دـنچ  نتفرگ  کـشجنگ  رتوبک و  رد  متیقفوم  مدـشیم و  یگلاـس  تفه 

ات مدیـشکیم  ار  هعمج  راظتنا  هتفه  مامت  دندومن . تشادزاب  هناخبتکم  ای  تقوم و  نادنز  رد  کشا ، رد  قرغ  مشچ  اب  ارم  هدومن ، لصاح 
هک یگتسخ  رثا  رب  هناتخبدب  نکیل  منک ؛ هزات  یسفن  رابیوج  رانک  رد  هدومن ، يزیخ  تسج و  هتشذگ  دهع  دوبدای  هب  رطاخ  تغارف  اب  مناوتب 

ردپ هک  ینکیم  رکف  دبال  زیزع ، هدنناوخ  هحفص 73 ] مدیباوخیم [ . ار  هعمج  زور  مامت  متـشاد  اهنامهم  یئاریذپ  رطاخ  هب  هعمج  بش  زا 
زور بورغ  هک  نیمه  دوب  هد  يالم  حالطـصا  هب  هیرق و  رتگرزب  مردـپ  ریخ ، ریخ ، دادیم ؟ هد  مدرم  هب  ولپ  اـی  میلح و  هعمج  ياـهبش  نم 
زین مردپ  میدرکیم . یمرگ  یئاریذپ  ییریش  ياچ و  اب  ار  اهنامهم  ریزگان  اههچب  ام  دشیم ، تیعمج  زا  رپ  ام  هناخ  دیسریمارف ، هبنـشجنپ 
نم دادیم . عامتجا  لیوحت  طوبرمان  ای  طوبرم و  نامـسیر ، نامـسآ و  زا  تفگیم ، یبلاطم  مدرم  يارب  باتک  نآ  يور  زا  تشاد ، یباـتک 

دنکیم نایب  مدرم  يارب  زیچ  هچ  مردپ  منادب  هک  دوب  نیا  میوزرآ  اهنت  دادیمن . دق  ملقع  ممهفب ، يزیچ  مدرکیم  تقد  یلیخ  هکنیا  اب  مه 
باوج رد  دینکیم ؟ تبحـص  هچ  مدرم  يارب  امـش  تسا و  یـسلجم  هچ  نیا  مدرکیم  لاؤس  مردـپ  زا  یهاگ  دنـشوگ . اپارـس  تیعمج  هک 

لاس ود  جـیردت  هب  مدـیمهفن . يزیچ  دـینک  رواب  مه  زاب  میوگیم ! قالخا  سرد  تیعمج  يارب  نم  تسا و  قالخا  سـالک  نیا  تفگیم :
هدـیباوخ ماب  تشپ  دوب ، مرگ  یلیخ  ناتـسبات  ياوه  هک  بش  کی  مدرکیم . كرد  ار  ایند  دـب  بوخ و  ارابجا  دـش ، هفاـضا  مرمع  هب  رگید 
نامـسآ هب  رواجم  هد  زا  يدایرف  مدید  مدـیرپ ، باوخ  زا  هدزتشحو  دیـسر ، مشوگ  هب  یئادـص  ناهگان  حبـص  هب  تعاس  ود  ابیرقت  مدوب ،

نیا حیضوت  ناشیا  زا  مدز و  ادص  ار  مردپ  هلجع  اب  دنتسه ؛ جارات  لوغشم  هتخیر  ام  يولهپ  هیرق  هب  نیقراس  مدرک  لایخ  دوخ  اب  تسا ، دنلب 
هحفـص ینعی [  تاجانم  متفگ : دننکیم ، تاجانم  اهنآ  تسا ؟ طوبرم  هچ  وت  هب  باوخب ! هچب  تفگ : باوج  مردپ  متـساوخ ، ار  ادص  رس و 

ام راذگب  باوخب ! گرمتب ، وش ، هفخ  هچب  تفگ : هدیشک ، یئاسآ  دعر  دایرف  نخس  نیا  ندینش  اب  مردپ  دننکیم ؟ راک  هچ  ینعی  هچ ؟ [ 74
تاـجانم هکنیا  زا  زگره  مدـیمهف . ار  شوش  هفخ  اـی  و  تسا ، طوبرم  هچ  وت  هب  اـهنت  مردـپ  راـتفگ  ماـمت  زا  تسا ، هاوگ  ادـخ  میباوخب . مه 
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راهان عقوم  متفر ، ارحص  مردپ  اب  بش  نآ  يادرف  مدیمهفن . هدرکن و  كرد  يزیچ  دنناوخیم  يرحـس  يارب  ای  یناوخ و  بش  ای  دننکیم و 
تاجانم عوضوم  هک  مدـید  بسانم  ار  تصرف  نم  میـشاب ، هتـشاد  راـهان  فرـص  مه  میئاـمن و  تحارتسا  مه  هک  میدـمآ  بآ  تاـنق  راـنک 

هچ نامرواجم  هد  يادـص  رـس و  بشید  یتسار  اباب  متفگ : مدـمآ  ولج  هتـسهآ  لایخ ، نیا  لابند  هب  منک . لاؤس  اقیقحت  مردـپ  زا  ار  بشید 
ارچ سپ  متفگ : دنریگب ». هزور  هدش  رادیب  باوخ  زا  مدرم  هک  دننکیم  تاجانم  كرابم  هام  رحـس  اهنآ  : » تفگ يدرـسنوخ  اب  مردپ  دوب ؟
زا ام  كرابم  هام  رگم  متفگ : هدیـسرن ! ام  كرابم  هام  زونه  مرـسپ  تفگ : دنریگب ؟ هزور  زین  ام  هد  مدرم  هک  دـینکیمن  تاجانم  رحـس  امش 
ام كرابم  هام  یتسین  دراو  چـیه  مرـسپ ، ریخ  تفگ : دراد ؟ صوصخم  كرابم  هام  کی  دوخ  يارب  یهد  ره  و  تسادـج ، اهنآ  كرابم  هام 
ار زور  هدزون  ام  زور ، یـس  دنریگیم و  هزور  ار  ناضمر  هام  اهناملـسم  میریگیم . هزور  زور  هدزون  ام  تسا و  زورون  دـیع  هب  زور  هدزون 
: یتـفگ ـالوا  متفگ : دناهلـصوح -  مک  یلیخ  هک  هناـگهچب -  تداـع  هب  نم  دادیم ، حیـضوت  نم  يارب  تـشاد  زوـنه  مـینادیم . هاـم  کـی 
رد مفرح  تشاد  زونه  دوشیم ؟ زور  هدزون  رگم  هاـم  اـیناث  میتسین ؟ ناملـسم  اـم  هحفـص 75 ] رگم [  دنریگیم ، هزور  هام  کی  اهناملـسم 

نیا لابند  هب  ینکیم ؟ لاکـشا  نم  رب  دوشن ، زور  هدزون  هام  ارچ  یمهفیمن ، وت  دز : دایرف  يدنت  نشخ و  يادص  اب  مردپ  دـیطلغیم ، منهذ 
هداج يربا و  تخس  ار  اوه  هک  نم  درک ، باترپ  نم  فرط  هب  تشادرب و  دربیم  ارحـص  هب  ار  نادنفـسوگ  نآ  اب  هک  یبوچ  نامه  شاخرپ ،

مدرکیم رکف  بش  ات  ار  زور  نآ  و  مداد . تاجن  بوچ  رش  مردپ و  لاگنچ  زا  ار  دوخ  تعرس  هب  هدیدن و  رارف  زج  ياهراچ  مدید ، یلگ  ار 
حالطـصا هب  میوگب  هکنآ  زج  دوبن  ياهراـچ  یلو  تسا ؟ بوچ  باـسح  ياـهفرح  زا  یـضعب  باوج  رگم  هچ ؟ ینعی  یـشک ] بوچ  نیا  ]

اب یهاگ  يرآ  متفگیمن . يزیچ  تاعوضوم  روطنیا  الوصا  و  بهذـم ، نید و  هلوقم  رد  رگید  تشادـن »! مد  لصا  زا  اـم  رخ  هرک   » فورعم
دـشیم ادیپ  نم  رد  یتقو  اهرکف  هنوگنیا  رتشیب  تسناد ؟ هام  هدزون  ار  اههام  دـیاب  هک  تشاد  بیع  هچ  رگم  هام  هدزاود  مدرکیم  رکف  دوخ 

هام هک  یتروص  رد  تسا ، هام  لوا  الثم  دـنتفگیم : ناشیا  تسا ؟ هام  مدـنچ  بش  بشما  درکیم ، لاؤس  مردـپ  زا  يدابآ  لـها  زا  یکی  هک 
بلطم نیا  مدرکیم . هدـنخ  یناملظ  راکفا  هاـتوک و  ياـهلقع  درومیب و  ياـهمکح  نیا  هب  و  تشادیم . نشور  ار  ناـهج  هدراـهچ  بش 

ياهناسنا دادرارق  هب  ینامسآ  تارک  تاکرح  رگم  تسا . یلحنیال  يامعم  هللا  مانغا  تارضح  يارب  مه  زونه  دوب و  هدش  یئامعم  نم  يارب 
هب تسرد  نیا  دنک ، یط  زور  هدزون  رد  دـناوتیم  دـنکیم  هحفـص 76 ] یط [  زور  یـس  رد ، هام  هک  ار  يریـسم  الثم  دـنکیم ؟ قرف  زیچان 

؛ هلب دنتفگ  هراد ؟ ناج  تفگ : دش  دراو  هک  یتقو  درک ، تکرـش  ویدار  یلاؤس  تسیب  تاقباسم  رد  هک  دـنامیم  حولهداس  درم  نآ  ناتـساد 
؟ تسا هدنرپ  یهام  رگم  تفگ  دیدنخ ، همانرب  لوئسم  هیهام ؟ تفگ  ابیرقت ، دنتفگ : هزبس ، شگنر  تفگ : هلب ، دنتفگ : تسا ، هدنرپ  تفگ :
. درادـن يراک  مینکیم  شزبس  داد : باوج  میراد ؟ مه  زبس  یهاـم  رگم  بوخ  تفگ : میراذـگیم ! تخرد  يور  نامتـسد  اـب  تفگ : درم 

ضرف ایآ  دوشیم و  نانچ  مه  اعقاو  ایآ  یلو  مینک ، باسح  زیچ  همه  ضرف ، هب  میناوتیم  ار  زیچ  همه  باسح  نیا  هب  تفگ : لوئـسم  ریدم 
تارک رد  ناسنا  ضرف  هک  یئاج  دندرک ، لاکـشا  درم  نآ  هب  دوخیب  نم ، هدیقع  هب  زیزع ! هدـنناوخ  دراد ؟ يریثأت  زیچ  نآ  تقیقح  رد  ام ،

هک یـسلجم  رد  زور  کی  درک ؟ ضرف  هدنرپ  ار  یهام  ناوتیمن  دنک ، زور  هدزون  تسا  زور  یـس  هک  ار  هام  دشاب و  هتـشاد  ریثأت  ینامـسآ 
مردـپ زا  تسنادیم  رتداوساب  ار  دوخ  همه  زا  هک  یـسک  تفگیم ، بهذـم  قـالخا و  سرد  اـهنآ  يارب  مردـپ  دنتـشاد و  روضح  هد  دارفا 

ام رگم  متفگیم  دوخ  اب  هکنیا  نمض  دروخ ، ناکت  مبلق  نخس  نیا  ندینش  زا  تسیچ ؟ اهناملـسم  اب  ام  قرف  میدیمهفن  ام  هرخالاب  دیـسرپ :
؟ دـیوگیم باوج  هچ  هک  مدرک  بلج  مردـپ  فرط  هب  ار  مساوح  گـناد  شـش  دـنکیم ، یلاؤس  نینچ  قمحا  نیا  هک  میتـسین ؟! ناملـسم 

هدش ینیـسح  تعجر  هدرک و  روهظ  نامز  ماما  میئوگیم  ام  هکنیا  زج  میرادن ، یقرف  اهناملـسم  اب  ام  تفگ  يرـصتخم  لمأت  زا  دعب  مردپ 
مبلق رب  الا  میوگب و  يزیچ  مدیـسرت  دوب ، مرظن  رد  لبق  زور  دنچ  رارف  يهرطاخ  زونه  هک  نم  هحفص 77 ] دنرادن [ . لوبق  اهناملسم  تسا ،

ار ینیـسح  تعجر  نم  دز  دایرف  يرگید  سلجم ، رانک  زا  تسادج ؟ اهناملـسم  زا  ام  هزور  ارچ  میرادـن  یقرف  رگا  مسرپب  هک  تشذـگیم 
دینادیمن امش  رگم  دناهدومرف . روهظ  مالسلاهیلع -  نیسح -  ماما  مان  هب  یصخش  ینعی  ینیـسح  تعجر  تفگ : باوج  رد  مردپ  مدیمهفن ،

، دـناهدومرف روهظ  زاریـش  زا  نامز  ماما  هک  لاح  دـیامنیم ؟ تعجر  مه  نیـسح  ماما  دـنک ، روهظ  ناـمز  ماـما  هاـگره  هدـمآ  راـبخا  رد  هک 
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سپ هک  تسه  مدای  ردقنآ  تسین ؛ مرطاخ  هب  يزیچ  سلجم  تایئزج  زا  دش  دایز  سلجم  نآ  رد  وگم  وگب  تسا . هدش  مه  ینیسح  تعجر 
زا مردپ  ماگنه  نیا  رد  دنتشارفارب . ناشدجسم  ولج  یقریب  و  [ 19  ] يرامع ملع و  مدید  دش ، دنلب  یئادص  رس و  ام  کیدزن  هد  زا  يدنچ  زا 

، هدروآ نوریب  ار  هیکت  ملع  دـندرک . رـضاح  غارچ  روامـس و  و  دـننک . شرف  ار  لحم  هینیـسح  زین  اـم  هیرق  مدرم  داد  روتـسد  دیـسر  ارحص ،
مهد زور  دـش ، عورـش  ینزهنیـس  يرادازع و  ریخب -  شدای  هک  اـم -  يهینیـسح  رد  دـعب  هب  زور  نآ  زا  دنتـسب . نآ  رب  یهایـس  ياـههچراپ 
كاخ مدرم  هار ، لوط  ریسم و  مامت  رد  دنداتفا و  هار  نامرواجم  هد  رازم  فرط  هب  نایوگ  نیسح  نیـسح  هنهرب ، ياپ  رـس و  مدرم  اروشاع ) )

كرابم هام  هزور  ام ، يدابآ  مدرم  روطچ  هک  دـیدرک  بجعت  دـبال  زیزع ! هدـنناوخ  دوب . يرـشحم  هصالخ  دـنتخیریم . رـس  رب  كاـشاخ  و 
! تسین یندرک  رواـب  نیا  دـندناوخیم و  هحون  هضور و  هدرک  هحفـص 78 ] يرادازع [  نیـسح ، ماما  مرحم  رد  اما  دـنتفرگیمن ، ار  ناضمر 

يهسوک میتسنادیمن . میدوب  اهراک  نیا  لماع  دوخ  هک  مه  ام  دینادیمن ، ار  عوضوم  ود  نیا  طبر  امـش  اهنت  هن  هک  دـینادب  دـیاب  یلو  [ 20]
کی اروشاع ، ندـش  يرپس  زا  دـعب  ضرغلا ، تشاد . یجراخ  تیعقاو  ام  هد  رد  دـننکیم ، رکذ  لاـحم  لاـثم  ناونع  هب  مدرم  هک  نهپ  شیر 

امش دناهدروآ ، فیرشت  ترـضح  نآ  و  [ 21  ] هدش ینیـسح  تعجر  هدرک و  روهظ  نامز  ماما  دیتفگ : امـش  اباب  مدرک ، لاؤس  مردـپ  زا  زور 
رد و  دیتشادرب ، يرامع  ملع و  ارچ  هدومرف ، تعجر  هک  نیـسح  ماما  يارب  امـش  دـنرادیمرب ، يرامع  ملع و  هدرم  يارب  مدرم  هک  دـینادیم 

لوا راتفگ  الاو  تسین ، حیحـص  مرحم  رد  امـش  يرادازع  سپ  تسا ، حیحـص  امـش  لوا  راتفگ  رگا  دیدز ؟ هنیـس  رـس و  رب  همه  نآ  اروشاع 
لـسوتم لبق  هام  دنچ  لیلد  هب  درادن ، ياهراچ  دید  دوب ، هدش  هدـنامرد  تخـس  ملاؤس  یئوگ  خـساپ  زا  هک  مردـپ  تسا . لاکـشا  دروم  امش 

باوج نیرتهب  ار  روکذم  باوج  مردپ  هک  داد  فاصنا  ار  قح  دیاب  داد . منکـش  نادند  خساپ  رادـبآ ، هحفص 79 ] یلیـس [  هس  ود  اب  هدش و 
رب میدوب و  هچب  زونه  هک  ام  دـیدرگیم . کتک  لیلد  نماد  هب  تسد  اروف  دـشیم  گنل  شیئوگ  خـساپ  تیمک  هک  اج  ره  رد  دوب و  هدـید 
ای ینارصن  يدوهی و  شردام  ردپ و  هکنیا  رگم  تسا ، یـسانشادخ  ترطف  رب  يدولوم  ره  ربمایپ ، فیرـش  ثیدح  قبط  يدادادخ -  ترطف 

تفر مدید  باتفآ  بورغ  عقوم  زور  کی  دنامیم . باوجیب  اعون  رکذلا  قباس  باوج  ياهنم  هک  میتشاد  یتالاؤس  دننادرگ - . شیـسوجم 
هچوک ولج  مه  نم  ردـپ  تسا . دـیع  زور  ایوگ  هدیـشوپ ، ون  ياـهسابل  دنرورـس ، يداـش و  رد  قرغ  اـم  هیرق  مدرم  دـش ، عورـش  يدـمآ  و 

نیا هربخ ؟ هچ  مدیسرپ  یسک  زا  دش . رید  دینک ، هلجع  دیربب ، دوخ  اب  مه  يدنفسوگ  دیـشاب  دوز  مدرم  دوب ، هتـشادرب  دایرف  داد و  هداتـسیا ،
نودب هک  متـساوخیم  حیـضوت  متـشاد  زونه  یبهذم . هدنیوگ  داد : باوج  تسیک ؟ غلبم  متفگ : دیآیم . غلبم  تفگ : دنوریم ؟ اجک  دارفا 

دوخ اب  ار  يدنفسوگ  مردپ  روتسد  هب  مه  ياهدع  مداتفا . هار  تیعمج  هارمه  زین  نم  درک . ندیود  هب  عورـش  هداتفا  هار  نم  فرح  هب  يانتعا 
رس و عامتجا ، يوه  ياه و  نیب  رد  رود  زا  ناهگان  میتفریم  میتشاد  هک  روطنامه  دننک . ینابرق  غلبم  هار  ولج  هک  دنتفریم  هتشادرب ، هارمه 

همه هب  تبـسن  زین  غلبم  بانج  دنتفگ . مدقم  ریخ  ار  غلبم  بانج  نانک ، يداش  ناسوباپ ، تسد و  دـنتخیر  مدرم  دـیدرگ . راکـشآ  غلبم  هلک 
اب ار  اقآ  دنفـسوگ ، ندرک  نابرق  مزال و  تافیرـشت  زا  سپ  دندرـشف . ابیرقت  تیمیمـص  اب  ار  ناگمه  تسد  دـندومرف و  تبحم  راـهظا  دارفا 

يارب بش  دـش ، هتفگ  اهینتفگ  میدرک . رازگرب  یغیلبت  هحفـص 80 ] سلجم [  غلبم  باـنج  يارب  بش  نآ  میدومن . هد  دراو  طاـشن  روش و 
مردـپ تامدـخ  زا  غلبم  بانج  ماش ، فرـص  زا  سپ  هدرک ، تعجارم  لزنم  هب  غیلبت  سلجم  زا  دـندوب . توعد  ام  لزنم  رد  غلبم  ياـقآ  ماـش 

هک نم -  هب  هراشا  مرـسپ -  نیا  مان  تفگ  راختفا  ایند  کی  اب  مردـپ  هک  یتقو  دیـسرپ ، ار  مردـپ  ياههچب  ماـن  سپـس  درک و  رکـشت  راـهظا 
زا نم  هکنیا  اـب  تفگ : تفـشآرب و  غلبم  باـنج  هک  دـیطلغیم  شناـهد  رد  مردـپ  فرح  زونه  تسا ، ءاهبلادـبع  مراد  شتـسود  مه  یلیخ 

نیهوت ءاهبلادـبع  ترـضح  هب  تبـسن  امـش  منک . رظنفرـص  مناوـتیمن  ناتهابتـشا  زا  لاـح  نیع  رد  منکیم ، ریدـقت  امـش  كاـپ  تاـساسحا 
. دینک ضوع  ار  هدازاقآ  مسا  بشما  نیمه  تسا  مزال  نیاربانب  دنک . باختنا  شدـنزرف  يارب  ار  ترـضح  مان  یـسک  تسین  زیاج  دـیاهدرک .
هچ ره  اقآ  ترـضح  تفگ  دشیم -  تذل  رد  قرغ  دزیم  ادص  اهبلادبع  مان  هب  ارم  هاگره  نوچ  دوب -  ممان  لیدبت  فلاخم  هکنیا  اب  مردـپ 

. تشگرب هللا  حیـسم  هب  اهبلادبع  زا  ممان  يدایز  دینـش  تفگ و  زا  سپ  هصالخ  تسا . لوبق  ددنـسپب  هک  یمان  ره  و  حیحـص ، دـنادب  حالص 
ام لحم  رد  نیغلبم  یهاگ  دش . دایز  ام  يهدش  بارخ  هد  هب  نیغلبم  دمآ  تفر و  دعب ، هب  خیرات  نآ  زا  یلو  دنتفر . غلبم  ياقآ  یتدم  زا  دـعب 
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ضوع رد  و  دندرکیم . لیم  فیح و  ار  اهلاس  يهرود  یشک  تمحز  مامت  و  دندرکیم . فقوت  هام  شـش  ات  زور  تسیب  یهاگ  زور و  هد 
زگره هک  دـندزیم  اج  ار  دوخ  ياهغورد  هنارهام  يروط  هب  دـینک  رواب  یلو  دـنتفریم . دـندادیم و  لیوحت  ام  هب  تفم  فرح  تشم  کی 

هک تسه  دوب و  نیا  اـم  فرط  زا  نیغلبم  نانخـس  نتفریذـپ  ارچ  نوچیب و  تلع  تسا . ساـسایب  راـتفگ  نیا  دـیوگب  تسناوـتیمن  یـسک 
يرآ دوش . ینید  هرکاذم  دراو  نیغلبم  تارـضح  ریغ  اب  یـسک  هک  دننکیمن  زیوجت  هحفـص 81 ] و [  دناهتـسب . هللا  مانغا  رب  ار  جراخ  يایند 
كرت درک ، رداـص  اـم  رب  غـلبم  نیلوا  هک  يدـنمدوس  مزـال و  تاروتـسد  هلمج  زا  دـندرکیم . رداـص  یبـیرغ  بیجع و  تاروتـسد  نـیغلبم 

راک سپ  نآ  زا  دیدرگ . رکذ  البق  هکنانچ  دوب . مردپ  رب  نم  هناگهچب  لاکشا  ینامرف  نینچ  ببس  دیاش  و  [ 22 . ] دوب مرحم  هام  رد  يرادازع 
وزج هینیـسح  هکنیا  بلطم  لامجا  دیآیم . شمرـش  بلطم  تایئزج  راهظا  زا  هدنـسیون  دیـشک . یئاج  دب  هب  ام  لحم  ربنم  ملع و  هینیـسح و 

یـصخش كالما  همیمـض  فقو  كالما  و  دش . لیدـبت  بوچراهچ  هرجنپ و  برد و  هب  يراجن  يهزاغم  رد  ملع  ربنم و  و  یـصخش ، لزانم 
راب يارب  هدرک و  مایق  مالـسلاهیلع -  یلع -  نب  نیـسح  هیلع  دوب -  ینیـسح  تعجر  نانآ  باسح  هب  هک  ءاـهب -  یلعنیـسح  ناوریپ  دـیدرگ .

ینیـسح ياههمیخ  هب  زیرگ  هکنیا  زا  زیزع ! هدـنناوخ  دـنربیم . مه  زونه  و  دـندرب ! جارات  هب  ار  ترـضح  لاوما  ـالبرک  يهعقاو  زا  سپ  مود 
هللا و لیخ   » هب نانچمه  دعس  رمع  دایرف  و  دوریم . جارات  هب  شلاوما  تسا و  مولظم  مه  زونه  (ع ) نیـسح ماما  ینادب  هک  دوب  نیا  يارب  مدز 

هحفص 82 ] تسا [ . دنلب  [ 23 « ] اوبکرا

یناوج نارود 

هکنانچ مدـمآیم . هناخ  هب  ماگنه  بش  مدـشیم . يرادماد  ای  يزرواـشک و  لوغـشم  هتفر  ارحـص  هب  اـهزور  مدوب . هدـش  ناوج  جـیردت  هب 
یلو میدـمآیم . هناـخ  هب  دـیما  نیمه  هب  مه  اـم  دـنزادرپیم ؛ تحارتـسا  هب  ار  بش  دنـشکیم و  تمحز  اـهزور  نازرواـشک  تسا  لومعم 

یباوخ رادـیب  نیا  تلع  هکلب  ریخ ، مدـناوخیم . بش  زامن  دـینکن  رکف  مدوب . رادـیب  رابجالاب  هدزاود  تعاـس  اـت  ـالومعم  اـهبش  هناتخبدـب 
رگ تفریم . رامش  هب  ياهنمؤم  رایسب  نز  نم  ردام  دراد : ياهمدقم  هب  زاین  بلطم  نیا  حیضوت  دوب . مردام  يزورهنابش  ياهیـشک  تمحز 

هدیچ اهدنفـسوگ  يوم  مشپ و  هک  یعقوم  زا  لاس  ره  دوب . خـسار  دوخ  مارم  هب  شنامیا  رد ]  ] نکیل دوبن ، حیحـص  عقاو  رظن  زا  شنامیا  هچ 
یکی یکی  اهزور  درکیم ، باختنا  كرک  صوصخم  گنر  کی  یلاس  هدیدرگ و  عورش  مردام  یباوخ  رادیب  یشکتمحز و  لوا  دشیم 

راک هک  دوب  نیا  شفدـه  دـنک . کمک  ار  وا  راـک  نیا  رد  دادیمن  هزاـجا  یـسک  هب  دیـشکیم و  نوریب  اـهكرک  لـخاد  زا  ار  وم  ياـهرات 
ام زوـس  تفن  غارچ  تعاس 12  ات  اهبش  دـیامرف . تیاـنع  وا  هب  دـنوادخ  ار  تشهب  هحفص 83 ] گناد [  شـش  ات  دریگ  ماجنا  یـصاصتخا 

نیا رب  مه  نم  دـب  تداع  تعیبط و  دوبیم . نشور  یتسیاـب  غارچ  روظنم  نیمه  هب  دیـسیریم .) ) تشریم ار  اـهكرک  مرداـم  دوب ، نشور 
باوخ اهبش  نم  هن  تشاد و  یئانتعا  نم  فرح  هب  مرداـم  هن  دوب ، یتبیـصم  دـینک  رواـب  دربیمن . مباوخ  دـشاب  نشور  غارچ  اـت  هک  تسا 

زا لفاغ  یلو  مدرگ . تحار  ات  دوش  مامت  شراک  هتـشر و  ار  اهكرک  رتدوز  مرداـم  هک  دوب  نیا  میاـعد  اـهیباوخ  رادـیب  نیا  رد  متفریم .
همه نیا  یتسار  هب  یفاب . [ 24 « ] كرب  » قت قت  يادص  مود  غارچ ، ندوب  نشور  یکی  دوشیم : ات  ود  تمحز  اهكرک  نتـشر  زا  دـعب  هکنیا 

اـسرپ نم  زا  رگا  دوب ؟ هچ  یباوخ  رادـیب  یفاـب و  كرب  نیا  زا  شدوصقم  درکیم و  لـمحت  مرداـم  رطاـخ  هچ  هب  دـینکیم  رکف  ار  تمحز 
میسق نوچ  [ 25  ] ءاهبلادبع هک  دوب  نیا  شفده  و  دیشکیم . يدنفا  سابع  ياضر  بلج  رطاخ  هب  ار  تقشم  همه  نیا  تفگ : مهاوخ  دیوش 
رایـسب كرب  کی  یلاس  هدرک و  يرادـیرخ  ناج  رب  ار  اسرف  تقاط  تامحز  ماـمت  مرداـم  اذـل  دـهدن . هار  منهج  هب  ار  مرداـم  تسا ، خزود 

هک یحول  رد  اهبلادـبع  هک  دوبن  دوخیب  يرآ  داتـسرفیم . اکع ) ) دوصقم ضرا  هب  هتفاب و  ءاهبلادـبع  ساـبع  كراـبم  شوپ  نت  يارب  بلاـج 
لوط هک  دوب  دیقم  یلیخ  مردام  هک  دوب  نیا  بیجع  دیراد .» مالـس  غالبا  ار  همرکم  هعیجـض  [ » هحفص 84 دیوگیم [ : هداتـسرف  مردپ  يارب 

دهـشم لفحم  طسوت  هب  مردام  لاس  ره  ار  اهكرب  ناـیئاهب ] هجوت  دروم  ددـع  ود  دـشابن . رتشیب   ] هرگ هدزون  زا  شـضرع  رتم و  هن  زا  كرب 
ناـمیااب و دارفا  زا  ناـیئاهب ] داـقتعا  هب   ] دهـشم یناـحور  لـفحم  نوـچ  دوـب . نیمه  مـه  شاهمزـال  تـشادیم . میدـقت  ءاهبلادـبع  تمدـخ 
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تـشونرس هکنیا  رگید  و  دوبن . وگتفگ  ثحب و  ياج  تسا ، رتدایز  قاثیم  زکرم  اب  اهنآ  طابترا  هکنیا  رد  و  تسا . هتفاـی  بیترت  ياهتـسیاش !
لاس کی  منکیمن  شومارف  زگره  تاهج  نیا  مامت  اب  نکیلو  دوشیم . نییعت  ناتـسا  نآ  يزکرم  لـفحم  تسد  هب  ناتـساره  لـفاحم  ماـمت 

( دهشم یناحور  لفحم  رثؤم  وضع  ) شاقن دمحم  ازریم  اقآ  لزنم  یتبـسانم  هب  مدمآ ، دهـشم  دوب  هداتـسرف  ار  كرب  مردام  هک  یتدم  زا  سپ 
ملاع هب  متفر  رگید  تسا ؛ يدـنفا  سابع  ءاهبلادـبع  مدرک  نیقی  تسا ، هداتـسیا  هچغاب  راـنک  یـشوپ  دیفـس  درم  مدـید  دورولا  يدـل  متفر ،

مه هرخالاب  دنوریم ، اکع ) ) دوصقم ضرا  هب  دننکیم و  جرخ  لوپ  ناموت  اهرازه  مدرم  درک ، مبیـصن  دـنوادخ  یتمعن  بجع  هآ  تالیخت ،
، مدرگرب هد  هب  یتقو  متداعـس ! هب  اشوخ  مدرک . كرد  ار  ناشیا  ترایز  یناسآ  نیا  هب  نم  دندرگن ، لئان  ءاهبلادبع  ترایز  هب  تسا  نکمم 

ترایز ار  ءاهبلادـبع  سابع  دهـشم ، رد  سودرف  هقطنم  زا  هک  متـسه  یـسک  اهنت  نم  تفگ  مهاوخ  درک و  مهاوخ  تاـهابم  مناـشیک  مهرب 
هچنآ یلو  مسوبب ؛ ار  شتسد  سپـس  مزادنا و  شکرابم ! ياهاپ  يور  ادتبا  ار  مدوخ  متفرگ  میمـصت  هتفر و  رتولج  لایخ  نیمه  رد  ماهدرک .

اب زاب  میوگ ، هچ  باوج  رد  تسیچ ؟ بسن  بسح و  یتسه و  اجک  زا  دـسرپب  نم  زا  رگا  هک  دوب  نیا  تشاد  تحاران  هحفص 85 ] ارم [  هک 
لمرک هوک  رد  دیاهدرک و  باطخ  نابرهم  رای  ار  وا  دوخ  يهمان  رد  امش  هک  یـصخش  نامه  دنزرف  داد : مهاوخ  باوج  مدرکیم  رکف  دوخ 

ار دوخ  هک  مدش  مخ  مدیسر ، یلایخ  ياهبلادبع  سابع  کیدزن  ات  متفریم  ولج  متـشاد  لایخ  نیدب  دیاهدوب ! یناسارخ  زیزع  رای  نآ  دای  هب 
هب مدـیما  دـش ، هتـسسگ  مه  زا  ملایخ  هلـسلس  متفرگ ، الاب  ار  منامـشچ  ینکیم ؟ هچ  هللا  حیـسم  دز  دایرف  ناهگان  منکفا ، شکرابم  ياـپ  رب 

يرگید لایخ  رد  هدـمآرد ، لـبق  یهاو  تـالایخ  زا  تسا . لزنم  بحاـص  شاـقن  دـمحم  ازریم  باـنج  نیا  مدـید  تشگ ، لیدـبت  يدـیماان 
سابع اقآ  نیا  رگا  و  دـنکیم !؟ هچ  وا  نت  رد  نم  يهراچیب  ردام  فابتسد  كرب  تسا ، لزنم  بحاـص  اـقآ  نیا  رگا  هکنیا  نآ  متفرورف و 

لایخ لوا  دـیاش  مریحت ، رد  قرغ  رکف و  يوت  نم  دـید  هک  شاقن  دـمحم  ازریم  لزنم ؟ بحاص  شاقن  دـمحم  ازریم  وک  سپ  تسا ، يدـنفا 
ياقآ دـیوگب  تسناوت  نم ، نم و  هبترم  دـنچ  زا  دـعب  هدرک و  كرد  ار  بلطم  يدوز  هب  یلو  ماهتـشگ ، شلاـمج  يهتفیـش  نم  هک  درکیم 

ار امش  یلاسرا  كرب  هک  مدرک  اضاقت  ءاهبلادبع  ترـضح  زا  لاسرا و  ياهضیرع  دوصقم  ضرا  هب  امـش  یلاسرا  كرب  هب  عجار  هللا  حیـسم 
يهتفگ رهاظ  هب  هلکورس  تکرح  اب  هچ  رگ  دیزاسب . شوپ  نت  دوخ  يارب  تسین ، كرب  نآ  هب  يزاین  هک  دنتـشاد  موقرم  باوج  رد  دنریذپب 
هرخسم فرح  هچ  نیا  هچ ؟ ینعی  هک  متخوسیم  متشاد  مبلق  رد  دیئامرفب  رواب  یلو  مدرکیم ، قیدصت  هدومن و  تحـص  رب  لمح  ار  ناشیا 

، دنتفریذپن هک  ضرف  رب  دننکن ؟! لوبق  الاح  یلو  دنریذپب  راختفا  لامک  اب  ءاهبلادـبع  ترـضح  نونکات  هحفـص 86 ] ارچ [  تسا ، یفرخزم  و 
ریگ و نیا  رد  دنک . فرـصت  هاوخلد  هب  ام  لاوما  رد  هک  تسا  ام  یمـسر  لیکو  اقآ  نیا  رگم  دنتـسرفب . ام  دوخ  يارب  هک  دوب  نیا  شاهمزال 

شوپ نت  دوخ  يارب  لفحم  ياضعا  كرب ، نیا  دـننام  ار  یلبق  ياهكرب  هک  مولعم  اجک  زا  ریخ  هک  مدادیم  خـساپ  دوخ  هب  زاب  يرکف ، راد 
ام یتسه  رب  ار  دوخ  اهنیا  هوالع  هب  میرادـن . عالطا  یئاج  زا  هک  اـم  تسا  هتفریذـپیم  ءاهبلادـبع  ار  اـهیلبق  منکیم  رکف  هک  دنـشاب  هدرکن 

نیا ام  روضح  رد  هک  دننادیم  طقاس  لقع  زا  ار  ام  ردقنآ  اقآ  نیا  هتـشذگ  نیا  زا  میرادن . ینخـس  قح  ام  تروص  نیا  رد  دننادیم . مکاح 
، دـیاهداد ماجنا  هدوب  حالـص  هچ  ره  هک : ترابع  نیدـب  یباوج  رهاظ  هب  ناشیا  هب  لاح  ره  هب  دـهدیم ! لیوحت  هدرک و  مه  رـس  غورد  همه 

دوخ اب  متـسنادیم و  موصعم  دوخ  شیپ  رد  هک  ار  يدارفا  منک . فصو  مناوتن  هک  مدوب  تحاراـن  ردـقنآ  دـینک  رواـب  نطاـب  رد  یلو  مداد .
؟ درک هیجوت  ناوتیم  تروص  هچ  هب  ار  راتفر  هنوگ  نیا  دنقاثیم ، زکرم  اب  طبترم  تئیه  رثوم و  ياضعا  ام و  ناربهر  اهنیا  هک  مدیـشیدنایم 

رگج نوخ  اب  هک  ار  یکرب  نک ؛ لیطعت  ار  تیفاب  كرب  نیا  زا  دعب  متفگ  مردام  هب  متـشگرب  لحم  هب  مدـش ، تحاران  یلیخ  عوضوم  نیا  زا 
زیچ ندرک  همر  نابش  ار  گرگ  ای  تسا و  ندرپس  هبرگ  هب  هبند  زج  نیا  ایآ  تسیچ ؟ شاهدیاف  یناسرب  يدنفا  سابع  هب  یناوتن  ینک و  هیهت 
لثم ربانب  یلو  دـیدرگ . تحاران  یلیخ  عوضوم  نیا  زا  دـش و  بجعت  رد  قرغ  مدرک  لقن  مرداـم  يارب  ار  هیـضق  دـشاب ؟ دـناوتیم  يرگید 

. تخاس فوقوم  ار  یفاب  كرب  رگید  مردام  هعقاو  نیا  زا  سپ  هدـیاف ؟ هچ  ورادـشون  بارهـس  ندـش  هحفص 87 ] هتـشک [  زا  دعب  فورعم :
تبقارم تحت  هدرک  قرق  مردام  ار  غاب  دیدرگیم ، رهاظ  ماداب  ریجنا و  ياهتخرد  هفوکش  هک  يزور  زا  درک . رایتخا  ياهزات  لغش  نکیلو 

هک یعقوم  تشادن . ار  اههویم  هب  ندز  تسد  قح  دشیم ، دراو  هجوت  نودب  انایحا  یـسک  رگا  دادیمن . دورو  هزاجا  ار  يدحا  دادیم . رارق 
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بش ات  حبـص  لزنم  ماب  يور  درکیم ، زغم  ار  اههتـسپ  ماداب و  درکیم ، زاب  تخرد  زا  دوخ  تسد  اب  ار  اهریجنا  دندیـسریم ، الماک  اههویم 
تیفیک نیا  هب  دادیم و  رارق  اـهریجنا  لـخاد  رد  ار  اـهماداب  هتـسپ و  زغم  هدرک و  زاـب  ار  اـهریجنا  نهد  تسـشنیم و  نازوس  باـتفآ  شیپ 
نازوس هآ  دومنیم . میدـقت  نانآ  هب  یهاررـس  دـندمآیم ، یناـمحر  تاـحفن  نیرـشان  حالطـصا  هب  نیغلبم و  هک  یعقوم  درکیم ، کـشخ 

یعـس و منک ، باختنا  يرـسمه  دوخ  يارب  مداتفا  رکف  هب  ناوا  نیا  رد  تفریم . غلبم  ياقآ  هقردـب  يدود  دـننام  اـهریجنا  لاـبند  هب  اـههچب 
نزرهاوخ هرخالاب  ات  یهاگیاج ، ياج و  زا  حالطـصا  هب  ایناث  دـشاب و  مدوخ  شیک  مه  الوا  رـسمه  نیا  هک  متـشاد  تهج  نیا  رد  شـشوک 

ماقم هب  رگا  دوب ، یمرتحم  رایسب  درف  نایئاهب  دزن  رد  لیلخ  هاش  جاح  بانج  هک  میراذگن  هتفگان  مدرک . دزمان  ار  یـسودرف  لیلخ  هاش  جاح 
هک دـننکیم  كرد  ار  بلطم  نیا  بوخ  دـناهدید  یگدـنز  رد  ار  ناشیا  هک  يدارفا  تشادـن . رتمک  مه  يزیچ  دوبن ، يدـنفا  سابع  هیاـپ  و 
هللا ءاهب  ندـید  هب  يدایز  بتارم  لیلخ  هاش  نیا  دوب . هتخاـس  دوخ  يارب  هحفـص 88 ] يدـنفا [  سابع  هیبش  یهالک  شیر و  هفایق و  هدربمان 

ار هناخ  بحاص  مه  هناخ و  مه  نوچ  دـندوب ، بوسحم  یعقاو  یجاح  ناشیا  تبـسانم  نیمه  هب  دوب . هدرک  تراـیز  ار  قاـثیم  زکرم  هتفر و 
زا سپ  لاس  کی  هک  دوریمن  مدای  دننک -  ترایز  ار  هناخ  هک  تسا  نیا  ناششوک  تیاهن  یمالـسا  نایجاح  دوب - ! هدرک  ترایز  هدید و 
زا هک  دـندوب  هدـمآ  کیدزن  رود و  زا  مه  يدایز  تیعمج  مدوب ، هتفر  ناـشیا  تاـقالم  هب  هدـنب  اـکع )  ) قاـثیم زکرم  زا  هدربماـن  تشگزاـب 

[26 ، ] سبای بطر و  کیدزن ، رود و  زا  دوب ، هدـش  هدـحو  ملکتم  هتـسشن و  سلجم  ردـص  رد  مه  لیلخ  هاش  جاـح  دـننک ، ندـید  هدربماـن 
وحم مه  دارفا  دادیم ، عامتجا  لیوحت  هدرک  فیدر  اکع  و  [ 28  ] هنردا زا  البرک  و  [ 27  ] روهگنک زا  طوبرمان  طوبرم و  لوقعمان  لوقعم و 

. دـنتفر يرگید  زا  دـعب  یکی  سلجم  نایاپ  رد  دـنیامرفیم . هچ  ات  هتخود  ناشیا  ناهد  هب  ار  اهمشچ  هدـش ، لیلخ  هاش  ياقآ  راتفگ  مالک و 
ایآ دیدوب  فرـشم  تدم  نیا  رد  هک  امـش  متفگ : ناشیا  هب  هتـسهآ  دش . تولخ  الماک  سلجم  ات  مدنام  يدنواشیوخ  تبارق و  مکح  هب  نم 

يارب يدایز  دارفا  مدوب . نم  دوب  روضح  رد  فرـشم و  مئاد  هک  یـسک  اهنت  تفگ : باوج  رد  دیدومرف ؟ هدـهاشم  دوخ  مشچ  هب  ياهزجعم 
روضح رد  یبش  هکنیا  هلمج  زا  دـشیم . رهاظ  ترـضح  زا  يرایـسب  هزجعم  دـندرکیمن ، كرد  ار  روضح  ضیف  یلو  دـندمآیم ، تراـیز 
دوجو هحفص 89 ] یلامش [  میـسن و  نلاس  لخاد  رد  هکنیا  اب  دنتخادرپ ، ندز  مدق  هب  نلاس  رد  جراخ و  صوصخم  قاطا  زا  مدوب ، فرـشم 

نیا زا  یتمارک  ایآ  دـنکیم . تکرح  فرط  نیدـب  فرط  نآ  زا  دزیریم و  رـس  فرط  نادـب  فرط  نیا  زا  كرابم  ياهوم  مدـید  تشادـن ،
تفرگ تشحو  ارم  تورپه . ملاع  هب  تفر  لیلخ  هاش  ها ... ها ، ها ، تفگ  راتفگ  نیا  لابند  هب  دراد ؟ ناـکما  رتـالاب  نیا  زا  ياهزجعم  رتمهم و 
تکرح یگتـسهآ  هب  مدید  متفرگ  ار  شـضبن  مدیـسرت ، رتشیب  تسین ؛ يربخ  مدـید  مدرک ، يدـش ؟ هچ  یجاح  يدـش ، هچ  یجاح  هچ  ره 

ار یجاـح  نم  هک  دـننک  اـعدا  تقو  نآ  دریمب ، یجاـح  دـنکن  هک  مداـتفا  رکف  هب  لاـح  نیا  رد  دوب . شرمع  رخآ  تاـظحل  اـیوگ  دـنکیم ،
مشچ زا  یبالق  ياهکشا  یغورد و  ياههیرگ  مدز ، تروص  رس و  هب  یکلا  دش ، دنلب  مدایرف  داد و  نوریب  مدیود  تعرس  هب  اذل  ماهتـشک ،

لگ هاک و  بالگ و  دـنتخیر ، قاطا  لخاد  هب  يدایز  هدـع  متخادـنا ، رد  ار  درم  لیلخ  هاش  دـیودب  درم ، لیلخ  هاـش  دـیودب ، مدرک : ریزارس 
تراک هچ  لیلخ  هاش  مدیـسرپ  دمآ . شوه  هب  لیلخ  هاش  تعاس  مین  زا  دعب  دـندیلام . ار  شیاههناش  هدـنالام و  هاش  ياقآ  غامد  هب  دـندروآ 

هاش نتفر  شوه  زا  رادوریگ  نیا  رد  مه  نم  دینک  رواب  لاصو . راگزور  دـمآ و  فرـشت  نامز  زا  مدای  چـیه  تفگ  يدـش ؟ روطنیا  هک  دـش 
مـسرپب دوبن  تصرف  رگید  مدوب ، توباـت  نفک و  هشیدـنا  رد  لاـح  نآ  رد  نم  مدرک ؛ شومارف  ار  ملقع  یلک  هب  مدـش ، هچاـپ  تسد  لـیلخ 

منادیمن و دوشیم ؟ هزجعم  یـسک  يارب  مه  رـس  يوم  ندـیبنج  رگم  يدرک ، لقن  نم  يارب  وت  هک  دوب  ياهزجعم  هچ  نیا  لیلخ  هاش  ياقآ 
 ] ار دوخ  مهاوخن ، حیضوت  هکنآ  يارب  رگید  مه  لیلخ  هاش  دیاش  ار  لیلخ  هاش  نآ  هانگ  مه  نآ  تفرگ ، ندرگ  هب  ار  یسک  هانگ  ناوتیمن 

تفگیم اـنیقی  تشاد ، باوـج  لـیلخ  هاـش  مدرکیم  لاؤـس  رگا  یلو  تخادـنا . هار  ار  يزاـبادا  نیا  دروآرد و  لکـش  نیا  هب  هحفص 90 ]
هزجعم رـشب  يارب  رـس  يوم  ندـیبنج  يرآ  دوـشیمن . رتمهم  نیا  زا  [ 29 « ] متا نرق  يادـخ   » دـش نیهوت  دیـشخبب  متا ، نرق  ربـمغیپ  هزجعم 

ءاهب فیلأت  بوبحم  هیعدا  باتک  رد  اهدعب  مدوبن ، دراو  دایز  تیئاهب  بتک  هب  نامز  نآ  رد  نم  تسا . گرزب  هزجعم  ادخ  يارب  اما  تسین ،
قح هب  ار  وت  ایادخ  راب  دـیناوخب ، دـیوگیم  دزومآیم ، ار  ندرک  اعد  دوخ  ناوریپ  هب  هک  اجنآ  مدیـسر ، یجاح  هلوقنم  يهزجعم  رـس  هب  هللا 
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دوصقم ضرا  ترایز  هب  اهراب  نوچ  تسا  نایم  رد  شرکذ  هک  لیلخ  هاش  نیا  [ 30 . ] میهدیم مسق  میناوخیم و  تتروص  رب  نابنج  ياهوم 
هک دوب  هدنامن  يزیچ  سودرف  هقطنم  نایئاهب  دشیم ، مامـشتسا  هللا  ءاهب  يوب  ناشیا  زا  هدوب ، روضح  رد  هشیمه  شدوخ  لوق  هب  دوب و  هتفر 

لیلخ هاش  ياقآ  رگا  هک  درب  الاب  ار  ناشیا  ماقم  ناوتیم  دـح  نآ  ات  تسا ) لوا  مدـق  یتسرپ  مدآ  تیئاهب  رد  نوچ  .) دـننک هدجـس  ناـشیارب 
تانب زا  یکی  دروم  کـی  مراد  ربخ  نم  هک  هچنآ  دـشیم . بوسحم  راـختفا  درکیم  زارد  یئاـهب  دارفا  زا  يدرف  سوماـن  اـی  لاـم  هب  تسد 
يرکف شیارب  دهـشم  لفحم  رخاوا  نیا  اـت  دربیم ، رـس  هب  فیلکتـالب  هراـچیب  نآ  اهتدـم  دـندوب ، هدرک  كربتم ! ناـشیا  ار  یهلا  ياـبحا 

لیلخ هاـش  یجاـح  هک  نم  اریز ] [ ] 31 . ] مروذـعم قالخا  بدا و  رطاخ  هب  شتایـصوصخ  هحفـص 91 ] حیـضوت [  مان و  نتفگ  زا  .) تشادرب
. دوب تهبا  ياراد  یلیخ  رهاظ  هب  هک  دوب  نیا  لیلخ  هاش  یجاح  تایـصوصخ  زا  رگید  یکی  مراین . محر  مدرم  ضرع  ناـج و  رب  هک  متـسین 

دیع ) ناوضر ياهدـیع  زا  یکی  رد  دنتـشادن . ار  ندروآرد  دوخ  زا  يزاـب  سوـل  ندرک و  بدا  فـالخ  تأرج  ناـشیا  روـضح  رد  ناـیئاهب 
دـصرتم اههچب  میدوب ، ناشیا  تمدـخ  سودرف  رد  هدـش ) ثوعبم  توبن  هب  زور  نآ  رد  هللا  ءاهب  هک  تسا  يزور  نایئاهب  هدـیقع  هب  ناوضر 

، یبوکياپ هب  بارـش  فرـص  زا  سپ  هدیـشک و  ولج  ار  بارـش  ياهيرطب  تفر ، لیلخ  هاش  هک  نیمه  دور ، نوریب  سلجم  زا  ناشیا  دندوب 
ناشیا شوگ  يولهپ  هتسهآ  نم  دنتسشن ، تکاس  مارآ و  دوخ  ياج  رب  همه  دش ، ادیپ  وا  هلک  رـس و  ناهگان  دنتخادرپ ، یگدنناوخ  صقر و 

لاکـشا دننکب  راک  ره  درادـن ، بیع  دـنناوج ، دـیراد ، یلد  هچ  تفگ  دـیدنخ  يو  دـنروآیمرد ، دوخ  زا  يزاب  غولـش  یلیخ  اههچب  متفگ 
رـصتخم هب  هکنیا  زا  دیـشخب  دـیهاوخ  زیزع ! هدـنناوخ  تسا ! لاح  لها  لیلخ  هاش  ریخ ، مدـید  تسا . هدـیزرمآ  هانگ  اهزور  نیا  رد  درادـن ،

رد هک  دوب  نیا  ضرغ  نخـس ، عوضوم  هب  میدرگرب  مداد ، حیـضوت  لیلخ  هاش  یجاح  اب  ار  دوخ  دروخرب  لاح و  حرـش  زا  یـضعب  یتبـسانم 
هحفص 92 ] میدش [ . [ 32  ] فلز مه  لیلخ  هاش  یجاح  اب  ام  تانایرج ، نیا 

رطاخ یگتفشآ  نارود 

لابند هب  دنتفگ و  تیلست  ارم  کیدزن  رود و  زا  نایئاهب  مدوب . هتفشآ  رطاخ و  ناشیرپ  یتدم  مداد  تسد  زا  ار  مردپ  هک  دوب  ناوا  نیمه  رد 
هب مدرگ . رادولج  هتـشادرب ، ار  تیئاهب  ملع  حالطـصا  هب  میامن . يرتشیب  شـشوک  تیئاـهب  رما  تفرـشیپ  يارب  هک  دنتـساوخ  نم  زا  تیلـست 

نیغلبم و اب  میقتـسم  سامت  هجیتن  رد  مدـش . تیئاهب  رادـمچرپ  هقطنم  نآ  مامت  رد  هکلب  نامدوخ ، لـحم  رد  اـهنت  هن  رارـصا  راـبجا و  مکح 
هب ار  تیئاهب  گنـس  يروط  هب  مدـمآرد  راک  زا  یبیجع  راک  هطلغم  بوخ و  غلبم  کی  هکلب  مدوب ، یئاهب  درف  کی  اـهنت  هن  یمارم ، بصعت 
هک منک  ضرع  دیاب  تشادن . ار  تارـضح  ماقم  هب  نیهوت  ای  تفلاخم و  تأرج  یـسک  هک  مدوب  هدرک  راعـش  ار  تیئاهب  زا  عافدو  هدز  هنیس 

. مدوب نم  هللا  مانغا  عفادم  اهنت  ریخا ، ياهلاس  رد  نایئاهب  نیملسم و  نیب  شروش  يایاضق  رد  دوب . هتساخرب  ام  ددم  هب  یفرط  زا  مه  ناطیش 

. متخاس هیورـشب  كرز )  ) يرقلاریخ رد  دوخ  لام  زا  ار  سدقلا  ةریظح  و  دوب . نم  يهدهع  رب  تارادا  هب  یگدنود  تاعفارم و  جراخم  مامت 
يرقلاریخ اما  تسیچ ؟ يرقلاریخ )  ) مان نیا  لوزن  نأش  هحفص 93 ] تساجک و [  هیورشب  كرز )  ) ای يرقلاریخ  دینادب  الوصا  هک  تسین  دب 

بونج يرتمولیک  رد 107  هک  قباس  نوت  یلعف و  سودرف  ياهشخب  زا  تسا  یـشخب  هک  هیورـشب  یخـسرف  ود  رد  تسا  یهد  كرز )  ) اـی
يهمانرفـس رد  هتـسیزیم ، راهچ  نرق  رد  هک  ورـسخ  رـصان  دوشیم ، بوسحم  ناریا  یمیدق  قطانم  زا  و  تسا . عقاو  سودرف  رهـش  يرتخاب 

هدـع یهارمگ  تلع  و  دـناهدوب ، نآرق  ظـفاح  راـگزیهرپ و  نمؤـم و  ناـمدرم  هیورـشب  رد  ماـیالا  میدـق  زا  دربیم . ماـن  لـحم  نیا  زا  دوـخ 
ةاولـص ۀجح -  ترـضح  روهظ  يارب  ناشراظتنا  صولخ و  اب  مأوت  نامیا  نامه  تیئاهب ، یلاشوپ  مارم  هب  ناشندیورگ  مدرم و  زا  يدودـعم 

ياههناخ رد  و  دـناهدومن . اپ  رب  هینیـسح  دـجاسم و  هتخاس و  هیملع  هسردـم  یلعف ، نایئاهب  ناکاین  هکنیا  بلطم  نیا  لـیلد  هدوب . هیلع -  هللا 
هب هیورشب  تشپ  ياههداوناخ  زا  يدایش  مهدزیـس  نرق  رد  هاگان  هک  دننامن . لطعم  ترـضح  روهظ  عقوم  هک  دناهتـشاد  هدامآ  ریـشمش  دوخ 

تدم زا  سپ  درادیمرب و  هارمه  دوخ  اب  ار  حول  هداس  هانگیب  هدع  کی  دوشیم و  هیورشب  دراو  يزاریش  باب  دمحم  یلع  دیـس  زا  يوریپ 
ار هتـشک  ردپ   » مکح هب  اهنآ  ناگدنامزاب  دتـسرفیم . ناشیاههداوناخ  يارب  ناغمرا  هب  ناردنزام  یـسربط  هعلق  زا  ار  همه  لتق  ربخ  یهاتوک 
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دنیوگب دندشن  رضاح  هتفرگ ، اهنآ  راک  تقیقح  رب  عطاق  لیلد  ار  دوخ  ناگرزب  ندش  هتـشک  هتـسب و  دوخ  رب  ار  قیقحت  هار  یتشآ » دوب  یک 
يراذـگمان اما  نداتفا د . هار  يزاریـش  باب  دـمحم  یلع  دیـس  ياهیورـشب و  نیـسحالم  لابند  هابتـشا  هب  هدـش و  هتـشک  قحاـن  هب  نامناردـپ 

باختنا دتـسرفیم  یلاها  زا  یکی  يارب  هک  یحول  نمـض  رد  يدنفا  هحفـص 94 ] ساـبع [  ار  ماـن  نیا  هک  تسا  نیا  يرقلاریخ  هب  كرز ) )
ار هکم )  ) يرقلاما تیمها  يرقلاریخ  ددرگ و  نیرب  کشر  هیورـشب  هک  مراودـیما  : » مراگنیم ار  يدـنفا  ساـبع  تراـبع  نیع  نم  دـنکیم .
زا نیـسحالم  هکنیا  رابتعا  هب  ار  نخـس  نیا  يدنفا  سابع  میوگب  هک  مریزگان  تسه ، هیورـشب  رکذ  ءاهبلادـبع  راتفگ  رد  نوچ  دـنک ». ادـیپ 

شخب هکنیا  اب  هیورشب  مسیونیم  ار  روطس  نیا  هک  نآلا  تسا . تیئاهب  زکرم  هیورشب  دنک  رکف  هدنناوخ  هکنیا  هن  تسا ؛ هتفگ  هدوب  هیورشب 
یتمالس هب  هداوناخ  راهچ  نآ  تسرپرس  دنتسین . رکذ  لباق  مه  هداوناخ  راهچ  نآ  درادن و  یئاهب  رتشیب  هداوناخ  راهچ  تسا ، یگرزب  رایـسب 

يرقلاریخ هصالخ  [ . 33  ] تسا تیئاهب  زکرم  هیورشب  دننکیم  رکف  دنرادن  یئانشآ  هک  یضعب  تسا . انیبان  رفن  کی  ياهریش و  رفن  ود  امش 
ای كرز و  یلاها  قیوشت  يارب  دزی  ای  دهـشم و  زا  نیغلبم  بترم  دـشیم ، هرادا  نم  یتسرپرـس  تحت  میقتـسم و  رظن  ریز  هیورـشب  كرز  اـی 

يهزجعم نامه  خنـس  زا  ياهزجعم  ای  ناوارف و  تامارک  فشک و  یغلبم  ره  زا  دـندشیم . لزان  ام  رب  قلعم  لجا  دـننام  اهنآ  یحور  تیوقت 
لقن زا  لبق  مراد -  دای  هب  ار  هرقف  نیا  دهـشم  يازعا  نیغلبم  هحفـص 95 ] زا [  یکی  تازجعم  هلمج  زا  درکیم . روهظ  دمآ  هتـشون  هک  یلبق 

الوصا مرادن . ار  یـسک  نتخادنا  تسد  ای  یئوگغورد و  دـصق  هدـنب  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  زیزع  يهدـنناوخ  راوگرزب ، نیا  تمارک 
مضرغ هکلب  دندزیمن ، ملوگ  یبهذم  ینید و  رظن  زا  دنتشاذگیمن و  مرس  هالک  نارگید  مدوب  یصخش  روط  نیا  رگا  ماهدوبن  یسک  نینچ 

هب ینید ، رظن  زا  مدوخ  ياهيورجک  اطخ و  تاهابتـشا و  تیمولظم و  نایب  نیغلبم و  تامارک  زا  ینادردـق  نمـض  بلاـطم  نیا  شراـگن  زا 
یئاریذـپ زا  سپ  دـش ، دراو  ام  هیرق  هب  ناراوگرزب  نیا  زا  یکی  تسا -  تیئاـهب  رد  دـیاقع  روسناـس  یعاـمتجا و  ياهيزومآدـب  تبـسانم 

يرگید درف  نم و  نیب  هک  یعوضوم  هب  عجار  هدرک و  تلاخد  ام  یعامتجا  ياهراک  زا  يرادقم  تساوخ  دید  هدـنب  صخـش  زا  هک  یمرگ 
ساـبع ترـضح  زا  یئاـعد  ضوع  رد  نم  دـیهدب  تیاـضر  رگا  امـش  تفگ  نم  هب  دروآ ، دوـجو  هب  یمهاـفت  نسح  دوـب  هداـتفا  فـالتخا 

هدروآرب تجاح  درگرب  ورب  وگتفگ و  نودب  دیناوخب  هبترم  دصناپ  یتجاح  ره  يراتفرگ و  ره  رد  هک  داد  مهاوخ  میلعت  امـش  هب  ءاهبلادـبع 
مسا لماش  تقیقح  رد  و  [ 34  ] تسا كرابم  لامج  هب  هجوت  بلق و  صولخ  ریثأت ، رظن  زا  شطرش  طقف  دوشیم ، فرطرب  يراتفرگ  هدش و 

ردـقچ دوب  اـعد  نتفرگ  میلعت  هک  عوـضوم  نیا  زا  دـنادیم  ادـخ  تسا . یلعنیـسح ) ازریم   ) امـس ضرا و  يهدـننیرفآ  یهبا و  لاـمج  مظعا 
. مدوب رضاح  نک ، رظن  فرـص  تیگدنز  هناخ و  هحفـص 96 ] زا [  تفگیم  غلبم  بانج  رگا  هک  دوب  هدمآ  مرواب  ردـقنآ  مدـش . تقوشوخ 

یناسنا هناوید  هچ  دیوگن  هدنناوخ  هکنیا  هوالع  هب  و  مراد ، راجزنا  رفنت و  شتاملک  زا  نوچ  یلو  مظفح ، هتسب  هتـسکش  ار  اعد  نآ  مه  نآلا 
عوضوم رد  ناـمدوخ  قح  زا  اـم  تروص  ره  هب  منکیم . يراددوـخ  نآ  نتـشون  زا  هدرک ، لوـبق  مظعا  مسا  ناوـنع  هب  ار  اـهفرح  نیا  هک 

تسین یئاتسدوخ  ياج  دراد ، يدنبهتـسکش  لغـش  هدنراگن  هک  دنادیم  زیزع  يهدنناوخ  دبال  میتفرگ . میلعت  ار  اعد  نیا  میتشذگ و  هعفارم 
نودـب دوب  هدادـن  میلعت  ار  اعد  نیا  غلبم  بانج  هک  نامز  نآ  اـت  دـنراد ، راکورـس  نم  اـب  يدادادـخ  رنه  نیا  رظن  زا  هقطنم  نآ  مدرم  ماـمت 

اعد نیا  نتفرگ  میلعت  زا  يزور  دـنچ  نکیل  مدوب ، هدرک  بوـخ  ار  هتـسکش  ياـپ  تسد و  نارازه  يدـمآ  شیپ  دروـخرب و  نیرتکـچوک 
ریزگان تشاد و  تبارق  یمک  نم  اب  نز  نیا  قافتا  ياضق  زا  دندمآ ، ملابند  سودرف  زا  ینز  هتسکش  ياپ  نتـسب  روظنم  هب  هک  دوب  هتـشذگن 

نیرفاسم اب  دینش  تفگ و  زا  خسرف  تسیب  ابیرقت  تفاسم  لوط  مامت  رد  مداتفا ، هار  سودرف  تمس  هب  هیورشب  زا  هلـصافالب  متفریم ، تسیاب 
ضیرم هب  متـسد  ندیـسر  فرـص  هب  هزجعم  روـط  هب  هک  مدرکیم  رکف  نینچ  متخادرپ و  رکذـلا  قباـس  ياـعد  توـالت  هب  متـسبرب و  ناـبز 

دومن ار  دوخ  رثا  اعد  هک  دیشکن  یلوط  متـسب ، ار  شیاپ  ینف  لوصا  اب  مدمآ و  ضیرم  نیلاب  هب  هنارورغم  اذل  درک ، دهاوخ  لصاح  يدوبهب 
مدیمهف هک  دوب  اجنیا  تفگ ! دوردب  ار  ایند  راد  هدش و  تحار  تسد  ای  اپ  نتسکش  زا  هشیمه  يارب  يدنفا  سابع  ياعد  تکرب  زا  نز  نآ  و 

دوب هتـسکش  شیاپ  هک  يرگید  درف  دروم  رد  دروآ : مرـس  هب  مالب  اـعد  نیا  مه  رگید  راـب  کـی  دـنکیم !! هزجعم  رگید  قیرط  زا  اـعد  نیا 
شیپ ار  ضیرم  ضرغ  مسرتیم ؛ یلیخ  نم  ریخن ، تفگ  ضیرم  ردارب  مـنکیم ، شبوـخ  هزور  هـس  هحفـص 97 ] نم [  متفگ  دوب ، تبحص 
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سکع دـیربب و  مسیونیم  دهـشم  هب  يرتکد  يارب  نم  دـیوگیم : دـهدیم ، صیخـشت  بارخ  یلیخ  ار  ضیرم  ياـپ  هک  رتـکد  درب ، رتـکد 
. درک مهاوخ  شبوخ  هزور  هس  نم  تسا : هتفگ  ینامحر  هللا  حیـسم  دوب  هتفگ  هدرک ، یقمحا  ضیرم  ردارب  مدنبب . ار  شیاپ  دعب  ات  دـیریگب 

بوخ زور  هس  فرظ  هتـسکش  ناوختـسا  دراد  ناـکما  رگم  یئوگیم ، هک  تسا  يدـنرچ  فرح  هچ  نیا  تفگ : تساوخ و  ارم  اروف  رتـکد 
نیا زا  رتکد  دوب ). ءاهبلادبع  ياعد  هب  هجوت  اب  نم  راتفگ  نیا  .) تسا هزجعم  هیبش  نم  راک  متفگ : نخـس ، تبقاع  رکف  نودـب  مه  نم  دوش ؟

هچ اب  يادیمن  داتسرف . نادنز  فرط  هب  تاولص  مالـس و  اب  ار  هدنب  تساوخ ، ار  ینابـساپ  درک و  نفلت  ینابرهـش  هب  اروف  تفـشآرب  میاعدا 
نآ ضوع  رد  نیرشان  نیغلبم و  يرآ  مدیناهر . ءاهبلادبع  ياعد  رثا  رـش  زا  هدرک و  صالخ  نادنز  نتفر  زا  ار  دوخ  یتساوخرد ، سامتلا و 

يونعم یتیثیح و  تراسخ  رادقم  نیا  دـنتخومآیم و  ام  هب  زیمآرحـس !! بلاطم  روط  نیا  هداعلاقوف  تامارتحا  مرن و  برچ و  ياهولپ  همه 
مـشچ رثا  رب  هک  یناموت  رازه  راهچ  تراسخ  زگره  دـندرکیم . افتکا  یلام  ياهتراسخ  نیمه  هب  شاک ! يا  دـندروآیم . راب  هب  اـم  يارب 

زا هحفص 98 ] دورب [  تساوخ  هک  یتدم  زا  سپ  دش ، دراو  نم  هناخ  هب  دزی  زا  [ 35  ] یغلبم دوریمن : مدای  زا  مدرب  يدزی  غلبم  کی  ینارچ 
[ یتسیابردور  ] یـساورد ور  مه  نم  دـهد ، ماجنا  ار  غلبم  بانج  لزنم  ياهراک  هک  متـسرفب  وا  اب  ار  مناخ  هدـیبز  متفلک  هک  درک  اضاقت  نم 

غلبم بانج  تسا و  هلماح  رادراب و  مناخ  هدیبز  مدید  متفر  دزی  یتدم  زا  سپ  دـندرب ؛ ار  هدـیبز  ناشیا  مدـش ، رـضاح  هارکا  اب  مدرک و  ریگ 
هقفن جرخ و  نداد  زا  غلبم  بانج  دوب  زجاع  راک  نداد  ماجنا  زا  راب  ینیگنس  رثا  رب  هدیبز  نوچ  و  تسا ! هدرک  ناخ  یفطصم  ردام  ار  ناشیا 

تیئاهب هعماج  دعب  شمدروآ . يرقلاریخ  هب  دوخ  اب  مدرک  محرت  درک ، يراز  حاحلا و  هدـیبسچ  ارم  نماد  مناخ  هدـیبز  درکیم ، يراددوخ 
هراـچیب نم  نماد  رب  تشاـک و  يرگید  ار  هچب  ضرغ ، مزادرپب . مناـخ  هدـیبز  هقفن  يارب  لوپ  مدـنگ و  يرادـقم  هاـم  ره  هک  درک  مزتلم  ارم 

هدرب حالطـصا  هب  ای  ناـگدرب  ناـگراچیب ، اـم  درکیم  رکف  دـمآیم  اـم  لـحم  هب  هک  غلبم  ره  مدرک . شگرزب  اـت  دنتـشاذگ  هتـشگرب  تخب 
هک تاکرح  راتفر و  عون  نیا  منک ، هفاضا  ینامحر  هللا  حیـسم  ياقآ  بلطم  هب  دیـسر ، هک  اجنیا  هب  راک  دـیهد  هزاـجا  . ] میتسه وا  دـیرخرز 

هلیـسو هک  تسا  ندیـسر  مدرم  داد  هب  یتسود و  عونمه  ياعدا  نامه  هناشن  ددرگیم ، یندـناوخ  یباـتک  دوش  يروآ  عمج  تیئاـهب  زا  رگا 
اب ام  لحم  مدرم  دندومرف ، لوزن  لالجا  ام  هیرق  هب  یمسر  غلبم  فاحص  اضر  اقآ  الثم  تسا ]. هدش  تیئاهب  هب  ندیورگ  يارب  ياهدع  بیرف 

هحفـص 99] ناشلد [  دنتـسنادیم ، كرابم  ار  یئاهب  نیغلبم  دورو  لاح  نیع  رد  دنتـسه ، هدوب و  راـتفرگ  یناـشیرپ  رقف و  رد  تخـس  هکنیا 
هـسلج دراو و  باحـص  ياضر  اقآ  نیا  دنـشاب . هدرب  یباوث  دوخ  مهـس  هب  زین  اهنآ  ات  دشاب  رفن  کی  هناخ  رد  یبش  ره  غلبم  هک  تساوخیم 

مه وا  هک  دوب  نیا  شدـصق  دوب ، هدروآ  مهارف  یئزج  یغلبم  هدرک و  یـسیر  خـن  لـبق  اهتدـم  زا  ياهدـنامرد  نزریپ  دـیدرگ . رئاد  یغیلبت 
نوچ امـش  هک  درک  يراز  لاحلا و  داـیز  نم  شیپ  دـشاب ، فاحـص  ياـقآ  توعد  نارادـیرخ  زا  هتـشادرب و  ار  فسوی  يرادـیرخ  فـالک 

یـضار ار  غلبم  ياقآ  بانج  يدایز  رارـصا  اب  هدـنب  دـیروایب ؛ نزریپ  نم  خوک  هب  ماش  راهان و  يارب  ار  فاحـص  ياـقآ  تسا  رثؤم  ناـتفرح 
يارب ار  شتـشوگ  زا  يرادقم  هتـشک و  ار  نآ  هدـیرخ و  یغرم  نزریپ  نیا  درادـن ، دوجو  یـشورف  تشوگ  تاهد  رد  الومعم  نوچ  مدرک .
نزریپ يهرفـس  رـس  رب  غلبم  باـنج  اـب  هک  یعقوم  بش  دراذـگیم ، جـنرب  ریز  بش  ار  غرم  تشوگ  هیقب  و  هتخاـس ، تشوگبآ  غـلبم  راـهان 

هلـصافالب درک ، هاگن  غرم  تشوگ  هب  هریخ  و  دروآرد ، ار  نایرب  غرم  هدرب  ولپ  ریز  تسد  فاحـص  ياقآ  ادتبا  دـش ، رـضاح  جـنرب  میتسـشن 
رهق و تلاح  هب  سپـس  دناهدروآ ؛ نم  شیپ  هدرک و  زپ  بآ  ار  غرم  اههضرعیب  تفگ : درک و  باترپ  تایح  لخاد  هب  هتـشادرب  ار  تشوگ 
. تفر هدـیدرگ و  یـضاران  نم  زا  دوصقم  يوک  رفاسم  هک  درکیم  هیرگ  رمع  رخآ  اـت  هراـچیب  نزریپ  تساـخرب . هرفـس  رـس  زا  تینابـصع 

ذغاک نم  داتفه  يونثم  دـیآ ، هتفگ  اهنآ  همه  رگا  هک  مراد  دایز  یئاهب  یبهذـم  نیغلبم  هب  عجار  بلاطم  درم . هصغ  نیا  زا  نزریپ  ماـجنارس 
نینچ هب  روتـسد  ار  نایاقآ  هللاءاـهب  باـنج  دـیاش  میراد . مدرم  هب  راـک  هچ  میراـگنیم ؛ ار  ناـمدوخ  یگدـنز  حرـش  لاـح  ره  رد  دوشیم .

، نم اب  ناشدروخرب  ترثک  نیغلبم و  ندـمآ  هک  تشذـگ  قح  زا  هحفـص 100 ] دیابن [  یلو  طوبرم ! هچ  ام  هب  دـشاب . هداد  یفالخ  ياهراک 
مه یملع  حالطصا  هب  تیصخش  یعامتجا ، یلام و  تیصخش  نتـشاد  اب  هچ  دوب ؛ هتـشگ  لصاح  هدنراگن  يارب  یبوخ  يزاب  هطلغم  بابـسا 

لفحم رد  هک  دوریمن  مدای  مدادیم . رارق  عاعـشلا  تحت  ار  ناـگمه  متـسبیم و  مه  هب  مور  ير و  زا  یـسراف  یبرع و  دـش . لـصاح  میارب 
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دقع يهغیص  مدرکیم ، یهن  رما و  دوب . نم  يهدهع  هب  مه  شندناوخ  ترایز  اعد و  مدرکیم ، غیلبت  ار  هللا  مانغا  مدادیم و  لیکـشت  هسلج 
زا متفوکیم . ینارنخس  زیم  هب  ار  میاهتسد  بضغ  تمالع  هب  یهاگ  مدربیم . نیئاپ  الاب و  ار  متسد  مدادیم ، سنارفنک  مدرکیم ، يراج 

حاضتفا اب  نیملـسم  ار  دابانگ  [ 36  ] رجاهم هک  دوب  متـسایر  یعاـمتجا و  تیعقوم  نیمه  رد  مدوب . ماـع  صاـخ و  بوبحم  مه  یقـالخا  رظن 
الب نیا  يهعرق  دوب و  هدیشیدنا  عوضوم  نیا  رد  هداد و  هسلج  لیکشت  هلصافالب  لکشم  نیا  عفر  يارب  دهـشم  لفحم  دندرک . نوریب  يدایز 
مزال رادمدرم  شیدنا و  رود  يهدید  راک  درف  کی  دابانگ  جنـشتم  تیعقوم  نیا  رد  هک  دندوب  هداد  يأر  قافتالاب  هدرک ، تباصا  نم  مان  هب 

هحفص 101 ] تسا [ . ینامحر  هللا  حیسم  اهنت  هیورشب  سودرف و  يهقطنم  رد  یسک  نینچ  نیا  و  تسا ،

ترجاهم نارود 

یهلا يابحا  یـسردایرف  يارب  تسا  مزال  امـش  صخـش  هکنیا  رب  دـیکأت  رارـصا و  رداص و  هدـنب  يارب  ترجاـهم  روتـسد  دهـشم  لـفحم  زا 
ماجنارس ات  دیدرگ ، نادنچ  ود  دهشم  لفحم  رارصا  دش ، رتدایز  راکنا  هچ  ره  نم  فرط  زا  دیوش ؛ راپسهر  بوص  نادب  هیورشب  زا  دابانگ ،

کی رد  هک  دیراد  هجوت  دبال  مدرک . ترجاهم  دابانگ  هب  هتـسش و  تسد  دوخ  یگدـنز  هناخ و  زا  يرگیئاهب  هفیظو  يادا  رابجا و  مکح  هب 
رد ینید  ای  بهذـم  غیلبت  رتمهم  نیا  زا  رگید  فرط  زا  نتـشاد ، ناماس  نآ  مدرم  نید  نیئآ و  زا  ریغ  یـشیک  یفرط و  زا  ندوب  بیرغ  رهش ،
نآ رثؤم  دارفا  زا  کی  ره  دـیاب  تسین ؛ یناسآ  راک  دـناهدرک  شنوریب  حاضتفا  هب  هتـشاد و  دـب  يهرطاخ  لـبق  رجاـهم  زا  هک  یطیحم  نینچ 
زور نم ، يدنبهتسکش  لغش  دوبن  رگا  مدشیم  ورهبور  یتالکـشم  هچ  اب  دنادیم  ادخ  متـشادیم . هگن  یـضار  دوخ  زا  يوحن  هب  ار  هقطنم 
غیلبت دننادب  هکنیا  هب  دسرب  هچ  موش ؛ التبم  یلبق  رجاهم  تشونرس  هب  هک  دوب  یفاک  مندوب  یئاهب  رب  مدرم  نتفای  عالطا  فرص  هب  دورو  مود 

يراکادف چـیه  زا  متـشاد و  شود  هب  دابانگ  هحفـص 102 ] يهقطنم [  رد  ار  تیئاهب  ملع  ماـمت  لاـس  تشه  تدـم  تروص  ره  رد  منکیم .
ار متقو  رتـشیب  تـشاد  یئاـهب  ـالامتحا  هـک  یطاـقن  رگید  سودرف و  ناتـسغاب ، کـخاک ، هـب  ددـعتم  ياـهترفاسم  مدرکیمن . يراددوـخ 

حیـسم درف  کی  دابانگ و  کی  مدش . طقاس  یگدـنز  زا  دـنادیم  ادـخ  ترفاسم  جرخ  ناوارف و  ياهدـمآ  تفر و  يهجیتن  رد  تفرگیم و 
یئاریذـپ رفـس و  جراخم  لمحت  دایز و  ياهجرخ  نیا  رثا  رد  دوب . نم  لزنم  شقوتاـپ  دـشیم ، داـبانگ  دراو  هطقن  ره  زا  هک  یئاـهب  ره  هللا !

متخورف و مدوب  هدرک  قاچ  شورف  روظنم  هب  هک  راورپ  دنفـسوگ  داتفه  يرقلاریخ و  كـالما  زا  کـلم  زور  هنابـش  کـی  فارطا  نیرفاـسم 
! زیزع يهدنناوخ  دبال  مدوب . هدروآ  دوخ  هارمه  هیورشب  زا  دابانگ  هب  ترجاهم  تقو  هک  یلوپ  ناموت  رازه  هدزناش  يهوالع  هب  مدرک ؛ جرخ 
هب یلو  متفرگیم ؛ دهـشم  لـفحم  زا  ار  اـهجرخ  مدوب ، هدرک  ترجاـهم  داـبانگ  هب  دهـشم  لـفحم  روتـسد  هب  هدـنب  نوچ  هک  دـینکیم  رکف 

کی طقف  لاس  تشه  تدم  نیا  رد  ریخ ، هک  دنگوس  مدوب ، دـقتعم  عقوم  نآ  رد  نم  هک  یهللاءاهب  هب  يدـقتعم و  هدـنناوخ  وت  هک  یئادـخ 
زیمآ و قیوشت  ياههمان  تشذـگ  قح  زا  دـیابن  نکیلو  مراد . ار  شاهمان  مه  نونکا  دیـسر و  نم  هب  دهـشم  لـفحم  زا  ناـموت  دـصناپ  هلاوح 

دشیم بآ  هن  نم  يارب  اههمان  نآ  نداتـسرف  تسا . دوجوم  اههمان  نیع  مه  نونکا  هک  دمآیم  دایز  راک ، هب  نم  ندرک  بیغرت  صیرحت و 
هرمن 1762 دهـشم  نایئاهب  یناحور  لفحم  دـینک  هظحـالم  ار  اـههمان  زا  هنومن  کـی  هحفـص 103 ] دوب [ . یمرگ  ناـخاچ  يرآ  ناـن . هن  و 
، هفیرـش يهمیقر  هللاءاهب  هیلع  ینامحر  هللا  حیـسم  بانج  یهلارما  يهدـنزارب  مداـخ   1339  / 11 قباطم 5 /  ناطلسلا 117  رهـش  هخروم 7 
. دـش لفحم  نیا  ءاضعا  جاهتبا  رورـس و  ببـس  یناحور  بیبح  نآ  ياهتیقفوم  شوخ  راـبخا  تشگ . تیاـهنیب  ترـسم  ببـس  شلوصو 

فئاظو هب  دـنمئاق و  هیناحور  تامدـخ  هب  راطقا  عیمج  رد  شرما  ناشف  ناـج  ناـمداخ  هک  تسازـس  ار  یهلا  سدـق  ناتـسآ  سپـس  رکش و 
یناحور لفحم  یـشنم  تیانع  ياجر  اب  دیدرگ . لاسرا  لایر  غلبم 5000  هب  کچ  هعطق  کی  العف  هجو  لاسرا  دروم  رد  لماع ... . هسدـقم 

دابانگ هب  مناخ  رفن  ود  ندـمآ  درک ، نطو  تعجارم  هب  راداو  ارم  لاـس  تشه  زا  دـعب  هچنآ  هحفص 104 ] ینامحر [  میهاربا  دهـشم  نایئاهب 
، دـناهدمآ ناریا  هب  تیئاهب  مارم  غیلبت  روظنم  هب  ناـماس و  نآ  ياـبحا  زا  دنتـسه و  يوروش  لـها  دـندوب  یعدـم  هک  مناـخ  رفن  ود  نیا  دوب ؛
ود نآ  زا  یکی  مان  دننک . غیلبت  ار  تیئاهب  مارم  روکذم ، رهش  رد  یئاهب  دارفا  دادعت  شیازفا  نمـض  ات  دوب  هداتـسرف  دابانگ  هب  دهـشم  لفحم 
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دراو نم  رب  داتفا . نم  ندرگ  هب  هناتخبدـب  مه  دراو  هزات  مناخ  ود  نیا  جرخ  تو .) ) زا دوب  ترابع  يرگید  ماـن  تسین ، مداـی  اـقیقحت  مناـخ 
ادـیپ هار  اـههناخ  هب  مکمک  دـندرک ، یفرعم  طاـیخ  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  يزور  دـنچ  زا  سپ  دنتـسنادیم . مه  [ 37  ] یطایخ لغـش  دندوب .

ود نیا  ار  ناشیطایخ  هک  دندوب  دیقم  مدرم  مامت  دنتفای . یترهش  تیفورعم و  هتسهآ  هتـسهآ ، دنتفریم . لزانم  هب  یطایخ  روظنم  هب  هدومن و 
ریخأت هب  ار  ماش  فرـص  هدزای  تعاس  ات  مناخ  ود  نیا  راظتنا  هب  بش  کی  دنتـشگیمرب . بش  هتفر و  نوریب  هناخ  زا  حبـص  دـنزودب . مناـخ 

، مدرکن انتعا  دننزیم ، رد  مدـید  تعاس  تعاس 12  زا  سپ  ابیرقت  متفر ، باوختخر  هب  تینابـصع  اب  دـشن ، يربخ  هرخالاب  نوچ  میتخادـنا ،
؟ دیدمآ رید  ارچ  دیدوب ؟ اجک  مدیـسرپ  دندیـسر ، نم  کیدزن  هک  یتقو  دنیآیم ، نیئاپ  ماب  تشپ  هلپ  هار  زا  دـنراد  هک  مدـش  هجوتم  هاگان 

دناهدوب وا  هناخ  رد  هک  دنتـشاد  اعدا  مناخ  ود  نیا  هک  یئاقآ  نآ  اضق  زا  میدوب . نالف  ياقآ  نامولهپ  هیاسمه  نیمه  لزنم  هک  دنداد  باوج 
هب نمـض  رد  دوب و  هدـش  رادـیب  مناـخ  ود  نیا  ندـیبوک  رد  تدـش  ترثک و  زا  دوب و  هحفـص 105 ] هدـیباوخ [  ام  هناخ  کیدزن  ماب  تشپ 

هکنیا نخس و  نیا  ندینش  زا  دینک  رواب  دندوبن . ام  لزنم  دنیوگیم ، غورد  ینامحر  ياقآ  دز : دایرف  ناهگان  هتـشادارف ، شوگ  ام  يوگتفگ 
باوختخت ریز  رد  هک  یبوچ  شـسرپ  لاؤس و  نودب  دیدرگ ؛ تسار  مشخ  زا  منت  ياهوم  دنیوگیم ، غورد  مه  نم  هب  دـنراد  مناخ  ود  نیا 

نونظم مناخ  ود  نیا  يهرابرد  هعقاو  نیا  لابند  هب  دز ؟ یهاوخ  یک  سپ  ینزیمن ، لاـح  مداـتفا ، مناـخ  ود  نآ  ناـج  هب  هتـشادرب و  متـشاد 
مدیمهف تقو  نآ  هزات  دننکیم ! غیلبت  ار  تیئاهب  مارم  رگید  فرط  زا  مناخ  ود  نیا  هک  مدیمهف  هجیتنلاب  مدمآرب ، قیقحت  ددـص  رد  مدـش و 

ار رابخا  احورـشم  مدرک و  شرازگ  دهـشم  لفحم  هب  يرـس  روط  هب  ار  هیـضق  دنتـسه ! اهمناخ  نیا  یطاـیخ  بلاـط  ردـق  نیا  ارچ  مدرم  هک 
يوربآ مه  یفرط  زا  و  تسا ، یضار  يراک  نینچ  هب  دوخ  ایوگ  دهدیمن و  رثا  بیترت  نم  نخـس  هب  لفحم  متـسناد  هک  یتقو  مداد . عالطا 

هکنیا اب  تسین ؛ حالـص  رگید  داـبانگ  رد  نم  ندـنام  مدرک  رکف  دوخ  اـب  مریگیم ، رارق  ماـع  صاـخ و  تمـالم  دروم  تسا و  رطخ  رد  نم 
يرقلاریخ دوـخ ، لـحم  هب  داـبانگ  زا  هدرکن و  یهجوـت  اـهنآ  تساوـخ  هب  کلاذـعم  دوـب ، نارگن  تخـس  نـم  نتـشگرب  زا  دهـشم  لـفحم 

. متشادن تسد  رد  يرگید  زیچ  میاههناخ  كالما و  زج  متشگرب  هک  یعقوم  ینالوط  ترجاهم  نیا  زا  سپ  هک  دینادب  دیاب  یلو  متـشگزاب .
هحفص 106 ] مدرکیم [ . یئادگ  دیاب  راچان  هب  مناوارف  كالما  دوبن  رگا 

تیاده قیقحت و  نارود 

عقاو يددـعتم  ياـهناروک  رد  متـشاذگ . رـس  تـشپ  ار  ینوگاـنوگ  تالکـشم  مدوـمیپ و  ار  يداـیز  زارف  بیــشن و  تیئاـهب  غـیلبت  هار  رد 
نیا رخآ  هک  مدش  ناسرپ  دوخ  زا  متفر و  ورف  هشیدنا  نیا  هب  ناهگان  ینید  تاثحابم  تاعامتجا و  یبهذم و  ياهدروخ  دز و  رد  مدـیدرگ .

نیغلبم روـطنیا ، شلفحم  دـشاب ؟ هتـشادن  یگدـنز  رد  ياهدـیقع  يدازآ  يرکف و  يدازآ  ناـسنا ، هک  تسا  یبزح  اـی  نید  اـی  بهذـم  هـچ 
مه اهشورف  قاچاق  زا  ام  دوشیم ؟ مه  یکدزد  نید  رخآ  تسیچ ؟ نامباسح  فرح  میئوگیم و  هچ  زورما  ياـیند  رد  اـم  ـالوصا  روطنآ ،

رادهدـهع لماک  تریـصب  اب  ات  میامن  قیمع  هعلاـطم  تیئاـهب  نید  عورف  لوصا و  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  اههشیدـنا  راـکفا و  نیا  میرتدـب !
سرتسد رد  هک  تیئاهب  دوخ  ياهباتک  زا  هکنیا  رتهب  منک ، قیقحت  تسا  رارق  هک  لاـح  متفگ  دوخ  اـب  مشاـب . ناـماس  نیا  لـفحم  تساـیر 

ار شدلج  هک  میدوبن  رـضاح  ادبا  میتسیرگنیم و  دانع  مشچ  هب  هیدر  بتک  هب  نایئاهب  ام  هک  مراذگن  هتفگان  میامن . عورـش  ار  هعلاطم  مراد 
و دنتسه . هحفـص 107 ] عونمم [  نارگید  بتک  ندـناوخ  زا  لفحم  روتـسد  هب  یلک  روط  هب  نایئاهب  اهنآ . هعلاطم  هب  دـسر  هچ  ات  مینیبب ، مه 

هجوت دـیاب  میدـمآرد .) تمحز  رازه  هب  میدز و  تفج  ام  یلو  .) تسا هتـسب  هللا  مانغا  مامت  رب  ار  قیاقح  تفاـیرد  هار  لـفحم ، قیرط  نیدـب 
بتک هعلاطم  هک  درک  رداص  روتـسد  هدشن ، ءارجا  [ 38  ] يزوس باتک  درومرد  باب  دـمحم  یلع  دیـس  مکح  دـید  نوچ  لفحم  هک  تشاد 

هک هیدرریغ  هیدر و  زا  معا  دوبن  یباتک  رگید  دـندرکیم ، وحم  ار  بتک  مامت  هداد و  باـب  دیـس  فرح  هب  شوگ  عاـمتجا  رگا  تسا . مارح 
هب تسا  یجک  نهد  هیئاـهب ، هیباـب و  بتک  زا  ریغ  ياـهباتک  ندـناوخ  میرحت  هب  مـکح  تـقیقح  رد  سپ  دـنناوخب . مدرم  دنـشاب  هتـساوخ 

تیباب و یناربهر  دروم  رد  یقیقحت  ادـتبا  نم  بوخ )! یلیخ  !!) دـناهدربن نیب  زا  ار  اـهباتک  دنتـسبن و  راـک  هب  ار  باـب  روتـسد  هک  یناـسک 
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ار دوخ  هعلاطم  سپس  مدید ، منکیم ) هراشا  الامجا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک   ) یناوارف تاضقانت  مداد ، ماجنا  اهنآ  لماک  یئاسانـش  و  تیئاهب ،
دراد دیحوت  هن  یهلا ، نایدا  هیلک  فالخ  رب  تیباب  تیئاهب و  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  مدرک و  لابند  تیئاهب  تیباب و  مارم  لوصا  دروم  رد 

ناـشماکحا هب  عجار  مه  يرادـقم  هدرک ، يراددوخ  نکل  مدرگ . رازیب  تیئاـهب  زا  هک  دوب  یفاـک  تاـقیقحت  نیمه  توـبن ؛ هن  داـعم و  هن  و 
مناوتب هار  نیا  زا  دـیاش  مراگنیم ، ار  دوخ  تاعلاطم  هجیتن  زا  يرـصتخم  کنیا  متفرگ . هرانک  ناـیئاهب  ناـیباب و  زا  یلک  هب  مدومن . هعلاـطم 

رد ینوگانوگ  دیاقع  باب  دیس  دروم  رد  يزاریـش : باب  دمحم  یلع  دیـس  نایئاهب ، هیلوا  ربهر  دروم  رد  نخـس  اما  میامن : رایـشه  ار  نیلفاغ 
يزاریش دمحم  یلع  دیس  هک  دندقتعم  نایئاهب  - 1 دوشیم : هتفگ  الیذ  هک  دراد  دوجو  اهنآ  ماوع  هحفص 108 ] نایئاهب و [  ياهباتک  نیب 

دیس دوخ  لوق  - 2 نیغلبم . يهتفگ  زج  دـنرادن  بلطم  نیا  رب  یلیلد  اـقیقحت  [ 39 . ] تسا هدومرف  روهظ  هک  تسا  نایعیـش  نامز  ماما  ناـمه 
سابع لوق  - 3 دـنکیم ]. در  تسا  نامز  ماما  هک  ار  وا  دوخ  نایئاهب و  ياعدا  [ ] 40 . ] تسا هدرک  یفرعم  نامز  ماما  بئان  ار  دوخ  هک  باـب 

[42  ] تسا نایعیش  دوعوم  مئاق  باب  دیس  هک  يدنفا  سابع  مود  لوق  - 4 [ . 41  ] تسا ربمغیپ  باب  دمحم  یلع  دیس  تسا  دقتعم  هک  يدنفا 
زیزع يهدنناوخ  [ . 44  ] دنکیم یفرعم  یندید  يادخ  ار  وا  هک  يدنفا  سابع  موس  لوق  - 6 [ . 43  ] تسادخ وا  هکنیا  رب  باب  مود  لوق  - 5 . 

یماقم هچ  ياراد  ار  ناشیا  میریذپب و  ار  لوق  مادک  امش  يهدیقع  هب  تسا ، لوق  شـش  باب  دمحم  یلع  دیـس  يهرابرد  هک  دیدومرف  هجوت 
میئوگب رگا  دیتفگ . ماما  ارم  دوخیب  امـش  مدوب ، ربمغیپ  نم  دـیوگب  دـنک  دروخرب  اقآ  هب  تسا  نکمم  تسا ، ماما  میئوگب  رگا  مینک ؟ روصت 

هب ار  ام  دـشاب ، ادـخ  مه  اعقاو  رگا  دـیدروآ . نیئاپ  ار  مماقم  دوخیب  امـش  مدوب ، ادـخ  نم  هک  دـنک  شاخرپ  دراد  ناکما  تسا ، ربمغیپ  اـقآ 
، دـننک فاص  ار  ناشیاوعد  يدـنفا  سابع  اـی  باـب  دـمحم  یلع  دیـس  میئوگب : لوا  تسا  بوخ  هحفـص 109 ] داد [ ! دهاوخن  هار  شتـشهب 
، ربمغیپ یهاگ  ماما ، یهاگ  ناسنا  کی  هک  تسا  لوقعم  رگم  مرتحم ! يهدـنناوخ  میریذـپب . ات  دـنیوگب  اـم  هب  دـندش  لوق  کـی  هک  هاـگنآ 
هچ تحت  ناسنا  تسا ، هراک  هچ  اقآ  دنیوگب  دنناوتن  شناوریپ  هک  دشاب  ناشیرپ  رادقم  نیا  ات  شراتفگ  هک  یـسک  ایآ  و  دشاب ؟ ادخ  یهاگ 

هراکچیه ناشیا  میئوگب  هک  تسا  نیا  تسار  تسرد و  راتفگ  ای  رتکـیدزن  قح  هب  لوق  دـهدب ؟ تدارا  تسد  ناـشیا  هب  دـناوتیم  یناونع 
هچ تسیک و  نایئاهب  مود  ربهر  اما  دنک . یفرعم  نوملقوب  ار  وا  تسناوتیمن  یبنجا  هناگیب و  تسد  الا  و  دنتـشاد ؛ ساوح  لالتخا  دـندوب و 

رکذ راصتخا  هب  الیذ  هک  دـناهدیدرگ  روآدای  ار  يددـعتم  تاماقم  تسا و  هدـش  رکذ  نوگانوگ  لاوقا  زین  ناـشیا  يهراـبرد  دراد ؟ یماـقم 
يدنفا سابع  لوق  هب  انب  دمحم  ترضح  یسیع و  یسوم و  نوچمه  يربمغیپ ، - 2 نایئاهب . ماوع  يهدیقع  رب  انب  هللا  هرهظی  نم  - 1 مینکیم :

يهتشون قبط  تیهولا  - 5 [ . 47 . ] يدـنفا یقوش  هدـیقع  ربانب  تسا  سور  تلود  تناما  - 4 [ . 46  ] هللاءاهب هدـیقع  قبط  تیهولا  - 3 [ . 45]
هب دـنناوتیم  نیبلاط  تسا . هدـش  رکذ  لیـصفت  هب  نایئاهب  ددـعتم  ياهباتک  رد  فلتخم  دـیاقع  نیا  هحفـص 110 ] [ . ] 48  ] يدنفا سابع 

نیا نیب  زا  ناوتیم  ایآ  قوف  نوگانوگ  دـیاقع  هب  هجوت  اب  دـنیامن . هدـهاشم  ارم  راتفگ  تحـص  هدومن و  هعجارم  هحفـص  لیذ  ياـهسردآ 
تواضق تبون  دنادیم . لطاب  ار  يرگید  کی  ره  دیاقع  نیا  هک  دنادیم  فصنم  صخـش  دـش ؟ نمؤم  صوصخلاب  هدـیقع  کی  هب  تارظن 

شیارگ یکی  هب  هدیقع  همه  نیا  نیب  زا  میناوتیمن  ام  دیارگن ، يربمایپ ) ای  یئادخ   ) يهدیقع کی  هب  يدـنفا  سابع  لوا  ات  دـسریمن  ام  هب 
يهدنناوخ میبای . شیارگ  تسا ، هدرک  راهظا  هتـسنادن  ای  هتـسناد  هک  یقوش  يهدـیقع  هب  ناوتیم  الامجا  تسا  ملـسم  هک  هچنآ  مینک . ادـیپ 

هدوب تیئاهب  شیک  رب  شردام  ردپ و  هک  هدنراگن  ندوب  ضرغم  يارب  ناوتیم  ایآ  یلو  دـنادب ، ضرغم  درف  ار  هدنـسیون  تسا  نکمم  زیزع 
هار رد  ار  دوخ  رادن  راد و  یتسین ، یتسه و  مامت  زین  هدـنراگن  دوخ  و  دـناهدوب ، يدـنفا  سابع  نایئاهب  لوا  ماما  زا  يددـعتم  حاولا  ياراد  و 
رد هدرک و  رظنفرص  دوخ  یگدنز  هناخ و  زا  یپ  رد  یپ  لاس  تشه  هتشادرب و  مدق  تیئاهب  قیرط  رد  لاس  داتـشه  و  هداد ، تسد  زا  تیئاهب 

یـضرغ هچ  دـشاب ؟ هتـشاد  یلیلد  تسا ، هتفگ  نابرهم » رای   » وا يهرابرد  نایئاهب  ماـما  هک  يدـح  اـت  هدومن ، تیئاـهب  غیلبت  تبرغ  ياـهرهش 
ندرک نشور  زج  یفدـه  هک  مریگیم  دـهاش  دوخ  یـضرغیب  رب  ار  ادـخ  ماهدوب . تیئاهب  دازهناخ  هک  یتروص  رد  مشاـب . هتـشاد  مناوتیم 

لیلدیب کشخ و  بصعت  زا  تسد  دننادیم  هک  نانآ  دنوش و  رادـیب  دـننادیمن  هک  نانآ  هک  تسا  نیا  مفدـه  مرادـن . ناگدـش  مگ  راکفا 
تـسا نیا  ناشلیلد  اهنت  دناهدنام و  یقاب  دوخ  ناردپ  یهارمگ  تلالـض و  رد  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـنرادرب ، دوخ 
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نیا هن  ایآ  دـیامرفیم  هداد  رارق  تمالم  دروم  [ . 49 « ] نودتقم مهراثآ  یلع  انا  ۀما و  یلع  انئابآ  اندجو  انا  : » دـنیوگیم هحفص 111 ] هک [ 
کلاذـعم تسا ، لطاب  تیئاهب  دـننادیم  هکنیا  اـب  ناـیئاهب  بلاـغ  زورما  هک  مینادـب  دـیاب  یلو  دـنمهفیمن ؟ زیچ  چـیه  ناشناردـپ  هک  تسا 

يور اپ  ناسنا  هک  تسا  مزال  تماهـش  یلیخ  يرآ  میوریم . اهنآ  رثا  رب  ام  میاهتفاـی و  کلـسم  قیرط و  نیا  رب  ار  نامناردـپ  اـم  دـنیوگیم 
، دوشیمن ادخ  ناسنا  هک  درادرب  دایرف  دناهر و  او  دـننز  لوگ  راکبیرف  ناسنا  تشم  کی  دـیق  زا  ار  دوخ  دراذـگب و  دوخ  ناکاین  يهدـیقع 

نایئاهب مود  ماما  يدنفا ، یقوش  فیرعت  هک  دنک  لوبق  هتفرن و  رانک  فاصنا  يهداج  زا  لاح  نیع  رد  دزیرب و  رانک  ار  تیئاهب  دیاقع  يهیلک 
ماقم زا  تیئاهب  ناربهر  مدـید  هکنیا  مالک  هصالخ  تسا ، يریظنیب  فیرعت  [ 50 [ ] تسا سور  تلود  تناما  تیئاهب  دشابیم : دـقتعم  هک  ]
ملاع يادخ  رب  دناهدناسر و  یئادخ  ماقم  هب  ناشناوریپ  هب  ندنارواب  راگزور و  ياضتقم  هب  هتسهآ  هتـسهآ  ار  دوخ  هتفرگ ، نامز  ماما  تباین 

لوصا هب  عجار  ار  نایئاهب  يهدیقع  کنیا  [ . 51  ] دناهتسناد نایناهج  يهلبق  ار  دوخ  دناهدرک و  شطقاس  تیدوبعم  ماقم  زا  هدرکن ، محر  زین 
ءایبنا ماـمت  مهدیم : هحفـص 112 ] حیـضوت [  دـناهدومن  هضرع  نایناهج  رب  (ص) ءایبنا متاخ  ات  تیرـشب  ردـص  زا  ایبنا  مامت  هک  ياهناـگ  هس 

هب دوخ  نید  لوا  لصا  ار  نیا  و  تسا . دحاو  ناهج  يادخ  هک  دناهدرک  نالعا  نایناهج  هب  فالتخا  نودب  تقلخ  يادتبا  زا  ءانثتـسا  نودـب 
زا ندید  شاداپ  يارب  اهناسنا  هک  تسا  يرگید  ناهج  ناهج  نیا  زا  سپ  هک  دناهتـشاد  نالعا  نینچمه  و  دناهدرک . يراذگمان  دیحوت  مان 

نینچمه دناهدرک . يراذگمان  داعم  ای  موس  لصا  مان  هب  ار  نیا  و  دـید . دـنهاوخ  ار  دوخ  باقع  باوث و  دـنوشیم و  هتخیگنارب  دوخ  لامعا 
ایند و تداعس  رد  ار  اهناسنا  هتـشگ و  ثوعبم  رـشب  یئامنهار  يارب  یناربمغیپ  یئارفـس و  دنوادخ  فرط  زا  تسا  مزال  هک  توبن  هب  هدیقع 

بوخ هدش ، تیاعر  رگا  ریخ ؟ ای  تسا  هدش  اهنیا  زا  یضعب  ای  لوصا  نیا  تیاعر  تیئاهب  رد  هک  مینیبب  دیاب  لاح  دندرگ . نومنهر  ترخآ 
بلاطم هب  هجوت  اب  یلو ... درک ؛ میهاوخن  یـضارتعا  فالتخا و  هنوگ  چیه  هدـمآ و  ادـخ  فرط  زا  تسا و  نید  هرخالاب  هک  میریذـپیم  ام 

خاک رگید  دـنکیم ، یفرعم  ادـخ  ار  دوخ  هللاءاهب  هک  یتقو  دـنامیمن ، تیئاـهب  رد  لـصا  هس  نیا  يارب  یئاـج  رگید  میدرک  ناـیب  هک  یلبق 
نآ رد  يربمغیپ  توبن و  دشاب ، ناسنا  شیادخ  هک  ینید  دننکیم . طوقـس  زین  داعم  توبن و  نآ  لابند  هب  دوشیم و  ناریو  ناینب  زا  دـیحوت 

، نم رادید  زا  تسا  ترابع  تشهب  دیوگیم : باوج  رد  دوشیم ، لاؤس  یلعنیـسح  ازریم  زا  ران  تنج و  داعم و  دروم  رد  درادن . ینعم  نید 
هحفص 113] رهاظ [  اج  نیمه  رد  هللاءاهب  ترضح  تیمها  دیوگب  امـش  رگم  [ . 52 ! ] منامرف زا  چیپرس  كرـشم  يا  تسا  وت  سفن  منهج  و 
هک نیدلارصن  الم  تخبدب  دنامیم . لوهجم  رشب  يارب  ناشیا  یئادخ  تیصخش  دوب  هتفر  ار  دیحوت  هار  ءایبنا  هیقب  لثم  ناشیا  رگا  دوشیم ،

تفگ 124 دیسر و  یناطلـس  تمدخ  يزور  الم  دنیوگ  تفرگیم ؛ ناطلـس  زا  مه  رگید  یفرـشا  کی  درکیم ، كرد  ار  ناشیا  نامز  رگا 
هدیجنر الم  تساوخیمن  هک  ناطلس  یهدب ، نم  هب  یفرشا  کی  ءایبنا  زا  کی  ره  دادعت  هب  دیاب  دناهدمآ ، رـشب  یئامنهار  يارب  ربمغیپ  رازه 

ار یئایبنا  مان  یکی  یکی  امـش  مرادـن ، یفرح  نم  تفگ  الم  هب  باطخ  دـهدن ، ار  نالک  لوپ  نیا  یناسآ  هب  مه  لاح  نیع  رد  دوش و  رطاخ 
نوچ درب و  ماـن  ار  رفن  ابیرقت 20  حون ... مدآ ، تفگ : لمأت  نودب  الم  مهدب . یفرـشا  کی  کی ، ره  دادـعت  هب  نم  ات  دـیئوگب  دـناهدمآ  هک 

ربـمغیپ دورمن  نوعرف و  یباـسح ! درم  بوخ  تفگ : هدـیدنخ  ناطلـس  دادـش ... دورمن ، نوعرف ، تفگ : تسنادیمن  ار  يربـمغیپ  ماـن  رگید 
ناشلوبق مه  يربمغیپ  هب  رگا  امش  دندرک ، یئادخ  ياعدا  ناگدربمان  بجع ، تفگ : باوج  رد  الم  دیروآیم ، ار  نانآ  مان  امش  هک  دندوبن 

زا دیـسریم ، هللاءاهب  تمدخ  هک  یتروص  رد  نیدلارـصن  الم  دوس  عفن و  مینک ، لیلحت  رتقیقد  یمک  ار  بلطم  رگا  یلو  تسا . ملظ  دـینکن 
دادعت هب  دیـسرپیم  هللاءاهب  زا  رگا  [ 53  ] هدرک یفرعم  ءاهبلادبع  هک  ینایادـخ  مان  هکنیا  لیلد  هب  دـشیم ، رتشیب  دـمآ  هتفگ  هک  رادـقم  نیا 

رد دیسرپیم و  هداتسرف  هللاءاهب  هک  ار  ینایادخ  مان  الم  هک  تسا  ام  سدح  نیا  یلو  هحفص 114 ] تفرگیم [ . یفرشا  ناطلس  زا  مه  اهنآ 
ار نایادخ  نآ  مان  هللاءاهب  هک  مینادیمن  اقیقحت  یلو  تفرگیم . یفرشا  کی  کی ، ره  دادعت  هب  دزیم و  اج  ربغیپ  ناونع  هب  ناطلس  تمدخ 

مولعم اجک  زا  هوالع  هب  تشاد ! جایتحا  يرتشیب  لوپ  هب  هللاءاـهب  دوخ  نوچ  تفگیمن ، هک  میئوگب  میناوتیم  اـعطق  هکلب  ریخ ؛ اـی  تفگیم 
لوا :) دـیوگیم وا  نوچ  تسا  روط  نیا  انیقی  دـشاب و  هتفرگن  ینالک  ياهلوپ  هناگیب  نیطالـس  شیپ  نایادـخ  نآ  مان  نتفگ  اـب  هللاءاـهب  هک 

[54 . ] مدرکیمن لوبق  هتبلا  دـندوبن  هارمه  سوفن  نیا  رگا  مدومن و  تلود  زا  هیرهـش  لوـبق  هک  دوـب  نیا  دـش  دراو  مـالغ  نیا  رب  هک  يرض 
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ملـسم رادقم  نیا  یلو  تسین . نشور  الیـصفت  هدادیم ، هیرهـش  متا  نرق  يادخ  ترـضح  هب  روظنم  هچ  هب  هدوب و  تلود  مادک  تلود  لاح 
هب هناگیب  تلود  ارچ  سپ  هتـشادن ، مه  یتلود  لغـش  هتـشادن ، کـلم  بآ و  اـکع ، رد  ناریا  تلم  يهدـیدرگ  دـیعبت  هدـش و  درط  هک  تسا 

لامتحا نیا  هک  یتروص  رد  دنـشاب . هتفرگ  لوپ  هتفگ و  ار  نایادـخ  نامه  ماـن  - 1 تسین : جراخ  لاح  ود  زا  تسا ، هدادیم  هیرهـش  ناـشیا 
دوخ هظفاح  تسا ) هظفاح  مک  وگغورد  مدآ  دنیوگیم  هک  تسا  یفورعم  لثم   ) دایز یئوگ  غورد  رثا  رب  ناشیا  نوچ  تسا  یفیعـض  یلیخ 

[55  ] یقوش راتفگ  زا  هکنانچ  یبنجا ، هناگیب و  دارفا  يارب  یـسوساج  - 2 تسا . ناشیا  دوخ  راتفگ  بلطم  نیا  لـیلد  دوب . هداد  تسد  زا  ار 
[56  ] ناتسلگنا تلود  يارب  ناشیا  ياهاعد  نینچ  مه  هحفـص 115 ] و [  ددرگیم . تباث  نینچ  تسا ]» سور  تلود  تناما   » تیئاهب هکنیا  ]

رکذ تیئاهب  يارب  نید  لوصا  نتـشادن  رد  البق  هک  یلئالد  اب  تسه  باـب  نیا  رد  هک  يرگید  یئـالد  ءاهبلادـبع و  نتفرگ  [ 57  ] رس بقل  و 
لامتحا نآ  زا  لاح  ره  رد  هک  تسه  دروم  نیا  رد  لاـمتحا  نکیل  دـنامیمن . یقاـب  نتفر  عورف  ماـکحا  لاـبند  هب  يارب  یئاـج  رگید  هدـش ،
ربـمغیپ ار  وا ] هتفریذــپ  ار  شیربــمغیپ  ياــعدا   ] هـک یتروـص  رد  ) هللاءاــهب زا  لــبق  هـک  یئاــیبنا  تـسا ، نـیا  نآ  درک و  رظنفرــص  ناوـتن 

یحو ناشیا  هب  لیئربج  هطـساو  هب  مینادیم  هک  مالـسا  ربمغیپ  نوچ  دـناهتفرگیم ؛ یحو  هکئالم  زا  اعون  ار  دوخ  ماکحا  دـناهدمآ ، ( مینادـب
مکح زا  يرادقم  الامتحا  دیسریم ، ربمغیپ  هب  ات  دشیم  تسد  هب  تسد  هار  نیب  رد  ماکحا  نوچ  هک  تسه  نیا  ناکما  نیاربانب  دیـسریم .

ماکحا )و  لبق روکذم  لئالد  هب  ) هدوب ادخ  دوخ  هک  باب  دیس  هللاءاهب و  دروم  رد  اما  [ 58 ، ] هتخیریم نیمز  هب  هکئالم  تسد  زا  هار  نیب  رد 
ات دندرکیمن  جراخ  ناشکرابم  بیج  زا  ناگدـنب  هب  ندـناسر  عقوم  ات  ار  مکح  اریز  درادـن ؛ دوجو  لامتحا  نیا  دـناهدروآ ، ناگدـنب  يارب 

باب دیـس  هک  یماکحا  اما  مزادرپیم : ادخ  ود  نیا  روهظ  بیترت  تیاعر  اب  ماکحا  يرادـقم  نایب  هب  لصا  نیا  يور  دزیرب . نآ  زا  يرادـقم 
واگ راوس  - 2 [ . 59 ! ] دیروخن رخ  ریـش  - 1 هحفـص 116 ] دوشیم [ : لـقن  لـیذ  دروم  دـنچ  هنومن  ناونع  هب  تسا ، هدومن  رداـص  مدرم  رب 
يور ناتاهاپ  اب  امتح  - 4 [ . 61  ] دوریم نیب  زا  شاهدرز  هدیفـس و  هک  دـینزن  راوید  هب  ندـش  هتخپ  زا  لبق  ار  غرم  مخت  - 3 [ . 60 ! ] دیوشن

شنتـشون ای  نتفگ  زا  ناـسنا  هک  رگید  فرخزم  نارازه  و  [ . 63  ] دیوشن راوس  شومچ  ناویح  رب  راسفا  نودـب  - 5 [ . 62  ] دیورب هار  نیمز 
ایآ تسین ؟ روآهدنخ  ایآ  دناهدومرف ، خسن  ار  نآرق  دوخ !! فیرش  ماکحا  نیریش و  بلاطم  نیا  اب  باب  دمحم  یلع  دیس  دشکیم . تلاجخ 

ياهلمعلاروتـسد بلاطم و  هدـبز و  ماکحا  کنیا  تسین ؟ روآتربع  نایئاهب  نایباب و  يرادـیب  يارب  ایآ  تسین ؟ روآمرـش  بانج  نآ  يارب 
میوگب يزیچ  مشکیم  تلاجخ  اهرسپ ... هچب  مکح  زا  تسا و  مارح  امـش  رب  ردپ  نز  طقف  اهنز  زا  - 1 دیهد : شوگ  ار  مود  يادخ  هتخپ 

هک یسک  - 3 [ . 65  ] دزادرپـب مرج  مظعا  هحفـص 117 ] لدـعلا [  تیب  هب  الط  لاقثم  هک 9  تـسا  یفاـک  راـکانز  نز  درم و  ره  - 2 [ . 64]
شدیعبت درک  يدزد  رگا  مود  راب  دینک ، نادـنز  يدزد  هبترم  لوا  ار  دزد  - 4 [ . 66  ] دننز شتآ  ار  وا  هک  تسا  مزال  دـنز  شتآ  ار  ياهناخ 
روآلالم شنتفگ  هک  یبلاـطم  ریاـس  و  [ 67  ] تسا دزد  دـننادب  مدرم  هک  دـیراذگب  یتمـالع  شیناـشیپ  رب  درک  يدزد  رگا  موس  راـب  دـینک 

هک لوا  مکح  هب  عجار  دربب : یپ  ماکحا  نیا  تیمها  هب  زیزع  هدـنناوخ  اـت  مهدیم  ـالامجا  مود ، يادـخ  ماـکحا  دروم  رد  یحیـضوت  تسا .
فرط زا  هک  ینایدا  رد  میراد  عالطا  ام  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، اـههچب  رـسپ  هب  عجار  ندومن  اـیح  رکذ  اـهنز و  هیقب  تیلح  ردـپ و  نز  میرحت 
رـسپ هب  تبـسن  مرـش  راهظا  هک  لوا ]  ] مکح مود  شخب  هب  عجار  اما  تسا . هدـشن  زیوجت  مراـحم  اـب  جاودزا  تسا  نیقی  ناـشندوب  دـنوادخ 

یگدنمرش راهظا  تسا  مارح  دنادیم  هک  یمکح  هب  تبـسن  دنوادخ  هنوگچ  دشاب ، ادخ  زا  مکح  نیا  تقیقح  رد  رگا  تسا ، هدرک  اههچب 
مه ار  نیا  دومرف . تراـبع  نیا  هب  اذـل  تسا ؛ هتـشاد  دـیدرت  تسا و  مارح  هتـسندیمن  هللااـب -  ذوعن  مه -  ادـخ  میئوـگب  هکنیا  رگم  دـیامن ؟
! ] منادیم هچ  هدیـشک ؟ تلاجخ  ارچ  لاح  تسا ] ، ] هللاءاهب دوخ  زا  روتـسد  نیا  هک  درک  رظن  راهظا  نیقی  هب  ناوتیم  طقف  تفگ . ناوتیمن 

ار یتـفعیب  ناـمرف  روتـسد  نیا  اـب  هللاءاـهب  تفگ  ناوتیم  قیقحت  هب  دوب  اـنز  دروم  رد  يزادرپ  مرج  هک  مود  مکح  هب  عجار  هحفص 118 ]
لدـعلا تیب  هب  ار  لوپ  ارچ  هوـالع  هب  درادـن . شزرا  ـالط  لاـقثم  هن  دنـشاب ، هتـشاد  ناوارف  لوپ  هک  یناـسک  يارب  اریز  تسا ؛ هدرک  ءاـضما 

اب هک  دنهد  ینز  رهوش  هب  ار  لوپ  نیا  هک  دوب  نیا  رتهنالداع  دنروخب ؛ دنرادن ، هدـنهد  انز  هدـننک  انز  هب  یطابترا  چـیه  هک  يرفن   9 دنهدب ،
نز اـب  اـنز   ] راـک نیا  یلغـش . هنوگ  ره  زا  تسا ، تاـیلام  نتفرگ  هللاءاـهب  روظنم  دـیاش  تشذـگ  دـیابن  قح  زا  یلو  تسا !! هدـش  اـنز  شنز 
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رگا دـندومرف  هک  هناخ  ندز  شتآ  هب  عجار  اما  دـنزادرپب . تاـیلام  دـیاب  و  اهلغـش ، زا  تسا  یلغـش  ناـشیا  كراـبم  رظن  رد  مه  رادرهوش ]
یقوقح و نیناوق  هیلک  رب  تسا  هدیـشک  نـالطب  طـخ  روتـسد  نیا  اـب  هللاءاـهب  دز ، شتآ  ار  صخـش  نآ  دـیاب  دز ، شتآ  ار  ياهناـخ  یـسک 
، تسین طوبرم  مه  هب  الوصا  راک  ود  نیا  تسا ؛ تیانج  يزوس  مدآ  تسا و  مرج  ملاع ، يـالقع  نوناـق  رظن  زا  نتخوس  هناـخ  اریز  یئازج ،
هک تفگ  دیاب  اعقاو  یلو  میـشکب . دیاب  ار  مرجم  صخـش  هکنیا  هن  تفرگ ، هدننازوس  زا  ار  هناخ  لوپ  دیاب  دنازوسب ، ار  ياهناخ  یـسک  رگا 

هلحرم هس  رد  ار  يدزد  ناشیا  يدزد ، مکح  هب  عجار  اما  درکیم . مکح  رگید  روط  الا  و  تسا ، هتشاذگن  تیانج  مرج و  نیب  یقرف  هللاءاهب 
يرگید لـحم  هب  دـیاب  درک ، نادـنز  ار  دزد  دـیاب  ادـتبا  دـنیامرفیم : دـنهدیم . تقرـس  زاوـج  كردـم و  دزد  هب  هدرک و  ماـمت  ار  شرود 
شنیبج رب  راب  نیا  درک ، دـهاوخ  انیقی  درک و  يدزد  زاب  رگا  و  دـنزب . يدزد  هب  تسد  دـناوتب  رتهب  یـسانشان  لحم  رد  ات  دـنیامن ، شدـیعبت 

مه زاب  رگا  لاح  هتشاذگ ، رس  تشپ  ار  رطخ  لحارم  دزد  نیا  رگید  دنـسانشب . ار  دزد  هحفـص 119 ] مدرم [  غاد  نآ  اب  هک  دنراذگب  یغاد 
بوخ دـیامن ، هیلخت  ار  یـشورف  رهاوج  کی  دـنکب و  ینالک  تقرـس  مراهچ  راب  يارب  دزد  نیا  تسا  نکمم  تسیچ ؟ فیلکت  درک  يدزد 

قیدصت هک  تسا  نیا  تاجن  هار  نیرتکیدزن  دندرک ، شریگتسد  رگا  اما  تسا ؛ هتسج  تمالس  هب  دننکن ، ریگتسد  راب  نیا  رد  ار  دزد  رگا 
دهاوخن یتیلوئـسم  تیئاهب  نوناق  رظن  زا  دزد  صخـش  یلو  دنریگب ، ار  هقورـسم  لام  تسا  نکمم  دهد ، ناشن  شیناشیپ  رد  ار  دوخ  يدزد 

تفگ ناوتیم  ایآ  زیزع ! هدنناوخ  دمآ . هتشون  هک  تسا  هللاءاهب  متا » نرق  يادخ   » تاروتسد زا  يرصتخم  دش  رکذ  هک  بلاطم  نیا  تشاد .
، يرآ یتشگرب ؟ تیئاهب  زا  ارچ  هک  تفگ  دیهاوخ  نم  هب  بلاطم  نیا  ندید  اب  ایآ  تسا ؟ اهناسنا  تداعس  لمعلاروتسد  ادخ و  مکح  اهنیا 

هتـشذگ رمع  رب  دیدرگ و  مغ  لامالام  مبلق  مدومن ، هعلاطم  هیباب  هیئاهب و  بتک  رد  ار  ناوارف  تاضقانت  مدید و  ار  روآمرـش  بلاطم  نیا  نم 
زا دریگ و  متسد  هک  متساوخیم  گرزب  يادخ  زا  متشگیم و  تاجن  هار  لابند  دیما  نیمه  هب  مدش . نامیـشپ  یتسار  هب  و  متـشگ . فسأتم 

نیا دندومرف : هداد ، میلعت  ار  یئاعد  هعقواذا و  يهروس  نم  هب  مدـید ، باوخ  رد  ار  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  یبش  دـناهرب . متلالض 
یئامنهار مدش ، هرکاذم  دراو  شیدناریخ  نیملسم  زا  یضعب  اب  باوخ  نیا  لابند  هب  یبای . تاجن  يراتفرگ  زا  ات  ناوخب  ار  هروس  نیا  اعد و 

تئارب مسیونب و  همان  يربت  دوخ  لبق  مارم  زا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هدنراگن  هحفص 120 ] نیملسم [ ، يالاو  تمه  مرگ و  شوغآ  دندومرف .
هحفص 121 ] [ . ] 68  ] مدناسر پاچ  هب  هتشون  ار  دوخ  همان  يربت   48  / 5 خیرات 20 /  رد  اذل  مراد . مالعا  نیملسم  هب  تیئاهب  زا  ار  دوخ 

همتاخ

صوصخلاب نایئاهب و  مسیونب ، همان  يربت  رگا  هک  مدرک  يرکف  دوخ  اب  منک ، مـالعا  تیئاـهب  نیغورد  مارم  زا  ار  دوخ  تئارب  هکنیا  زا  لـبق 
هب ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  شا  هدئاف  نیرتمک  نم  راک  نیا  و  دـش ؟ ناملـسم  هللا  حیـسم  ارچ  هک  درک  دـنهاوخ  هشیدـنا  سودرف  هقطنم  نایئاهب 
هچ مالـسا  رد  يدـش و  ناملـسم  ارچ  هک  دـندرکن  لاؤس  نم  زا  نایئاهب  اـهنت  هن  اریز  دوبن ، حیحـص  نم  رکف  نیا  نکیلو  درادیماو ؛ قیقحت 
دب ریثأت  نایئاهب  يور  نم  يهمان  يربت  مالعا  هکنیا  يارب  دهـشم  لفحم  دندرمـشن . زیاج  زین  ارم  اب  تبحـص  سکعلاب  هکلب  یتفاـی ؟ یتقیقح 

دنتساوخ حیضوت  نم  زا  دنتشون و  همان  فارطا  زا  نم  لیماف  هک  يروط  هب  تسا ، هدش  هناوید  هللا  حیسم  هک  داد  راشتنا  اج  همه  رد  دراذگن ،
دننادب ات  متشاگن  ار  بلاطم  رـصتخم  نیا  متـسین ، هناوید  دنادب  تیئاهب  هعماج  هکنیا  يارب  اذل  و  ریخ ؟ ای  دیاهدش  هناوید  امـش  یتسار  هب  هک 
نالطب هب  یپ  يواکجنک  قیقحت و  اـب  نم  منک  تاـبثا  ناـیئاهب  هب  هک  دوب  نیا  تاـملک  نیا  نتـشون  زا  يوناـث  ضرغ  و  مرایـشوه . زونه  هک 

همه متـشاد . ماقم  تیئاـهب  رد  نم  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  لـیلد  یهاوخدوخ . و  هحفـص 122 ] سفن [  ياوه  يور  زا  هن  ماهدرب ، تیئاـهب 
رد هیورشب  هشوگ  رد  هتفرگ ، هرانک  رایغا  رای و  زا  هتشادرب ، تسد  اهنآ  مامت  زا  نونکا  یلو  دندوب . لئاق  مارتحا  نم  يارب  هقطنم  نآ  نایئاهب 

متاجن یهارمگ  تلالـض و  زا  تفرگ و  ار  متـسد  لاعتم  يادخ  ماهتفای . ار  تقیقح  هک  مشوخ  مه  زاب  منکیم . یگدـنز  اهنت  ياهناخ  کی 
( نایئاهب حالطصا  هب  ! ) یهلا رما  يابحا  يا  هک  تیئاهب ، نانادرگراک  حالطصا  هب  ناگرزب و  هب  یکی  مراد : باطخ  ود  باتک  نایاپ  رد  داد .
هب تیئاهب  تسین و  يربخ  دینادیم  دوخ  هک  امش  دیرادن . هاگن  یهارمگ  رد  ار  ادخ  قلخ  دیسرتب و  ادخ  زا  ینامحر ! تاحفن  نیرشان  يا  و 
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لاـجنج و  یگناـگود ]  ] تیئود زا  دـینک و  محر  دوخ  زیزع  روشک  دوـخ و  رب  دـیئایب  سپ  تسا ، یجراـخ  ناـگناگیب  تسد  هدـمآ  دوـجو 
نومـضم هب  تسا ، یئاهب  حول  هداس  دارفا  هب  نم  مود  باطخ  دـیهد . رارق  دوخ  يامنهار  ار  نآرق  اهنت  دـینک و  رظنفرـص  نیغورد ، یبهذـم 

نیا هکلب  : » دیوگیم هک  ءاهبلادبع  سابع  ياویش  ترابع  هب  ای  و  باوخ ، رد  ( ءاهب یلعنیـسح  ازریم  لوق  هب  ) یک ات  هللا ! مانغا  تارـضح  لیذ :
هحفص 125] دیوش [ . رادیب  تلفغ  باوخ  زا  و  هدرک ، هجوت  [ 69 ...« ] دنتسه التبم  یسوباک  باوخ  هب  اریز  دنیآ ، شوه  هب  يردق  ناشوهیب 

میتشگرب تیئاهب  زا  ارچ 

هدنناوخ اب  ینخس 

اـصوصخم رگید ، ییاهب  دارفا  هکنیا  يارب  لفاحم ، ياـسؤر  یئاـهب و  ناـغلبم  مدـش ، ناملـسم  ینعی  متـشگزاب ، تسار  هار  هب  هکنیا  زا  سپ 
( يدنفا یقوش   ) ناشمود ماما  و  يدـنفا ) سابع   ) دوخ لوا  ماما  شیپ  رد  نم  ماقم  تمظع  هب  هدـید و  تیئاهب  رد  ارم  تیـصخش  هک  يدارفا 

نایم رد  ناریا  رـسارس  رد  تشگزاب ، تشاد  تیئاهب  رد  هک  راـختفا  تزع و  همه  نآ  زا  هللا  حیـسم  ارچ  هک  دـنتفین  رکف  هب  دـندوب ، هدرب  یپ 
نایئاهب شیپ  رد  نتفرگ  ار  قح  نید  يرایـشوه و  يرادیب و  رگا  هک  نیا  زا  لفاغ  تسا . هدش  هناوید  هللا  حیـسم  هک  دـندومن  رـشتنم  نایئاهب 

زا يرـصتخم  هدرب ، ملق  هب  تسد  اوران  تمهت  نیا  هنیمز  رد  تسا . راختفا  تداعـس و  یـسب  يهیاـم  نم  يارب  نم و  دزن  رد  تسا ، یگناوید 
اب مدومن . رـشتنم  متـشون و  ییاهب  ناهارمگ  یبایهار  يارب  ( تسار هار  ) مان هب  تیئاهب  لطاب  هار  رد  ار  میاهيراکادف  یگدـنز و  تشذـگرس 

یباوخ رکف ، نیا  هک  دـش  تباث  نم  رب  باتک  راشتنا  زا  دـعب  یلو  تشاد ؛ دـنهاوخرب  ارتفا  زا  تسد  ییاهب  نیغلبم  رگید  مدرکیم  رکف  دوخ 
هدروخ ار  نایئاهب  ياهيراکبیرف  لوگ  هک  يدارفا  زا  يدایز  هدع  هچرگ  دوب . دننام  یتقیقح  یب  يامنرود  هب  هحفص 126 ] هدوبن و [  شیب 

هب رمک  یفلتخم  نیوانع  هب  دش . هدوزفا  نایئاهب  توادع  تدش  رب  نکیل  دـندش ، ماگمه  تقیقح  يوس  هب  نم  اب  مباتک ، ندـناوخ  اب  دـندوب ،
رادروخرب ( جـع ) نامز ماما  هللا  ۀـیقب  ترـضح  صاخ  تایانع  زا  نوچ  یلو  دـندومن ؛ مومـسمارم  مه  راب  کی  دنتـسب . نم  [ 70  ] درط لـتق و 

نوچ دـندومن ؛ عورـش  مدوخ  هناخ  زا  ار ، نم  اب  راکیپ  ادـتبا  دـندز . يراکبیرف  هب  تسد  دنتـسشنن و  ياپ  زا  اهنآ  اما  دـشن . عقاو  رثؤم  مدوب ،
یناگدنز لحم  زا  ناوارف  هلیح  رکم و  اب  ار  میاههچب  رسمه و  دش . دنهاوخ  ناملسم  مه  نم  هداوناخ  نم  ندش  ناملسم  اب  هک  دنتـشاد  نیقی 

راشتنا نومضم  نیا  هب  دوخ  نیغورد  لدعلاتیب  زا  دروم  نیا  رد  یمکح  سپـس  دندومن و  لقتنم  رگید  ياهناتـسرهش  هب  هدرک و  رود  نم 
یلک روط  هب  دینـش و  تفگ و  دمآ و  تفر و  مکح ، نیا  رودص  خـیرات  زا  هناگیب  ای  شیوخ  موق و  زا  معا  ییاهب  دارفا  هیلک  هب  [ 71 : ] دنداد
رگا و  دنرادن . یمدق  جنپ  هلصاف  زا  ار  هدربمان  هب  ندش  کیدزن  قح  ییاهب  دارفا  زا  کی  چیه  تسا و  مارح  ینامحر  هللا  حیسم  اب  ترـشاعم 
نید زا  هدرک ، تبحـص  هدربمان  اب  هک  مه  صخـش  نآ  تفرگ ، رارق  تبحـص  فرط  ینامحر  هللا  حیـسم  اـب  هابتـشا  اـی  دـمع  روط  هب  اـنایحا 

! تسا ياهرخسم  بلطم  هچ  نک  هظحالم  زیزع ! هدنناوخ  نینچمه ... و  تسا . مارح  زین  مود  درف  نآ  اب  نتفگ  نخس  و  تسا . جراخ  تیئاهب 
نم اـب  اهابتـشا  ییاـهب  رفن  دـص  رگا  هک  مینکیم  ضرف  لاـح  تسا !؟ یگنرین  هچ  رگید  نیا  تـسا ؟ یمارم  هـچ  هحفـص 127 ] نیا [  رخآ 

دارفا مامت  هلاس  کی  هلـصاف  رد  قیرط  نیمه  هب  دندرک و  تبحـص  رگید  رفن  دص  اهابتـشا  رفن  دص  نآ  زا  رفن  کی  ره  اب  دندرک و  تبحص 
هچ هک  دیئامرفب  هظحالم  و  دـننک . تبحـص  رگیدـکی  اب  هک  تسا  مارح  ییاهب  دارفا  همه  رب  هجیتن  رد  درک ؛ دـنهاوخ  تبحـص  مه  اب  ییاهب 

ياهدش ناملسم  ییاهب  کی  دشاب  هتساوخ  ییاهب  هاگداد  تابعـش  زا  یکی  سیئر  لاحم ، ضرف  هب  رگا  ای  و  داتفا !؟ دهاوخ  هار  يزاب  گنگ 
دنکب ییوجزاب  رگا  و  هدرکن ، راتفر  نوناق  هب  دنکن  یئوجزاب  رگا  دـنکب ؟ دـیاب  هچ  دـنک  یئوجزاب  ندرک ، تبحـص  وا  اب  تسا  مارح  هک  ار 

هک يدرف  يارب  يرآ  دنک ؟ ینکـش  نوناق  تسیچ !؟ فیلکت  دوشیم ، جراخ  تیئاهب  زا  درک  تبحـص  هاگره  دنک و  تبحـص  تسا  روبجم 
هرخـسم ار  نآ  تاررقم  مالـسا و  تاروتـسد  ییاـهب  دـیامن . راـتفر  یتاررقم  هنوـگ  ره  فـالخرب  هک  تسین  مهم  درادـن ، مالـسا  هب  داـقتعا 
نایئاهب زا  یکی  هک  نانچ  دیآیمن ؛ ناشریگ  تیعقوم  دنوریم ، هار  اصع  هب  تسد  حالطصا  هب  هک  نالا  دیامن . لمع  ارچ  نیاربانب  دنادیم .
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ندوب مارح  مکح  رودص  یمارگ ! هدـنناوخ  منکیم )! هلغ  رابنا  ار  اهناملـسم  دجـسم  دوش ، نم  ماک  هب  ایند  رگا  :) تفگیم هیورـشب  هقطنم 
هزات صخـش  هچب  نز و  لقادـح  اـی  رگید ، ناـیئاهب  هک  تسا  روظنم  نیدـب  دوش ، ناملـسم  هک  ییاـهب  ره  اـب  نم و  اـب  ناـیئاهب  نتفگ  نخس 

تیئاهب هک  يراک  نیرخآ  هک  منک  ضرع  دیاب  و  دننامب . تیئاهب  یهارمگ  تلاهج و  رد  نانچمه  دننکن و  قیقحت  مالسا  دروم  رد  ناملـسم 
هک مراذـگن  هتفگان  دیـسر . ضرع  هب  هک  تسا  مکح  نیمه  ندرک  رداص  هحفص 128 ] دهدیم [ ، ماجنا  هتـشگرب  تیئاهب  زا  درف  دروم  رد 
هب روط  نیا  و  دیامن . رداص  ار  مکح  نیمه  تیئاهب  هک  دنـسرتیم  یلو  دندرگرب  تسار  هار  هب  هک  دـهاوخیم  ناشلد  ییاهب  دارفا  زا  یلیخ 
رفن راهچ  رگا  دننکیم  لایخ  ییاهب  دارفا  زین  و  دنک . تبحـص  اهنآ  اب  یـسک  هک  دوشیم  مارح  دـنوش ، ناملـسم  رگا  هک  دـناهدنامهف  دارفا 

تاقولخم رب  دـنوادخ  ای  و  داتفا . دـهاوخ  نیمز  هب  نامـسآ  امتح  دـنکیمن و  لزان  ار  شناراب  نامـسآ  رگید  درکن ، تبحـص  اهنآ  اب  ییاهب 
یناوارف بات  بآ و  اب  ار  بلطم  نیمه  دنناسرتب ، ندـش  ناملـسم  زا  ار  داوسیب  نایئاهب  هکنیا  يارب  مه  نیغلبم  دومرف . دـهاوخ  بضغ  دوخ 

مارح درف  نآ  اب  نایئاهب  ندرک  تبحـص  هک  مینکیم  رداص  مکح  ینعی  مینکیم . درط  ار  وا  ام  دوش  ناملـسم  یـسک  رگا  هک  دننکیم  لقن 
یتعاس هک  دش  هدایپ  شرخ  زا  یهد  رانک  نیدلارـصن  الم  يزور  دنیوگ : نیدلارـصن ؛ الم  دـیدهت  هب  تسا  هیبش  دـیدهت  نیا  تسرد  تسا .

ار مرخ  هربوت  رگا  هک  دروآرب  داـیرف  دـناهدرب ، ار  شرخ  هربوت  دـید  تساـخرب ، باوخ  زا  هک  یتـقو  دوبررد  ار  وا  باوخ  دـنک ، تحارتـسا 
ناوارف ششوک  اب  هرخالاب  دندیسرت ، مدرم  درک ، رارکت  راب  دنچ  ار  نخس  نیا  داد ، مهاوخ  ماجنا  دشاب  هتخاس  متـسد  زا  يراک  ره  دیرواین 

، چیه مدرکیم ؟ هچ  تفگ  نیدلارصن  الم  يدرکیم ؟ هچ  میدروآیمن  رگا  بوخ  هک  دندیسرپ  سپـس  و  دندروآ ، هتفای و  ار  شرخ  هربوت 
ره ددرگرب ، یـسک  رگا  هک  دـنیوگیم  ییاهب  ياسؤر  لاح  منک . تسرد  رخ  هربوت  اـت  ود  منک و  فصن  طـسو  زا  ار  منیجرخ  مدوب  روبجم 
هب ینعی  مـینکیم . شدرط  هحفـص 129 ] دنیوگیم [  دـینکیم ؟ هچ  دـسرپب  یـسک  رگا  و  درک . میهاوخن  یهاتوک  دـیآرب  نامتـسد  زا  هچ 
زا مکح  نیا  هک  تسا  تسرد  دوشیم ؟ هچ  دننکن ، تبحـص  بوخ ! دننکن . تبحـص  ناملـسم  هزات  صخـش  اب  هک  مینکیم  مالعا  اهیئاهب 
رد ناشفده  هکلب  تسین ؛ ناملسم  هزات  صخـش  تازاجم  هب  رظن  تقیقح  رد  یلو  ناملـسم ، هزات  صخـش  يارب  تسا  یتازاجم  تیئاهب  رظن 

رداص ار  نم  اب  تبحـص  ندوب  مارح  مکح  لاح ، ره  رد  دـنیامنیم . دومناو  تروص  نیا  هب  هک  تسا  ییاهب  دارفا  رگید  نتـشاد  هگن  هارمگ 
هجیتن رد  و  دـندرگ ، جراخ  ادـخ ) نادنفـسوگ  ... ) مانغا باوخ  زا  زین  اـهنآ  اداـبم  هکنیا  سرت  زا  دـندومن . هدـنکارپ  ار  ماهداوناـخ  دـندرک ؛

راکهدـب ار  شـشوگ  دریگن و  هلـصاف  تیئاـهب  زا  یــسک  اـت  زیزع ! هدـنناوخ  دـشودب . یمک  ریــش  دـنیچب و  یمک  مـشپ  تیئاـهب  يهعماـج 
کی و  دننک ، يزادرپ  غورد  دنناوتیم  هنوگچ  یگتفر  هتـسش و  نیا  هب  نایئاهب  هک  دـیآیمن  شرواب  یتسار  دـنادن ، نیغلبم  ياهییوگفازگ 

نونکا مه  تسا . ربخ  هچ  منادیم  ماهتـشگرب  تیئاهب  زا  تسا  یتدم  هک  نم  دـنراد . هگن  يربخیب  رد  ار  ربخیب  اج  همه  زا  تخبدـب  هدـع 
ریذـپ راـکنا  هک  تسا  یتـقیقح  نیا  یلو  ماهدوب . یئاـهب  میوگب  هک  مراد  گـنن  یتـح  هک  تسا  ردـقنآ  مراد  تیئاـهب  هعماـج  زا  هک  يرفنت 

نم يارب  يدایز  ياههمان  دنـشکب . نجل  هب  هرابود  ارم  دـنناوتب  هک  دـنراودیما  ناـیئاهب  زونه  فصو  نیا  اـب  منکیم . رارقا  راـچان  هب  تسین .
دوخ نم  هکنیا  هب  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـناهداد . ناشن  خرـس  زبس و  ياهغاب  یهاگ  دـناهدناسرت و  ارم  یهاگ  اـههمان  نآ  رد  دناهداتـسرف ؛

هحفـص 130] هتـشاذگ و [  ار  اـهنآ  ماـمت  یباـیتقیقح ، اـب  لاـح  نیع  رد  و  ماهتـشاد . راـیتخا  رد  ار  اـههویم  ماـمت  هدوـب و  تیئاـهب  ناـبغاب 
دننادـب همه  ات  مروآرد ، ریرحت  هتـشر  هب  ار  تسار » هار   » مود دـلج  اهنآ  ياههمان  باوج  رد  هک  ماهتفرگ  تسد  هب  ملق  کنیا  و  ماهتـشذگ .

رد باتک  نیا  کنیا  هنایشآ  تسا  دنلب  ار  اقنع  هک  هن  رگد  غرم  رب  ماد  نیا  ورب  هکنآ : راتفگ  لصاح  درادن . یگنر  نم  شیپ  رد  تیئاهب  هک 
هب ییاهب  تسدربز  غلبم  رفن  کی  زا  هک  تسا  یئاهشـسرپ  خساپ  لوا -  شخب  دریگیم : رارق  یمارگ  هدنناوخ  رایتخا  رد  لیذ  شخب  جـنپ 
 - موس شخب  یناهفـصا . یـسوم  دیـس  ماـن  هب  ییاـهب  یغیلبت  ناربهر  زا  یکی  اـب  وگتفگ  مود -  شخب  ماهدومن . رینم ) ازریم   ) هدازلـیبن ماـن 

نیغلبم و زا  رفن  کی  تنایخ  مراهچ -  شخب  ار . تیئاهب  ياسؤر  میخو  تبقاع  هدربمان  ندـید  باوخ  یناـجنز و  ییحی  ازریم  غیلبت  ناـیرج 
ندرک يرای  و  نم ، زا  تناعتسا  تیئاهب . رد  نم  ماقم  نأش و  رد  هلزان  حاولا  هئارا  همتاخ و  مجنپ -  شخب  مایتمیق . رتشگنا  ندرب  تقرس  هب 

هحفص 131 ] ینامحر [  هللا  حیسم   52  / 6 خیرات 28 /  ادخ  زا 
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شخب 01

هب میدـشیم ، لوغـشم  تبحـص  هب  رگیدـکی  اب  اههچوک  رـس  رد  جراخ و  اههناخ  زا  باتفآ  بورغ  ماگنه  زور  ره  نامهد ، لومعم  قبط  ام 
ار دوخ  هتسخ  هشال  درکیم و  عمج  ارحـص  تشد و  زا  تشاد  ار  دوخ  ییالط  گنرمک  هعـشا  دیـشروخ  هک  یماگنه  زور  کی  رارق  نیمه 

تمـس هب  باتـش  اب  هک  میدید  يرفاسم  رود  يارحـص  زا  دـیامن ، ناهنپ  نامیدابآ  برغ  رد  عقاو  ياههوک  تشپ  رد  تساوخیم  تمحز  هب 
يدابآ يوس  هب  هیورشب  زا  يرفاسم  هاگره  تسا ؛ هیورشب  شخب  زکرم  رب  فرشم  هتفرگ و  رارق  يدنلب  رد  اتبسن  ام  هد  تسا . تکرح  رد  هد 

دـندرک و هاگن  تقد  هب  دارفا  همه  مدرک  مـالعا  نارگید  هب  ار  زاـتکباچ  رفاـسم  ندـمآ  نم  دـید . ناوتیم  یبوخ  هب  دـشاب  تکرح  رد  اـم 
دوب يدایز  لامتحا  نوچ  تسا ، هراک  هچ  مینیبب  دسرب و  رفاسم  ات  میتشگرب  اههناخ  هب  رید  بش  نآ  ام  دندومن . قیدـصت  ادـصکی  ارم  نخس 

، دراو هزات  رفاسم  دمآرد ؛ راک  زا  تسرد  ام  سدح  اقافتا  دیامن . دنمهرهب  دوخ  ياویـش  نیریـش و  تانایب  زا  ار  ام  دـسرب و  غلبم  ام  يارب  هک 
هتـسد هک  روطنامه  ام  دوب . هداتـسرف  غیلبت  يارب  ار  يو  دهـشم  لـفحم  هک  هدازلـیبن  هحفـص 132 ] رینم [  ازریم  ماـن  هب  دوب  یتـسدربز  غلبم 
ماگنه كرابم  هام  رد  ناذا  يادـص  زا  هک  دایرف  نیا  غلبم ... هللا  حیـسم  اقآ  تشادرب  دایرف  هد  نیئاپ  زا  یـسک  هاگان  میدوب ، هداتـسیا  یعمج 

یسک ره  میتخانـشیمن . اپ  زا  رـس  تخادنا . هار  ناباتـش  دمآیم  غلبم  هک  يریـسم  فرط  هب  رایتخایب  ار  همه  هاگان  دوب ، رتزیگناحرف  راطفا 
هک مدوب  یـسک  لوا  نم  هک  دنک  راختفا  اهدعب  دـیامن و  یـسرپلاوحا  غلبم  اب  رتدوز  ای  و  دـنیبب . ار  غلبم  يارالد  لامج  رتدوز  درکیم  یعس 
رگ دـندرکیم . ظفح  ارم  تسایر  قح  ایوگ  دـندمآیم . نم  رـس  تشپ  مارتحا  لاـح  هب  همه  لاـح  نیع  رد  یلو  مداد . غلبم  تسد  هب  تسد 

بـش نآ  اـیوگ  دورب ، يراـنک  هک  دادیم  بیهن  ار  بش  یکیراـت  رگید ، يوـس  زا  هاـم  یلو  دـشیم ، کـیرات  دیـشروخ  نتفر  اـب  اوـه  هچ 
نتفرگ ماجنا  بوخ  غلبم و  دورو  رطاخ  هب  اـما  دوبیم ، کـیرات  دـیاب  تقیقح  رد  ناـیئاهب و  هزور  هدزون  هاـم  رخآ  هکنیا  اـب  دوب . ییانثتـسا 
يروط نیمه  دوب . هدمآ  دوجو  هب  ياهنارعاش  هرظنم  نشور  باتهم  رد  ناتخرد  هیاس  ریز  دیـشخردیم و  هام  لابقتـسا ، مسارم  تافیرـشت و 

درف و  هدـش ، هداتـسرف  دهـشم  زا  دنـشاب  هک  ره  مدیـشیدنایم  دوخ  اب  زاب  دنـشاب . هک  غلبم  باـنج  هک  مدرکیم  رکف  متـشادیمرب ، مدـق  هک 
هتـشر هاگان  هک  مدوب  راکفا  نیمه  رد  درک . دـهاوخ  ییامنهار  ار  ام  دـهدیم و  ار  تالکـشم  مامت  باوج  یگداـس  هب  دـبال  تسا ؛ يدراو 
ارحص نماد  توکس  [ 72  ] یهبا هللا  یهبا ، هللا  یهبا ، هللا  دایرف  دش . زبس  ام  ربارب  رد  غلبم  ناهگان  هداج  چیپ  رس  دش ، هراپ  مراکفا  تالایخ و 

رانک ار  مدوخ  نم  دندادن ، تصرف  تیعمج  يرصتخم  یسرپلاوحا  زا  سپ  داد و  تسد  نم  اب  غلبم  ادتبا  تسکش . هحفص 133 ] مه [  رد  ار 
شوگ هب  هک  دوب  ییادص  اهنت  دارفا ، تروص  رـس و  هب  غلبم  ندز  هسوب  يادص  دنتفرگ ، رارق  غلبم  رود  گرزب  درخ و  درم ، نز و  مدیـشک ،
جنرب اـجک  زا  بش  لد  نیا  ایادـخ  مدیـشکیم ، دوخ  بلق  رد  ار  غـلبم  يوـلپ  هجوـج  هیهت  هشقن  يراـنک  رد  مه  هدرم  رداـم  نم  دیـسریم .

، مسرتب هک  متـشاد  مه  قح  مه  یفرط  زا  درادـن ؛ یباصق  درادـن ، یبابک  ولچ  هک  هد  رخآ  دزپب ! تقو  هچ  منک ؟ هیهت  هجوج  اجک  زا  مروایب ؟
زا یکی  مدوب . هدش  هدیسرت  مشچ  حالطـصا  هب  دندوب ، هدز  تفم  فرح  ام  هب  هک  سب  بابان ، ياذغ  دروم  رد  نیغلبم  لبق ، ياهرفـس  نوچ 
نز دنسوبب ، ار  غلبم  ياقآ  تسد  تشادن  اج  هکنیا  اب  و  دنتـسنادیم ، ادخ  هدنیامن  ار  نیغلبم  مامت  هک  دوب  نیا  ام  يدابآ  مدرم  تایـصوصخ 

! تین هچ  هب  اما  دادیم ، هسوب  ار  دارفا  مامت  تروص  درکیمن ، يدرمان  الباقتم  مه  غلبم  دندزیم ؛ هسوب  صالخا  يور  زا  ار  شتـسد  درم  و 
مامت تشاد  اهیـسرپلاوحا  هک  هاگنآ  مدوب ، روشرپ  لابقتـسا  دـهاش  ياهظحل  دـنچ  منک ! ضرع  هچ  مه  زاـب  دـصق ... هب  تسا ، هاـگآ  ادـخ 

، هدومن رانک  رب  غلبم  رود  زا  ار  مدرم  دیئامن ، تحارتسا  دیتسه  هتسخ  امـش  دیئامرفب ، هک  مدرک  فراعت  غلبم  بانج  هب  مدمآ و  ولج  دشیم ،
ناشترایز هب  ادعب  تشاد ، دنهاوخ  فیرـشت  یتدم  زونه  دـنیامن ، تحارتسا  العف  دـناهدمآ ، رود  هار  زا  ار  غلبم  ياقآ  دـیئامرفب  هزاجا  متفگ 

، دمآیم رامش  هب  نیغلبم  قوتاپ  نم  هناخ  هحفص 134 ] نوچ [  مدرک ، لزنم  دراو  ار  هدازلیبن  ياقآ  لیلجت ، مارتحا و  رازه  اب  دمآ . دیهاوخ 
تدم دوب ، برچ  ناشاذغ  مرگ و  نم  هناخ  رد  نیغلبم  ياج  نوچ  هک  مراذگن  هتفگان  دوب . ییاهب  نیدراو  هزات  ییاریذـپ  هدامآ  هشیمه  اذـل 

مکح هب  نم  دیدرگ و  ینالوط  ناشفقوت  هدازلیبن ، ياقآ  نیمه  هلمج  زا  درکیم . ادیپ  همادا  زور  لهچ  ات  یهاگ  دشیم ، ینالوط  ناشفقوت 
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یهاگ هاگ  دوشن ، هتفرگ  غلبم  ياقآ  لد  هکنیا  يارب  متـشاد ، نیغلبم  ییاریذپ  رد  هک  يریخ  تین  تبرق و  دصق  هب  یفرط  زا  يزاون و  نامهم 
شدرگ اهتعاس  ناـنک  تبحـص  ناـنز و  مدـق  مدربیم . رب  رود و  ياـهرازهزبس  رد  تحایـس  ریـس و  هب  ارحـص  نماد  هب  اـشامت  يارب  ار  وا 

رد ناشیا  هرداص  ماکحا  هللاءاهب و  ياقآ  لمعلاروتسد  هب  عجار  یتالاؤس  اعون  دوشن ، فلت  هدوهیب  تقو  هک  مدرکیم  یعـس  نم  میدرکیم .
غلبم ياقآ  زا  ار  يدایز  تالکـشم  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  میدزیم ، مدق  میتشاد  هک  روطنامه  زور  کی  مدومنیم . راخب  قرب و  نرق 
بانج مدیـسرپ  دوب : دـهاوخ  بلاج  مه  زیزع  هدـنناوخ  يارب  اعطق  منکیم و  لقن  کنیا  دوب ، بلاـج  هداـعلاقوف  اـهباوج  نوچ  مدیـسرپ ،

اهنآ باوج  زا  هک  دنیامنیم  دراو  یتالاکـشا  ام  رب  اهنآ  یهاگ  میراد ، دـمآ  تفر و  اهناملـسم  اب  ام  هک  دـیتسه  نایرجرد  دـبال  هدازلیبن !
ییاهباوج میامنب و  امـش  زا  ار  اهلاؤس  نآ  ناملـسم  درف  کی  شقن  رد  نم  نونکا  مه  هک  مهاوخیم  هزاجا  میوشیم ، هدـنامرد  زجاع و 

هدازلیبن دوب ، دـهاوخ  دـیفم  دـص  رد  دـص  اهناملـسم  اب  ثحب  رظن  زا  ام  يارب  هدـنیآ ، رد  انیقی  منکیم ، تشاددای  دـیئامرفب  تمحرم  هک 
تیئاهب هب  دناوتب  یـسک  هک  دراد  ناکما  رگم  هک  دـندومرف  هحفـص 135 ] هفاضا [  و  وگب » تگنت  لد  دـهاوخیم  هچ  ره  : » تفگ هنارورغم 
تمینغ ار  تقو  مدـنامیم ، اهناملـسم  تالاکـشا  باوج  رد  یهاـگ  مدوب  دـلب  هک  ییاـهيزاب  هطلغم  ماـمت  اـب  هک  نم  دریگب ...!!؟ لاکـشا 

طقف 9 دیاب  دیامن ، انز  یـسک  رگا  هک  دناهداد  روتـسد  شـسدقا  باتک  رد  هللاءاهب  دـنیوگیم  اهناملـسم  هدازلیبن  ياقآ  مدیـسرپ : هدرمش 
ای قالـش و  هبرـض  دص  راکانز  نز  درم و  رفیک  دـیجم  نآرق  رد  هک  یتروص  رد  دـنهدب ، همیرج  نایئاهب  لدـعلا  تیب  هب  مه  نآ  الط  لاقثم 

درم نز و  نیا  هک  هدرکن  نییعت  ـالوا : اریز : تسین ، لـمع  لـباق  زگره  سدـقا  باـتک  مکح  نیا  دـنیوگیم  و  [ 73 ، ] تسا ندرک  راـسگنس 
هتـشذگ نیا  زا  دهدب ، الط  لاقثم  دـیاب 9  مه  نز  دـهدب ، الط  لاقثم  دـیاب 9  درم  هک  يروط  نامه  هوـالع  هب  دنـشاب ، يدرم  نز و  هنوگچ 

و دشاب ، روبجم  فرط  ود  زا  یکی  ای  دنشاب ، هدش  روبجم  ای  دنشاب ، هتـشاد  تیاضر  راک  نیا  رب  ود  ره  ایآ  هک  هدادن  مکح  نیا  رد  یلیـصفت 
یمک دوب ، هدرکن  تقد  نیا  هب  نونکات  ار  هللاءاهب  مکح  نیا  باسح  زگره  هک  هدازلیبن  ياقآ  مهدیم . حیضوت  ادعب  هک  يرگید  تالاکشا 

ای قالـش و  مکح  نامه  يارب  تسا ، هدوب  یندـب  تاـهیبنت  تازاـجم و  مالـسا  نید  رد  یناـمحر  باـنج  تفگ : سپـس  تفرورف و  رکف  رد 
مسق هدازلیبن ! بانج  متفگ : دندومن . يدقن  همیرج  تخادرپ  مکح  نیمه  يارب  تسا ، یحور  هیبنت ، تیئاهب ، رد  اما  تسا ؛ ندرک  راسگنس 

نیا رگا  ناملـسم  کی  هچ  رگ  ممهفب ، مهاوخیم  تسین ، راـک  رد  یـضرغ  هک  ینادیم  هحفـص 136 ] مه [  تدوخ  مروخیم ! هللاءاـهب  هب 
متشاد زونه  تسا ... قیاقح  كرد  روظنم  هب  نم  ياهشسرپ  اما  دراد ، ار  ام  نتخادنا  تسد  دصق  میئوگیم  دشاب ، هتـشاد  ام  رب  ار  لاکـشا 
باوج یتحاران  هنوگ  چـیه  نودـب  دـیئامرفب  ار  تالاؤس  مامت  هللا  حیـسم  ياقآ  منکیم  شهاوخ  تفگ : هدازلیبن  ياقآ  هک  مدزیم  فرح 

رد تسا و  یحور  هیبنت  لوپ  نداد  دـیدومرف  الوا : تسا : لاکـشا  نیدـنچ  هللاءاهب  باتک  مکح  نیا  رد  هدازلـیبن  ياـقآ  متفگ : داد . مهاوخ 
احور دناهدرزآ ، ار  شمسج  هکنیا  رب  هوالع  دننزب ، قالش  مدرم  روضح  رد  ار  یـسک  رگا  اریز  مرادن ، لوبق  یمـسج ، هیبنت  ندرک  راسگنس 
مکح نیا  رد  رگا  ایناث : دنامیمن . یقاب  یحور  ای  یمسج  هیبنت  ياج  دورب ، نیب  زا  یصخش  دنیامن ، راسگنس  رگا  و  دناهدرک . هیبنت  ار  وا  مه 
یسک سومان  هب  تبسن  روز  هب  تفع  فالخ  لمع  نیا  رگا  لاح  تسا ، هتشاذگن  رابجا  نیفرط و  تیاضر  تروص  نیب  یقرف  سدقا ، باتک 
مامت اثلاث : تسا . زوق  يالاب  زوق  حالطـصا  هب  راک  نیا  هک  یتروص  رد  دهدب ؟ ار  الط  لاقثم  هن  نیمه  دـیاب  نز  نآ  مه  زاب  تفرگ ، تروص 

اجک زا  ار  لوپ  نیا  دیاب  نز  دیآ ، شیپ  یفالخ  نینچ  رگا  دنکیم ، هرادا  ناشرهوش  ار  ناشیگدنز  و  دنتـسین ، رگراک  دـنمراک و  هک  اهنز 
 ] دـنزب تقرـس  هب  تسد  الثم  دـهد ، ماجنا  يرگید  فالخ  راک  کی  ترذـعم  ضرع  اب  لوپ ، نیا  ندرک  هیهت  يارب  هکنیا  رگم  دـنک ؟ هیهت 
هب دیاب  یگدنمرش  لامک  اب  ای  و  دیامن . مهارف  لوا  هبترم  نامه  يارب  یتح  ار  لوپ  نیا  هک  دش  دهاوخن  قفوم  مه  هرخالاب  و ... هحفص 137 ]

تروص درم  نز و  کی  نیب  فالخ  لمع  اعبار : دـیزادرپب . ار  همیرج  امـش  ماهداد  ماـجنا  ار  فـالخ  لـمع  نیا  نم  نوچ  دـیوگب  شرهوش 
عورـشمان دنراد  یناحور  تسایر  ام  رب  هک  يدارفا  یگدنز  دـمآرد  انمـض  دـنزادرپب ؟ [ 74  ] لدـعلا تیب  هب  ار  اهلوپ  یتیـسیاب  ارچ  هتفرگ ،

دنرادن یلام  تردق  رگید  دـندرک ، رارکت  راب  دـنچ  ار  تفع  فالخ  لمع  نیا  درم  نز و  کی  رگا  هکنیا  رتگرزب  لاکـشا  اسماخ : دوشیم .
رگا : » دنیوگیم سدقا  رد  هللاءاهب  هک  دـیراد  دای  هب  دوخ  هدازلیبن  ياقآ  تسیچ ؟ ناشفیلکت  تروص  نیا  رد  دـنیامن ؛ تخادرپ  همیرج  هک 
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رد یسک  رگا  بیترت » نیمه  هب  لاقثم ، دشاب 36  راب  هس  رگا  لاقثم ، دشاب 18  رابود  رگا  دهدب ، الط  لاقثم  دیاب 9  دیامن  انز  راب  کی  یسک 
تانق رانک  زبس  ناتخرد  هیاس  هب  اـم  هظحل  نیا  رد  دزادرپب !! لدـعلا  تیب  هب  ـالط  ریـس  تشه  نم و  تفه  دـیاب  دـیامن ، اـنز  راـب  هد  تیئاـهب 

ناتخرد هیاـس  ریز  ياهقیقد  دـنچ  هللا ! حیـسم  باـنج  تفگ : تفرگ و  متـسد  زا  ار  نخـس  هتـشر  هدازلـیبن ، ياـقآ  میدوب ، هدیـسر  ناـمهد 
نم هکنیا  زا  لفاغ  یلو  دنک ؛ یلاخ  هناش  حالطصا  هب  ای  دبای . یـصالخ  نم  هدیچیپ  ياهشـسرپ  نیا  زا  تساوخیم  دیاش  مینک . تحارتسا 

تـسد هب  ار  ملق  هدروآرد ، بیج  زا  يذغاک  نم  هلـصافالب  میتسـشن ؛ ناتخرد  هیاس  ریز  تروص  ره  هب  مرذـگب . ملاؤس  زا  هک  مدوبن  یـسک 
مهاوخیم متفگ : یـسیونب ؟ هحفـص 138 ] هچ [  یهاوخیم  هللا  حیـسم  ياقآ  دیـسرپ : هدازلیبن  مدومن . ندرک  باـسح  هب  عورـش  و  هتفرگ ،

تفع فالخ  لمع  هب  تسد  یسک  رگا  متشاذگ : هدازلیبن  ياقآ  يولج  ار  لیذ  تروص  هقیقد  هدزناپ  زا  دعب  و  منک . باسح  ار  انز  همیرج 
لاقثم موس 36  هبترم  الط  لاقثم  مود 18  هبترم  الط  لاقثم  لوا 9  هبترم  دزادرپب : لدعلا  تیب  هب  ار  لیذ  مئارج  دیاب  تیئاهب  کلسم  رد  دنزب 

نم و کی  متشه  هبترم  الط  ریـس  متفه 36  هبترم  الط  ریس  مشش 18  هبترم  الط  ریس  مجنپ 9  هبترم  الط  ریـس  مین  راهچ و  مراهچ  هبترم  الط 
هبترم راورخ  نم و 73  ریس و 72  متسیب 32  هبترم  الط  ریـس  تشه  نم و  تفه  مهد  هبترم  الط  ریـس  نم و 24  هس  مهن  هبترم  الط  ریـس   32

ینت نیشام 15  مهاـجنپ 1583349760  هبترم  ینت  نیشام 15  ملهچ 1546240  هبترم  و 22649  و 8   22 ینت ) نیشام 15   1510  ) مایس
موس 12666798080 هاجنپ و  هبترم  ینت  نیشام 15  مود 6333399040  هاجنپ و  هبترم  ینت  نیشام 15  مکی 3166699520  هاجنپ و  هبترم 

ینت نیشام 15  مجنپ 50667192320  هاجنپ و  هبترم  هحفص 139 ] ینت [  نیشام 15  مراهچ 25333596160  هاچنپ و  هبترم  ینت  نیشام 15 
متـشه هاـجنپ و  هـبترم  ینت  نیـشام 15  مـتفه 202668769280  هاـجنپ و  هـبترم  ینت  نیـشام 15  مشـش 101334384640  هاـجنپ و  هبترم 

ینت و نیشام 15  متصش 1621350154240  هبترم  ینت  نیشام 15  مهن 810675077120  هاجنپ و  هبترم  ینت  نیشام 15   405337538560
نیمز هرک  ياهیکشخ  مامت  يور  رد  ار  اهنیشام  نیا  رگا  هک  تشاد  میهاوخ  الط  ینت  نیشام 15  ردقنآ  موس  تصش و  راب  يارب  هرخالاب 
دیاب دنریگیمن و  اج  اهنآ  مامت  مه  زاب  ( دشابیم رب 000و000و600و148  غلاب  مه  يور  نیمز  هرک  ياهیکشخ  مامت  تحاسم  ) میهد رارق 
میربب مظعا  لدـعلا  تیب  هب  اهسونایقا  هار  زا  هدرک و  یلاخ  شکراب  ياهیتشک  هب  ار  ینت  نیشام 15  يالط 800و508و018و962و45  راب 

ینت نیشام 15  مود 6485400616960  تصـش و  هـبترم  ینت  نیشام 15  مکی 3242700308480  تصـش و  هبترم  شباـسح : مه  نـیا  و 
هدـش هتفرگ  رظن  رد  عبرم  رتم  هدزناـپ  نیـشام  ره  حطـس  هبـساحم ، نیا  رد  هتبلا  ینت  نیشام 15  موس 12970801233920  تصـش و  هبترم 

ار اهنآ  هدرک و  ناسکی  كاخ  اب  ار  همه  و  رهـش ، هناخ و  هوک و  زا  ار  نیمز  هرک  يور  مامت  رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  زین  ار  نیا  تسا و 
كاخ اب  دیاب  زین  مظعا  لدعلا  تیب  دوخ  یتح  و  دوب . دهاوخن  مظعا  لدعلا  تیب  هب  اهنیـشام  ندرب  يارب  یهار  رگید  دنیامن ، نیـشام  زا  رپ 

رب غلاـــب  هـــک  اـــیند  ماـــمت  نزومـــه  دــــیاب  دــــنک ، اـــنز  رگا  مدــــص  هـــبترم  رد  هصــــالخ  و  هحفــــص 140 ] دوـــش [ . ناـــسمه 
رگید تارک  زا  دـیاب  دـیامن ، انز  راب  نیمکی  دـص و  يارب  یـسک  رگا  هک  دزادرپب . دـشابیم  نت  000و000و000و000و000و000و955و5 

الط هب  لیدـبت  نیمز  يهرک  مجح  ماـمت  هک  تسه  همیرج  نداد  ناـکما  یتروـص  رد  مه ، راـب  نیمدـص  ناـمه  رد  هـک  هـتبلا  درواـیب . ـالط 
باسح میبوکیم .) ماتتخا  رهم  مدـص  راـب  نیمه  رد  میرادـن  ءاـهب  يارب  ار  رگید  تارک  زا  ـالط  ندروآ  تردـق  اـم  نوچ  کـنیا  و  .) دوشب

: تفگ دهدب ، باوج  دشاب  هتـساوخ  هناحوبذم  رگید  هکنیا  نودـب  درک و  یهاگن  بجعت  اب  هدازلیبن  ياقآ  دوب ، هدـش  هتـشون  هک  ار  یقیقد 
ار هانگ  زا  رتدـب  رذـع  باوج  تشاد  زونه  تسا ، هدرکن  یـسررب  ار  باسح  اقیقد  مکح ، نیا  رودـص  ماگنه  ءاهب  یـشاب ، هتـشاد  رواـب  رگا 

هدرکن ار  لکـشم  نیا  رکف  مه  ادخ  ایآ  تسادـخ ؟ فرط  زا  سدـقا  باتک  دـیئوگیمن  امـش  رگم  هدازلیبن ! ياقآ  متفگ : دادیم ، حیـضوت 
باوج ناشیا  تسین . ادـخ  فرط  زا  باتک  نیا  هک  تسا  لـیلد  سدـقا ، رد  یمکح  نینچ  ندوب  میوگیم  نم  دـیوشن ، تحاراـن  رگا  دوب ؟

هحفص 247 دلج 2  بیتاکم  باتک  رد  ءاهبلادبع  میشاب . هتشاد  نامیا  دیاب  ام  راک ؟ هچ  اهفرح  نیا  هب  ار  ام  هللا ! حیسم  ياقآ  هک  دندومرف 
لثم تسه ، نیا  زا  دعب  ياهدیچیپ  تالاؤس  اقافتا  متفگ : ناشیا  باوج  رد  دیرادن ». ارچ  نوچ و  قح  دیـشاب و  هتـشاد  نامیا  طقف  :» دیوگیم
مارح رـسپ  رب  يردامان ) حالطـصا  هب   ) ردپ نز  طقف  دنیوگیم  تسا  مارح  ناسنا  رب  هک  ییاهنز  دروم  رد  سدـقا ، باتک  نیمه  رد  هللاءاهب 
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ندوب مارح  ای  هحفص 141 ] ندوب [  لالح  دروم  رد  يزیچ  هتـشاذگ و  توکـسم  ار  رهاوخ  هلاخ و  همع ، یلـصا ، ردام  مکح  رگید  تسا و 
ياقآ تسا ؟ مارح  مه  تیئاهب  تناید  رد  تسا ، مارح  مالـسا  تعیرـش  رد  هک  هلاخ ، همع ، رهاوخ ، اب  جاودزا  امـش  رظن  هب  دـناهتفگن ؛ اـهنآ 

: متفگ تسا . لدعلا  تیب  هب  طوبرم  درادن ، یحیضوت  هک  ماکحا  هنوگ  نیا  روتـسد  دنتفگ : ندرک  نم  نم  ینأت و  لمأت و  یمک  اب  هدازلیبن 
؟ دوشیم لزان  لیئربج  یحو و  دـنوادخ ، فرط  زا  اهنآ  رب  رگم  دـنیامن ؟ رداص  مکح  دـنناوتیم  رفن  هن  ناـمه  لدـعلا ، تیب  ياـضعا  رگم 
هب رگا  هتـشذگ ، نیا  زا  دـننک ؟ نایب  تسا ، هتفگن  ار  اهنآ  هللاءاهب  هک  ار  ییاـهزیچ  مکح  دـنناوتیم  اـهنآ  اـجک  زا  سپ  متفگ : ریخ . تفگ :

باب دیـس  هتفگ  هب  هجوت  اب  تسا . زئاج  نارهاوخ  اب  جاودزا  دنیوگیم : احیرـص  ناشیا  مینک ، هاگن  ءازجلا  باتک  رد  باب ، دیـس  تاروتـسد 
همع هلاخ و  رهاوخ و  اب  جاودزا  ندوب  لالح  هب  شرظن  مه  هللاءاـهب  هک  تفگ  ناوتیمن  اـیآ  دـنادیم ، زئاـج  ار  ردارب  رهاوخ و  جاودزا  هک 

، دـشاب زیاج  بوخ  تفگ : تینابـصع  اب  تساخ و  اپ  هب  درپب ، شتآ  يور  زا  هک  يدنپـسا  هناد  دـننام  هدازلیبن  ياـقآ  هک  دوب  اـجنیا  تسا ؟
يور زا  هک  نم  متفگن ، يدب  فرح  هک  نم  دیدش ، تحاران  ارچ  هدازلیبن ! ياقآ  متفگ : داتفا ، هار  هد  فرط  هب  رگید  و  تسیچ ؟ شلاکـشا 
دیلقت دشاب و  قیقحت  دیاب  تیئاهب  رد  میئوگیمن  نامدوخ  ام  رگم  دراد ؟ هانگ  قیقحت  رگم  دیدش ؟ ینابصع  ارچ  مدناوخ ، ار  بلاطم  باتک 

. مدرک توکـس  رگید  و  درک . مهاوخن  هحفـص 142 ] یلاؤس [  رگید  میـشاب  ییاهب  هناروکروک  هک  دیهاوخیم  رگا  بوخ  تسین ؟ حیحص 
منک تیاکـش  لفحم  هب  تسا  نکمم  یفرط  زا  مهدن و  شهار  هناخ  هب  بش  هک  دادیم  مه  لامتحا  مدش و  تحاران  نم  دـید  هک  هدازلیبن 
دوـب هتفگ  هکنیا  فـالخرب  ، ] دـیهدب همادا  ار  دوـخ  تـالاؤس  منکیم  شهاوـخ  هللا ! حیـسم  ياـقآ  یناـمحر ، ياـقآ  تفگ : مسبت  یمک  اـب 

ینکیم دهع  رگا  و  مهد . خساپ  مناوتب  ار  امش  تالاؤس  مامت  نم  هک  دیـشاب  هتـشادن  عقوت  یلو  تفگ ]: مهدیم  باوج  ار  امـش  ياهلاؤس 
مولعم امـش  بوخ  اما  درادـن . یخـساپ  تـالاؤس  نیا  يارب  مه  شدوخ  هللا  ءاـهب  هک  میوگیم  يزیرن ، ار  اـم  يوربآ  ییوگن ، ییاـج  رد  هک 

امش هب  زور  لوا  نم  رگم  هدازلیبن ! ياقآ  متفگ : منکیم . هدافتـسا  امـش  تاقیقحت  زا  نم  دیتسه ، جنـس  هتکن  يدرف  و  تقد ، لها  هک  تسا 
نامدوخ اب  نیاربانب  متـسه ، یقوش  دوخ  زا  هرداص  حول  ياراد  هدازییاهب و  ییاهب و  مدوخ  نم  تسین ، نتخادـنا  تسد  مروظنم  هک  متفگن 

باتک هک  میرادـن  لوبق  ام  ایآ  هدازلیبن ! بانج  متفگ : دـیئامرفب . بوخ  تفگ : مینک . ادـیپ  ناناملـسم  تالاکـشا  يارب  یباوج  میهاوخیم 
زا دناوتیم  مکح  نیا  ایآ  دینیبب  دینک و  تقد  مکح  نیا  رد  لاح  متفگ : ارچ . تفگ : تسا ؟ هدش  لزان  هللاءاهب  رب  دنوادخ  فرط  زا  سدـقا 
 ] زج باوج  دـشاب ، همع  هلاخ و  رهاوخ و  اب  جاودزا  هک  لمعلاروتـسد  نیا  لوا  تمـسق  يارب  مدـناوخ : نینچ  سپـس  و  دـشاب ، ادـخ  فرط 

شیاـنعم میوگب » ار  اـههچب  رـسپ  مکح  هک  مشکیم  تلاـجخ  نم  : » دـیوگیم هک  مکح  مود  تمـسق  متفاـین . ندوـب  لـالح  هحفص 143 ]
نم هتفگ : مکح ، نیا  رودـص  عقوم  رد  دـنوادخ  دـیآیم : شیپ  لاؤس  دـنچ  دـشاب ، هدومرف  دـنوادخ  ار  مکح  نیا  هکنیا  ضرف  اب  تسیچ ؟

یتلاجخ دشابن ، زیاج  هک  یتروص  رد  شندوبن . زیاج  زا  ای  دیـشکیم  تلاجخ  ندوب  زیاج  زا  دنوادخ  هک  دید  دیاب  لاح  مشکیم ، تلاجخ 
تلاـجخ هتفگ  هتفرگ ، شتلاـجخ  ادـخ  هدیـسر ، هک  مکح  کـی  نیمه  هـب  هدوـمرف ، رداـص  مـکح  نارازه  تـسا . مارح  دـیوگیم  درادـن .

. تسا لاحم  رما  نیا  تسا ، هدیـشک  تلاجخ  ادخ  شندوب  زیاج  زا  میئوگب  رگا  و  تسا . رود  هب  ادخ  سدـقم  تاذ  زا  نخـس  نیا  مشکیم ،
طول و رهش  ندش  بارخ  تلع  دیجم ، نآرق  رد  هک  نانچ  هدومن ، مارح  ار  یناسنا  فالخ  لمع  نیا  لبق ، ءایبنا  بتک  مامت  رد  دنوادخ  اریز 
؟ دـشاب زیاج  لمع  نیا  هک  درک  باجیا  یتحلـصم  هچ  هللا  ءاـهب  ناـمز  رد  دـنادیم . یناـسنا  فـالخ  لـمع  نیمه  ار  طول  موق  ندرب  نیب  زا 

تلاـجخ شناـیب  زا  ناـشیا  ارچ  اـما  هدـش ، رداـص  هللاءاـهب  زغم  زا  روتـسد  نیا  تسین و  دـنوادخ  مـکح  نـیا  میئوـگب  تـسا  نـکمم  يرآ ،
نینچ نتفگ  زا  اریز  مدـش ، تکاـس  رگید  نم  درک . وجتـسج  دـیاب  هللاءاـهب  یگدـنز  خـیرات  رد  ار  شتلع  هک  تسا  یبلطم  نیا  دناهدیـشک .

، درکیم ینورد  مشخ  کی  زا  تیاکح  هک  ياهدـنخ  اب  هدازلـیبن  ياـقآ  مدرکیم ... هولج  یـضرغم  مدآ  متـشاد  هدازلـیبن  شیپ  اـهفرح 
دیاب ام  دـناهدومرف و  ناشیا  ار  مکح  نیا  دـیئامرفن ؛ هحفـص 144 ] هللاءاهب [  ترـضح  هب  تراسج  منکیم  شهاوخ  ینامحر ! ياقآ  تفگ :

باـتک رد  ءاهبلادـبع  ساـبع  باـنج  هک  ینادیمن  رگم  دـنهد . باوـج  اـت  میـسیونب  لدـعلا  تیب  هب  دوـب  يداریا  رگا  میریذـپب . روـط  نیمه 
و دنهنب ، هدیقع  زا  دـناهدیمهف  هدینـش و  هدـید و  هچنآ  هک  تسا  نیا  ینامحر  طاسب  رد  یهلا  نارای  فیلکت  زورما  : » دـناهدومرف ناشبیتاکم 
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شفرح وـلج  هک  دزیم  فرح  تشاد  زوـنه  [ » 75  ] دنـشاب هتـشادن  ارچ  نوچ و  چیه  دـنریذپب و  تسا  دـبع  نیا  نایب  حوضو  حیرـص  هچنآ 
دناهدرک يراذـگ  مسا  ار  ام  هللاءاهب  هک  روطنامه  میریگب ، هدـیدان  ار  لقع  فالخ  ياهنامرف  ینعی  میرادـن ، لـقع  اـم  ینعی  متفگ : مدـیرپ 

هک قح ) يوجتـسج   ) تقیقح يرحت  میئوگب  دـیابن  نایئاهب  اـم  تروص  نیا  رد  میورب ، دـندنار  هک  فرط  ره  هب  و  میـشاب ، [ 76 « ] هللا مانغا  »
بانج هک  دـیدومرف  هظحالم  زیزع ! هدـنناوخ  تسا . هناروکروک  دـیلقت  دـیئامرفیم  امـش  هک  قیرط  نیا  هب  و  تسا ، تیئاـهب  لوصا  زا  یکی 

تالاکـشا نیا  هک  داد  فاصنا  دـیاب  هتبلا ، دندیـشک . رانک  ثحب  هنحـص  زا  ار  دوخ  هنوگچ  دـندومرف و  باوج  راوهطلغم  هنوگچ  هدازلیبن 
ربمغیپ دواد  نارود  باب  دمحم  یلع  دیس  ارچ  هک  دندیـسرپ  هللاءاهب  زا  یتقو  هک  تسا  هتفرگ  دای  هللاءاهب  دوخ  زا  مه  دیاش  درادن . یخـساپ 

دیـشکب تلاجخ  دندومرف : باوج  رد  دوب ، یـسوم  ترـضح  زا  دعب  دواد  دننادیم  همه  هک  یلاح  رد  دـنادیم ، یـسوم  ترـضح  زا  لبق  ار 
هب هتـسهآ  هتـسهآ  ینامحر ، ياقآ  تفگ  نم  هب  هدازلیبن  ياقآ  دیـسرارف ، بورغ  ماـگنه  رگید  هحفـص 145 ] [ . ] 77 [ ؟ دیئامنم ضارتعا 

ماـمت تسا ! یقمحا  بجع  متفگ  دوـخ  اـب  دـنوشیم . لـطعم  مدرم  دوـشیم و  لیکـشت  سلجم  هک  میـسرب  رتدوز  اـت  میتـفیب  هار  هد  تمس 
مشخ زا  رهاظ  هب  یلو  دنک . غیلبت  تیئاهب  هب  ار  داوسیب  ماوع و  درم  نز و  تشم  کی  دورب  دهاوخیم  هتشاذگ ، باوج  نودب  ارم  تالاکـشا 

مالسا مرگ  شوغآ  هب  نم  هک  نامز  نآ  رد  دزادنیب . لفحم  مشچ  زا  ار  ام  دیامن و  تسرد  یشوپاپ  میارب  هدازلیبن  دنکن  هک  مدیسرت  لفحم 
مه قح  موش . راتفرگ  تبرغ  هب  ادابم  هک  متـشاد  تشحو  مدرکیم و  روصت  بیرغ  یئاهب  دارفا  نودب  ار  مدوخ  مدوب ، هتـشگنرب  نیملـسم  و 

جراخ دنوادخ  نیمز  زا  انیقی  ار  ام  هک  مدرکیم  رکف  ام  مینکیم ) ناتنوریب  تیئاهب  زا   ) مینکیم ناتدرط  هک  دـندوب  هدـناسرت  ار  ام  متـشاد ،
هلوگنز يادـص  دـندوب . تکرح  رد  نادنفـسوگ  هد ، يالاب  تمـسق  ياههرخـص  رانک  زا  دوب ، ییافـصاب  رـصع  لاـح  ره  هب  درک . دـنهاوخ 

هدازلیبن ياقآ  دیاش  هک  دوب  نیا  هب  مساوح  مامت  نم  یلو  تشاد . یبلاج  رایسب  هرظنم  اهگنس  هولق  زارفرب  ناشزیخ  تسج و  نادنپسوگ و 
جیردت هب  ندروخ  ياچ  زا  سپ  میتسـشن و  روامـس  رانک  رد  میدیـسر . لزنم  هب  هار  ندومیپ  زا  سپ  دـشاب . هدـش  تحاران  نم  ياههتفگ  زا 

همه هک  دوب  رظتنم  هداد و  هیکت  یگنر  ياهوهق  ياکتم  رب  هدازلیبن  ياقآ  دندش . دراو  يرگید  زا  دـعب  یکی  نایوگ ، یهبا » هللا   » ام هد  دارفا 
یکاح هک  نازرل  يادص  اب  هنابدؤم  راضح  زا  یکی  هک  دندوب  هدیـسر  دارفا  همه  ابیرقت  دیامن . زاغآ  ار  دوخ  ینارنخـس  هاگنآ  دنـسرب ، دارفا 

یتصرف لاؤس و  نینچ  لابند  هک  هدازلیبن  ياقآ  دینک . تبحص  ایند  رد  هحفـص 146 ] تیئاهب [  عضو  زا  هدازلیبن  ياقآ  تفگ  دوب  سرت  زا 
هک دیراد  ینید  نینچ  هک  دینک  راختفا  امش  دیاب  مرتحم ! ياقآ  تفگ : هدننک  لاؤس  صخش  هب  باطخ  درک و  عورـش  هلـصافالب  تشگیم ،

یتسینومک زا  تسد  دراد  میمـصت  يوروش  دـش . دـنهاوخ  ییاهب  همه  بیرق  نع  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  هتفرگارف ، ار  ملاـع  برغ  قرش و 
شومارف مرتحم ! هدـنناوخ  !!) دوشیمن تفای  سدـقا  باتک  یبوخ  هب  ایند  رد  یباتک  زورما  و  دریذـپب . ار  تیئاهب  تاررقم  نیناوق و  درادرب و 

رد دندیجنگیمن . تسوپ  رد  یلاحشوخ  زا  راضح  دادیم ، نخـس  داد  هدازلیبن  ياقآ  دوب .) سدقا  باتک  زا  همه  نم  تالاکـشا  هک  دوشن 
نیا هک  هدـب  ارم  تالاکـشا  باوـج  ییوـگیم ، تسار  رگا  مـتفگیم  مـبلق  رد  نـم  یلو  دوـب . هدـش  ناـشرواب  غـلبم  ياـهناخاچ  تـقیقح 
غلبم زا  ناگدنونـش  زا  یکی  دـیبوکیم . زیم  هب  ار  اـهتسد  تـفگیم  نخـس  هـک  روـطنیمه  درادـن . شزرا  یهاـش  کـی  چوـپ  ياـهفرح 
دیـس ياهباتک  نایئاهب  ام  ایآ  هدازلیبن  ياقآ  : » تفگ تساخرب و  درم  نآ  دـش و  تکاس  هدازلیبن  دـهدب ، لاؤس  هزاجا  وا  هب  هک  تساوخ 

، میشاب هتشادن  لوبق  ارچ  يرآ ، تفگ : تسیچ ، هدننک  لاؤس  دوصقم  دنادب  هکنیا  نودب  هدازلیبن  میرادن »؟ لوبق  ار  یلوا  هطقن  دمحم  یلع 
هدش ءاضما  هحفـص 147 ] روهظ [  نیا  رد  یـسراف  نایب  اصوصخم  : » دـنیامرفیم [ 78  ] تارادتقا باتک  رد  دـنراد و  لوبق  هللاءاهب  ترـضح 
نایب باتک  رد  باب  دیـس  هک  دننکیم  لاکـشا  ام  رب  اهناملـسم  هکنیا  سپ  تفگ : دیود ، شفرح  لخاد  ورای  دزیم ، فرح  زونه  تسا »...
دوبن رخـسمت  زا  یلاخ  هک  ینحل  اب  هدازلیبن  ياقآ  تسیچ ؟ شباوج  درب ، نیب  زا  درک و  دوبان  ار  اـهباتک  ماـمت  دـیاب  دـناهدومرف : یـسراف 
غلبم ياقآ  تفگ : هدـننک  لاؤس  هک  دزیم  فرح  تشاد  زونه  تسین ... رگید  بتک  هب  يزاین  ءاهب  یلوا و  هطقن  ترـضح  روهظ  رد  تفگ :

هچ اههاگـشناد  فیلکت  سپ  میربب  نیب  زا  ار  ایند  ياـههناخباتک  ياـهباتک  رگا  زورما  درک ، وحم  دـیاب  ار  بتک  ماـمت  دـناهدومرف : ناـشیا 
يزیچ هللاءاهب  یلوا و  هطقن  ياهباتک  رد  رگم  میشاب ؟ هتشاد  ریبد و ... ملعم ، داتسا ، رامعم ، سدنهم ، رتکد ، میناوتیم  رگید  ایآ  دوشیم ؟
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نرق هب  رشب  ایآ  دنک ، لمع  يزوس  باتک  مکح  نیا  هب  دوش و  قفوم  تیئاهب  يزور  رگا  اضرف  مینک ؟ هدافتسا  هک  تسه  مولع  نیا  دروم  رد 
ياـههاگن زا  دوب و  وا  هجوـتم  شـساوح  ماـمت  هدازلـیبن  هک  یلاـح  رد  دادیم . حیـضوت  ار  اهررـض  نیا  ناـنچمه  و  ددرگیمنرب ...؟ رجح 

هک دـیدرگیم  يزاب  هطلغم  یـشارت و  هفـسلف  لابند  شرکف  يایاوز  رد  و  دـیرابیم ، یفیلکتـالب  تیموکحم و  هدازلـیبن  ياـقآ  كانبـضغ 
دوخ هتورـسیب  ياهباوج  هب  هکنیا  زا  لبق  دروآ  سناش  یلو  دـنک ، یلامتسام  فورعم  حالطـصا  هب  هنوگچ  دـیآرب و  هدـهع  زا  هنوگچ 

، وش هفخ  وش ، هحفص 148 ] هفخ [  : » دنتشادرب دایرف  لفحم  رانک  هشوگ و  زا  ماوع  مدرم  دیامن ، تباث  ناگمه  رب  ار  دوخ  تلاهج  دزادرپب و 
ياـقآ دـناهدمآ و »... ادـخ  فرط  زا  دـنربمغیپ و  اـهنیا  هک  يرادـن ، ناـمیا  وت  رگم  يریگیم ، لاکـشا  ادـخ  ناربـمغیپ  هب  نیـشنب  وش ، هفخ 
یناسآ هب  تسا ، تمکح  رـسارس  ءاـیبنا  يهتفگ  هک  دیـشک  داـیرف  داد و  صیخـشت  مکحم  لـیلد  دوخ  يارب  ار  ماوع  لـیق  لاـق و  هدازلـیبن 
اهفرح نیا  دـیتسه ، ینمؤم  درف  امـش  تسا . ینامیایب  زا  سدـقم  صوصن  رب  ندومن  لاکـشا  دراد ، مزال  تقد  لمأت و  دـیمهف ، دوشیمن 

لاؤس صخش  قح  عییـضت  رظان  هک  نم  مدمآیمن و ... هد  هب  ادبا  دینزیم  تفم  ياهفرح  هنوگنیا  متـسنادیم  رگا  دیئوگیم . هک  تسیچ 
دنلب هدنهد  حلص  نحل  اب  موش ، راتفرگ  وا  تشونرس  هب  هک  متـشاد  تشحو  ییوس  زا  اما  منک ، عافد  وا  فرط  زا  متـساوخیم  مدوب و  هدننک 

لباقم رد  هک  دننادب  ار  بلطم  نیا  باوج  دنتـساوخیم  دنتـشادن ، هسدقم  صوصن  رب  ضارتعا  دصق  ناشیا  هدازلیبن ! ياقآ  متفگ : مدـش و 
ترضح الثم  تسه ، مه  نم  يارب  اهلاؤس  لیبق  نیا  زا  دیشابن . تحاران  دوبن . داقتنا  لاکـشا و  فده  دنوشن ، هدنامرد  اهناملـسم  لاکـشا 

نآ يانعم  تسا و  هدش  یلکشم  اعقاو  نم  يارب  هک  دنیوگیم  ار  یبلطم  هحفص 246  یسراف  نایب  متفه  دحاو  زا  متفه  باب  رد  یلوا  هطقن 
. دیـسرپب دومرف  هدازلیبن  دـننکن . تلاـخد  باوج  رد  مادـک  چـیه  نیرـضاح  هکنیا  طرـش  هب  میوگب ، دـیئامرفیم  باوج  رگا  ممهفیمن ، ار 
، مناوخیم ار  ناـیب  باـتک  بلطم  هاـگنآ  دـینک ، تمحرم  باوـج  تسا ، بلطم  ناـمه  هب  طوـبرم  هک  منکیم  يرگید  لاؤـس  ادـتبا  متفگ :

یسک  » تسا نیا  شیانعم  دندومرف : هنابدؤم  هدازلیبن  ياقآ  هحفص 149 ] تسا [ ؟ یـسک  هچ  دوصقم  هچ و  ینعی  هللا » رهظی  نم  : » دیئامرفب
یسک رگا  مناوخیم : ار  نایب  باتک  ترابع  لاح  مرکشتم  یلیخ  متفگ : تسا . هللاءاهب  ترـضح  دوصقم  و  دنادرگیم » رهاظ  ادخ  ار  وا  هک 

صخـش نآ  رب  تسد  هللا  رهظی  نم  ات  دـهاوخب  رگا  دـیامن . لضف  تساوخرد  وا  زا  هک  دـیاب  دـسرب  هللاءاهب ) نامه   ) هللا رهظی  نم  روضح  هب 
هللا رهظی  نم  نیلعن  شفک و  كاخ  هب  ار  شدعقم  هک  تسا  نیا  ندش  فرشم  هوحن  و  دیامن . فرشم  ار  شدوخ  صخـش  نآ  دیاب  دراذگب ،
امـش هدازلیبن  ياقآ  متفگ : هک  دش  یتقو  نآ  هرخـسم  دش . دـنلب  راضح  هدـنخ  کیلـش  يادـص  هک  دوب  هدـشن  مامت  متفرح  زونه  دـیاسب ...
هدنخ یتشاذگیم ؟ هللاءاهب  نیلعن  كاخ  هب  ار  دیاب ... و  تراولـش ... دیاب  دیدرکیم ؟ راک  هچ  دـیاب  دـیدرکیم  كرد  ار  ءاهب  رگا  ناتدوخ 

ناـیاقآ مراد  اـضاقت  تفگ : هدرک ، تماهـش  هدازلـیبن  ياـقآ  یلو  تفرگرد . وـس  ره  زا  ضارتـعا  تخیمآ . مهرد  مشخ  اـب  هارمه  یبـیجع 
ناهاشداپ و مارتحا  رطاخ  هب  هک  میدوب  هدینـش  ام  مدرک : عورـش  هرابود  تسـشنورف  هک  اغوغ  دنیامرف . تیاعر  ار  شمارآ  دنـشاب و  تکاس 

مهرد دـش و  جنـشتم  هرابود  سلجم  دـنلامب . كاخ  رب  ار  ناشدـعقم  هک  میدوب  هدینـشن  اما  دنتـشاذگیم ، نیمز  رب  بدا  یناشیپ  ناـگرزب ،
نیرخآ دـندش و  هحفـص 150 ] تحاراـن [  اـبیرقت  مه  دارفا  درک و  كرت  ار  ینارنخـس  زیم  هدازلـیبن  ياـقآ  هک  دوـب  هظحل  نیا  رد  تخیر ،

، بش دـیدرک . حرطم  ار  بلطم  نیا  طقف  امـش  هک  دوبن  نایب  باتک  رد  يرگید  بلطم  ینامحر  ياـقآ  هک : دوب  نیا  هدازلـیبن  ياـقآ  فرح 
رـس و ینامحر ! ياقآ  تفگ : میدـنام  اهنت  هک  یعقوم  دـنتفر . ناگمه  داد و  یـصخرم  هزاجا  هدازلیبن  ياقآ  دوب و  هدـش  مین  هد و  تعاـس 

نیا هک  مدیمهف  راتفگ  نیا  زا  مینک و ... یگدنز  یحابص  دنچ  دیراذگب  دینزن ، همطل  ام  لثم  يدارفا  یگدنز  هب  دینکن و  زاب  ار  دارفا  شوگ 
ار هدازلیبن  ياقآ  نوچ  و  درادرب . تسد  تیئاهب  زا  هک  دـهدیمن  هزاجا  شیگدـنز  تحلـصم  یلو  هدرک ، كرد  ار  بلطم  تقیقح  مه  اقآ 

لقن ناتیارب  دیهدیم  هزاجا  رگا  تسا ، هدرک  لقن  میارب  یناتـساد  تیئاهب ، هب  دـقتعم  دارفا  زا  یکی  هدازلیبن ! ياقآ  متفگ : متفای ، لاح  لها 
، دیئامرفب بوخ ! رایـسب  : » دـنتفگ اروف  منک ، لقن  يزیچ  مهاوخیم  هللاءاهب  تلیـضف  هب  عجار  ناتـساد  دـندرک  لایخ  هدازلیبن  ياقآ  میامن ،

يدقن رفعج  دمحم  ياقآ  هک : تشادیم  نایب  يزور  یتالوحم  رورپهطقن  هفرعملا  ءایض  ياقآ  مدرک : عورـش  نینچ  نم  و  منکیم » هدافتـسا 
سابع  ) ءاهبلادبع تاقالم  يوزرآ  دوب  اهتدم  هک  درک  لقن  میارب  هدوب ، ءاهبلادبع  سابع  تاقالم  هتفیـش  تسا و  تیئاهب  هب  نینموم  زا  هک 
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يوزرآ هب  هدرک و  تولخ  هناخ  رد  یهاگ  و  مدـیباوخیمن ، شترـضح  تاقالم  رطاخ  هب  هک  اهبش  هچ  و  مدارورپیم ، رـس  رد  ار  يدـنفا )
نامـسآ هب  رـس  دیـسریم  ءاهبلادـبع  ترـضح  مدـق  هب  مرـس  رگا  متفگیم  دوخ  اب  مدرکیم و  اهزاین  رذـن و  متخیریم و  کشا  شرادـید 
نتخورف اب  متسناوت  ماجنارـس  ات  مدینارذگیم  تقو  هحفـص 151 ] ءاهبلادبع [  تاقالم  يوزرآ  هب  راکفا و  نیا  رد  زور  بش و  مدـیئاسیم .

يدایز رادـقم  هیهت  مهم  هکلب  دوبن ، نیـشام  هیارک  ترفاـسم و  جرخ  اـهنت  هتبلا  منک . هیهت  اـفیح  هب  نتفر  يارب  یلوپ  میاهدنفـسوگ  واـگ و 
هب متـساوخیم  یتدـم  زا  دـعب  هک  تسا  یهیدـب  مروآ . مهارف  تسیابیم  هک  دوب  ییاـهوداک  حالطـصا  هب  هیدـه و  و  فراـعت ، تاـغوس و 

. مدرکیم ترفاسم  افیح  سدقا  ضرا  هب  متفریم و  ییاج  هب  ییاج  زا  حالطصا  هب  داتفا . هار  دشیمن  یلاخ  تسد  مورب ؛ لوا  ماما  یـسوباپ 
يرتشگنا  3  - العا 19 ینیئان  يابع  هچراپ  هقاـط   2  - نارفعز 9 نم  هس  - 1 دوب : لـیذ  رارق  هب  مدرک  مهارف  یـسوباپ  رفـس و  يارب  هک  هچنآ 

ناموت رتشگنا 70  ره  تمیق  ( نودباع هلا  لک  قلخ و  هللا  نودام  نا  قح و  هللا  لق  ) دوب هدش  یکاکح  هلمج  نیا  اهنآ  نیگن  يور  رب  هک  قیقع 
نیا  ] ییایاده سک  چیه  دیاش  ناشاک  رصمق  رطع  هشیـش   6  - ناشاک 60 لمخم  پوت   5  - ناجنسفر 3 هتـسپ  زغم  نم   4  - 5 دوب . هرقن  لوپ 

هب ممـشچ  هک  یماگنه  مدرکیم  رکف  دوخ  اب  مداتفا . هار  متخورف و  ار  میناگدنز  تسا  هاوگ  ادـخ  دوب . هدرواین  مهارف  خـیرات  نآ  ات  نینچ ]
ساـبع تمدـخ  رد  بش  حبـص و  مناوتیم  داد و  دـهاوخ  ياـج  صوصخم  هناـخ  رد  ارم  هلـصافالب  دوـش  نشور  ءاهبلادـبع  ساـبع  لاـمج 

هحفـص 152] خرـس و [  درز و  ياهغاب  یهاو و  تالایخ  نیا  رد  هار  لوط  رد  میامن . هدافتـسا  تیئاهب  ماکحا  زا  هتفاـی و  روضح  ءاهبلادـبع 
زا دـعب  یلو  مریگیم ، یقاطا  اتلاجع  متفگ  دوخ  اب  متفرگ . یقاطا  ياهناخرفاسم  رد  ادـتبا  مدیـسر ، افیح  هب  هکنیا  اـت  مدومیپیم  هار  یلاـیخ 
اب و  متحار ... منامب  افیح  رد  مشاب  هتساوخ  هک  تقو  ره  ات  درب  دنهاوخ  ءاهبلادبع  یصخش  لزنم  هب  تاولص  مالـس و  اب  ارم  تافراعت  میدقت 

نیاربانب درک . دـهاوخ  ییامنهار  ارم  راختفا  اب  مسرپب ، ار  لوا  ماما  سردآ  یـسک  ره  زا  دنتـسه و  ییاهب  افیح  ماـمت  هک  مدیـشیدنایم  دوخ 
هب متفگ : يوریم ؟ اجک  دیـسرپ  هدننار  مدـش ، راوس  ياهیارک  نیـشام  هداتـسیا و  نابایخ  رانک  مدـش ، جراخ  هناخرفاسم  زا  زور  نآ  يادرف 

دندوب هتخومآ  نم  هب  تالوحم  رد  نیغلبم  هک  باقلا  زا  هچنآ  هرخالاب  و  مظعا ، نصغ  ءاهبلادـبع  ترـضح  لوا ، ماما  رـضحم  فرـشا ، تیب 
ار اقآ  نیا  نم  تفگ  هدننار  راظتنا ، فالخرب  یلو  دـناسرب . ارم  هک  درک  دـهاوخ  مه  راختفا  هدـننار  متفگیم  دوخ  اب  مداد ؛ هدـننار  لیوحت 
ار ءاهبلادـبع  سابع  هناـخ  اـقآ  نیا  دـشاب و  هتفرگ  ار  برغ  قرـش و  تیئاـهب  هزاوآ  دوشیم  روطچ  هچ ؟ ینعی  مدرک ، بجعت  مسانـشیمن ،

تحاران هدننار  دینادیمن ؟ ار  ءاهبلادبع  سردآ  هنوگچ  سپ  متفگ : ارچ . تفگ : دیتسین ؟ افیح  لها  امـش  رگم  هدـننار  ياقآ  متفگ : دـنادن ،
، مدش هدایپ  نیشام  زا  یتحاران  اب  منادیم ؟! ار  ییاپورـس  یب  ره  سردآ  نم  رگم  مراد ، راک  نم  نیئاپ  ورب  نکن ، یفرحرپ  اقآ  تفگ : دش و 

ییاهب کی  هب  هرخالاب  ات  متفریم  ناسرپ  نایوج و  ياهچوک ، هب  ياهچوک  زا  ینابایخ و  هب  ینابایخ  زا  متـشاذگ ، یتسد  يراگ  هب  ار  اـهراب 
هحفـص 153] هتخیر [  مهرد  لزنم  عضو  رـس و  میدیـسر . لزنم  رد  هب  ات  درک  ییامنهار  ارم  تساجک ؛ منادیم  نم  تفگ : مدرک ، دروخرب 

هقیقد دنچ  زا  دـعب  مدزرد ، راچان  هب  متفیب  نیمز  هب  متـساوخیم  یگتـسخ  زا  نوچ  یلو  دـشاب . ءاهبلادـبع  هناخ  مدرکیمن  رواب  زگره  دوب .
ار ءاهبلادـبع  تسد  متـساوخیم  متفگ  يراد ؟ راک  اجک  هب  تفگ : دـنت  ینحل  نشخ و  یئادـص  اب  دـش ، زبس  رد  ولج  هدیـشارخن  درف  کـی 

تمدـخ مه  هیدـه  يرادـقم  متفگ : مدرک  هلجع  دـیوگب ، يزیچ  تساوخیم  دـش . تحاران  مدـید  موش ، بایفرـش  ناشروضح  هب  مسوبب و 
نودب رگید  تفرگ ، متسد  زا  ار  تافراعت  دینک و  تمحرم  افطل  تفگ : درک و  زارد  ار  شتـسد  دمآ  نیئاپ  مشخ  زا  یمک  ماهدروآ ، ناشیا 
رکون رگم  هچ ، ینعی  مدنام  ریحتم  دز ، مخی  لزنم  رد  ولج  نم  تسا . لوبق  دیئامرفب : تفگ  تسب و  ار  رد  دـشاب  هدرک  یهجوت  نم  هب  هکنیا 

ات دص  و  و ... و ... ياهدمآ ؟ اجک  زا  تفگن  ارچ  درکن ؟ هناخ  هب  فراعت  ارچ  متسه ؟ یک  نم  دیسرپن  اقآ  نیا  ارچ  الـصا  مدوب ، اقآ  نیا  ردپ 
، دـناهدرک تاهرخـسم  دـناهدومن ، تقمحا  ورب  هک  دوـب  نیا  اـهفرح  نیا  همه  باوـج  ماجنارـس  یلو  مدیـسرپیم ، مدوـخ  زا  رگید  يارچ 

دوخ اب  متشگرب . منک ، هچ  تعاس  مین  زا  دعب  تسا !! هداد  بقل  ادخ  نادنفسوگ  ار  ام  هللاءاهب  هک  میاهدینشن  رگم  دناهتفرگ . ترخ  هصالخ 
مشخ و دـشاب ؟ ماما  هک  مولعم  اـجک  زا  مدادیم ، باوج  دوخ  هب  زاـب  تسین ؟ ماـما  وا  رگم  درادـن ؟ عـالطا  نم  لاـح  زا  ساـبع  رگم  متفگ 
هب دـندوب و  هدـش  هجوتم  نم  هب  همه  مدرم  مدزیم . فرح  مدوخ  اب  نابایخ  لـخاد  هناوید  ياـهمدآ  لـثم  دوب ، هتفرگ  ار  میولگ  هار  یـضغب 
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رد مه  هام  کی  رگا  هک  متفرگ  میمصت  ادرف  متشاذگ . رـس  تشپ  ناوارف  جنر  اب  ار  بش  نآ  متـشگرب . هناخرفاسم  هب  دندیدنخیم !!! ماهفایق 
هناـخ رب  رود و  ماـش  اـت  حبـص  زا  زور  ره  سپ  نآ  زا  منک . تیاکـش  درم  نیا  زا  منیبـب و  ار  هحفـص 154 ] يدنفا [  سابع  دـیاب  منامب  افیح 
هاریب دب و  مدوخ  هب  یهاگ  ریخ ! دنتفگیم : دـنراد ؟ فیرـشت  ءاهبلادـبع  ترـضح  مدیـسرپیم  دـشیم  جراخ  هک  ره  مدزیم . هسرپ  سابع 

. متـشادیم میدـقت  تاـقالم  طرـش  اـب  مدرکیمن و  در  ار  تاـفراعت  شاـک ! يا  متفگیم : مدرکیم و  تمـالم  ار  مدوـخ  یهاـگ  متفگیم .

. مدنارذگ ساوح  یناشیرپ  رد  مامت  هتفه  کی  متشادن . ار  يراک  نینچ  راظتنا  رخآ  متشاد ، مه  قح  مدوب . هدش  مگرد  رس  فالک  هصالخ 
هعمج زور  [ 79 « ] اریحتم ترـص  يرما و  یف  طـیخلا  سار  تلـض  دـق  هللاأـت  : » دـیوگیم هک  دـمآ  مداـی  هب  هللاءاـهب  هتفگ  هک  دوب  اـج  نیمه 

هتـسهآ یکی  زا  دـنودیم ؛ رو  نآ  رو و  نیا  ءاهبلادـبع  سابع  راک  سک و  داتفا ، هار  هب  یئورب  وش و  اپ  مدـید  رهظ  زاـمن  ماـگنه  دیـسرارف ،
ترـضح هاگره  متـسیایم ، اج  نیمه  متفگ  دوخ  اب  هدش  لاحـشوخ  دنربب . فیرـشت  زامن  دنهاوخیم  ترـضح  تفگ  هربخ ؟ هچ  مدیـسرپ 

لها زا  هک  یگرزب  تعامج  رد  مه  دعب  منکیم . دزـشوگ  ار  ایاده  هار  نمـض  رد  متفایم . هار  هب  وا  اب  مسوبیم و  ار  شتـسد  دندش  جراخ 
تعامج زامن  تیئاهب  رد  هک  مدمآ  دوخ  هب  يدوز  هب  یلو  درک . مهاوخن  شلو  رگید  منکیم . تکرش  لوا  فص  رد  دوشیم  لیکشت  ءاهب 

نکل نوعمتجت و  مکناف  تیملا  ةولصالا  ۀعامجلا  ةولـص  ۀمرح  یف  [ » 80 : ] دیوگیم باب  دمحم  یلع  دیـس  هکنانچ  درادن ، دوجو  ندناوخ 
هحفـص دینک [ . يدارف  دصق  نکل  دییآ و  مه  درگ  امـش  انامه  سپ  تیم ؛ زامن  رگم  تسا ، مارح  تعامج  زامن  همجرت : نودصقت ». يدارف 
نیلعن هدیشوپ و  دیفس  سابل  هک  یصخش  رود  ياهدع  دش ، زاب  لزنم  رد  هک  مدوب  یئایلوخیلام  ابیرقت  راکفا  نیمه  رد  تروص  ره  رد  [ 155

مدرک نیقی  دـناهدومن ، هرـصاحم  دوب  هتخاس  دوخ  يارب  هوبنا  هایـس و  یـشیر  هداس و  کچوک  همامع  هدرک و  اپ  هب  ياهزیکاـپ  زیمت و  یبرع 
دندیشک دایرف  مرس  رب  دندومن و  یکانبـضغ  دنت و  هاگن  کی  اهيرب  رود و  متفگ ، یهبا » هللا و   » مدمآ ولج  تسا ، شدوخ  ءاهبلادبع  سابع 

هک دنتخومآیم  ام  هب  هچ !؟ ینعی  دـنتخیر !! مرـس  رب  درـس  بآ  راورخ  دـص  ییوگ  وش !! مگ  ورب  شکب ، تلاجخ  يدرکن ؟ مالـس  ارچ  هک 
همه مدادن ! مالس  ارچ  هک  دندرک  شاخرپ  نم  هب  هک  هدش  روطچ  الاح  دیئوگب ، یهبا » هللا   » تسا موسرم  مالـسا  رد  هک  مالـس  ياج  هب  امش 

هک مدزیم  اـپ  تسد و  دوـخ  راـکفا  رد  مدرب . یپ  بلاـطم  همه  رـس  هب  ادـعب  یلو  دوـب ، یندرکن  رواـب  نم  يارب  لاـح  نآ  رد  بلاـطم  نـیا 
رتشیب مبجعت  میدیسر . ناناملسم  عماج  دجسم  هب  ات  متفر  ناود  ناود ، مداتفا . هار  ناشرس  تشپ  هلجع  اب  مه  نم  دندش . رود  نم  زا  تیعمج 

لاح ره  رد  دمآیمن . مرواب  تساهناملـسم ؟ زامن  شیپ  دیاش  دنکیم !؟ هچ  اهناملـسم  عماج  دجـسم  رد  ءاهبلادبع  سابع  هچ ! ینعی  دش ،
رانک رد  دوب  یتمحز  ره  هب  ار  دوخ  متـشذگ و  تعامج  فص  زا  تعرـس  هب  مه  نم  لوا ، فص  هب  تفر  يدنفا  سابع  مدش . دجـسم  دراو 
مدوب تحاران  ردقنآ  مربب . ار  ناشوربآ  مشکب  دایرف  دوب  کیدزن  یلو  دننک ، رود  ارم  دنتساوخیم  اهيرب  رود و  مدز . اج  ءاهبلادبع  سابع 
ادـتقا همه  دـمآ ، اهناملـسم  زامن  شیپ  دـنتفگن . يزیچ  دـندید  يربا  ار  اوه  هک  مه  اـهنآ  مدزیم . داـیرف  دـندزیم  مرـس  هب  تسد  رگا  هک 

ياههیده نابرق  متفگ : ءاهبلادـبع  سابع  هب  هتـسهآ  نم  زامن ، ود  نیب  رد  درک ، ادـتقا  ناگمه  هحفـص 156 ] دننام [  مه  ءاهبلادبع  دندرک ،
اجنیا رد  تفگ : هتسهآ  داد و  توکس  نامرف  تشاذگ و  ینیب  غامد  رب  تشگنا  درک و  يدنت  هاگن  تشگرب و  كانبضغ  سابع  دیسر ؟ هدنب 

ار شزامن  مدرک  ربص  داتـسیا . زامن  هب  هرابود  دش  دنلب  هک  دندادن  مهار  مدـمآ  اقآ  میوگب  متـساوخیم  زونه  لزنم . دـیئایب  دـیئوگن ، يزیچ 
هاریب دـب و  مهدـب ، مانـشد  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  نک  رواب  درکن . ییانتعا  دـنهدیمن . مهار  دـیئامرفب ، موقرم  يزیچ  اقآ  متفگ : درک ، ماـمت 

مهاوخ هزاجا  امش  هب  متسه ، اجنآ  نم  دیروایب  فیرشت  امتح  دینکن ؛ تحاران  ار  اقآ  تفگ : تفرگ ، ار  متسد  اهيربورود  زا  یکی  میوگب .
نم داتفا ، هار  دش  دنلب  سابع  زامن  زا  دعب  مدربیم . جنر  اههنحـص  نیا  مامت  زا  اما  متفگن . يزیچ  رگید  دندرک . شوماخ  ار  ام  هصالخ  داد .
اما میـسانشیمن . ام  دـنتفگ  دربیم ؟ فیرـشت  هک  تسیک  اـقآ  نیا  مدیـسرپ  رفن  دـنچ  زا  مداتـسیا و  بقع  یمک  هار  نیب  رد  مداـتفا ؛ هار  مه 
افیح مامت  مدرکیم  رکف  مدوب ، تالوحم  رد  ات  نم  دـنکیم . تکرـش  تعاـمج  زاـمن  زور  ره  تسا ، یبوخ  ناملـسم  درم  مینادیم  ردـقنآ 

ار وا  مدرم  هک  تسا  هدرک  یعـس  مه  يدنفا  سابع  و  دنـسانشیمن ، ار  ءاهبلادـبع  سابع  افیح ، مدرم  مدـیمهف  هک  دوب  اجنیا  دنتـسه ، ییاهب 
هقح اب  مامت  و  دنربیم . رس  هب  افتخا  رد  نایئاهب  الصا  و  تسا . هدوب  نیمه  مه  تعامج  زامن  رد  تکرش  تلع  دنـسانشب . ناملـسم  درف  کی 

متشگرب تیئاهب  زا  ارچ  تسار :  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 61زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


مامت سکع  رب  هتفرگ ، ار  برغ  قرـش و  ءاهبلادـبع  تیـصخش  دـنتفگیم  ام  هب  ناغلبم  دناهتـشاد . هگن  ار  ناـشدوخ  کـلک  زود و  يزاـب و 
هحفـص 157] درک و [  نم  هب  یهاگن  تشگرب  ساـبع ، لزنم  برد  اـت  متفر  لاـح  ره  هب  مدـید . نم  هک  دوب  يزیچ  اهدـناکاپورپ  اـهغیلبت و 
، مدز رد  متفر  يدیماان  سأی و  رازه  اب  باتفآ  بورغ  ماگنه  بش ، متـشگرب . سویأم  مه  زاب  دیروایب . فیرـشت  بش  دیدرگرب ، لاح  تفگ 

نیا رد  ار  دوخ  الاح  مدوب ، هدـید  ار  مدوخ  رابتکالف  عضو  درک !! فصو  ناوتیمن  هک  مدـید  یتالیکـشت  مدـش ، دراو  دـندرک ، زاب  ار  رد 
زا ار  تالمجت  همه  نیا  مدید ! زورما  هک  ياهنادـهاز  عضو  نآ  اب  تسا ؟ سابع  هناخ  نیا  ایآ  تفر !! مرـس  زا  شوه  مدـیدیم . للجم  خاک 
ارم راکفا  نیمه  رد  دـندادیمن . مهار  ادـبا  شاک ! يا  دراد ؟ ربخ  نم  لثم  یئارقف  لاح  زا  یک  عضو  نیا  اب  سابع  رخآ  تسا ؟ هدروآ  اجک 

تالوحم هقطنم  نایئاهب  نم و  لاح  تسشن ، دمآ و  یبترم  رایسب  عضو  اب  سابع  دیسر ، ندروخ  ماش  ماگنه  دندرک ، دراو  ییاریذپ  قاطا  هب 
نآ اب  يدنفا  سابع  دز . مخی  تفر . دش و  اپ  مراد ، نامهم  مراتفرگ ، هکنیا  هناهب  هب  یهاوخرذع  یمک  اب  تفگ و  يدـمآشوخ  دیـسرپ ؛ ار 
ياج زا  زیزع  یلیخ  ياهنامهم  دـیاش  متفگ  دوخ  اب  تفر . درکن و  ییاریذـپ  نم  زا  نیا  زا  شیب  تشاد ، هک  ياهناـبآم  سدـقم  رهاـظ  همه 

یتیـصخش تسین ! یکچوک  درم  دـنیایب !! ناشتاقالم  هب  ناتـسلگنا  اکیرمآ ، زا  هک  دـنکیم  باجیا  سابع  تیـصخش  رخآ  دـناهدمآ . رگید 
ار شیاهراک  متـشاد  سابع  اب  هک  یتسود  مکح  هب  مدوب و  هتخاس  سابع  يارب  مدوخ  شیپ  یموهوم  تیـصخش  کی  مه  زاب  تسا ! یناهج 

فرـص ار  ماش  دوب . دنلب  هدنخ  کیلـش  يادص  ییولهپ  قاطا  زا  هک  میوگب  هتفرن  مدای  ات  مدرکیم . هیجوت  ياهنالوقعم  روط  هب  مدوخ  شیپ 
فرح يادص  ولهپ  قاطا  زا  مه  زونه  یلو  مدش ، ندیباوخ  هدامآ  دندرک . ندـیباوخ  فراعت  نم  هب  دـش ، هدزای  هد و  تعاس  مکمک  مدرک .
منیبب مدرک  هاگن  شاوی  هرجنپ  زا  مدش ، جراخ  قاطا  زا  نتفر  حارتسم  هحفص 158 ] دصق [  هب  مباوخب و  هک  متفر  دمآیم ، ندیدنخ  ندز و 
رگید هک  مدید  يزیچ  يدوز  هب  سوسفا  یلو  دنتسه ، اجک  زا  اهنامهم  رگم  دننزیم ، ههقهق  دندنخیم و  همه  نیا  هک  تسا  ربخ  هچ  رخآ 
يارب ار  ایادـه  همه  نآ  هیهت  رفـس و  ياهجـنر  اـهتمحز و  متفگیم . هاریب  دـب و  مدوخ  هب  ماـمت  ار  بش  نآ  مدیـشوپ و  مشچ  تیئاـهب  زا 

دعب و  و ... رتخد و ... دنچ  و  تخل و ... ندب  اب  ار  سابع  يدید ؟ يزیچ  هچ  تفگ : دیهاوخ  لاح  مداد . صیخشت  ثبع  هدوهیب و  راک  مدوخ 
زیچ شحف  زج  هدرک ، تبحص  تیئاهب  هب  عجار  یسک  ره  خیرات  نآ  زا  اههنحص ] نیا  رظان   ] هفرعملا ءایض  بانج  تفگ  میارب ] هدننک  لقن  ]

هدازلیبن مدرک ، لقن  هدازلیبن  يارب  لوق ... زا  هفرعملاءایض ، لوق  زا  ار  ناتـساد  نیا  هک  یتقو  زیزع ! هدنناوخ  تسا . هتفرگن  لیوحت  يرگید 
رطخ رد  تیئاهب  يوربآ  دـینکن ؛ لقن  يرگید  يارب  ار  ناتـساد  نیا  هک  تسا  نیا  مراد  امـش  زا  نم  هک  یـشهاوخ  یناـمحر ! باـنج  تفگ :

هجوتم راـب  کـی  میدرکیم ، تبحـص  میتـشاد  هک  روط  نیمه  تسا . رطخ  رد  میتـسه  یئاـهب  هک  وت  نم و  يوربآ  تقیقح  رد  ینعی  تسا .
يارب اهناملسم  همه  هک  یتقو  میدیباوخ . هدز  بل  رب  توکس  رهم  رگید  تسا ؛ هدرک  حبص  ام  رب  ار  بش  هفرعملا ، ءایـض  ناتـساد  هک  مدش 
ياقآ میدرک . فرـص  ییاـچ  میدـش ، دـنلب  باوخ  زا  هدزاـی  تعاـس  میتفر . باوخ  هب  نم  هدازلـیبن و  دـنزیخیمرب ، باوخ  زا  حبـص  زاـمن 

هب امـش  ینامحر ! ياقآ  درک : داهنـشیپ  دوب ، هدـید  يربا  ار  اوه  رگید  هکنیا  لـثم  دوب ، هدـش  ورهبور  لـبق  زور  تالاکـشا  اـب  هک  هدازلـیبن 
، میراد دایز  لاؤس  زونه  ام  هدازلیبن ! ياقآ  متفگ : باوج  رد  مورب . مهاوخیم  منک ، یظفاحادـخ  اهنآ  اب  هک  دـیهد  عالطا  ییاـهب  ناتـسود 

امش نم  ات  تفگ : هدازلیبن  ياقآ  مینک . هدافتـسا  دیهدب ، خساپ  ار  ام  تالاؤس  هحفص 159 ] دیشاب [  هتشاد  فیرـشت  دیئامرفب  تبحم  راهظا 
رایس غلبم  امـش  هدازلیبن ! ياقآ  دیراد  رایتخا  متفگ : مسرپب . ار  دوخ  تالاؤس  امـش  زا  دیاب  نم  رگید  لاح  اما  مدوب ؛ رورغم  مدوب ، هدیدن  ار 

یموهفمان بلطم  باب ) بانج   ) یلوا هطقن  بانج  باتک  زا  نم  يارب  هک  دیئامرفب  تبحم  راهظا  دیاب  دیاهدید ، ناهج  دشابن  هچ  ره  دیتسه ،
اب دناوتیم  درواین ، دالوا  شرسمه  یسک  رگا  : » دیامرفیم هحفص 298  یسراف  نایب  باتک  رد  یلوا  هطقن  ترـضح  الثم  تسا ، هدنام  یقاب 

، رگید دروم  رد  و  دهدیم !!؟ ار  يرما  نینچ  هزاجا  یگنادرم ، تریغ و  ایآ  دروایب ،» ياهچب  دیاش  دوش ، رتسبمه  يرگید  اب  شرهوش  هزاجا 
نینچمه و  درادن ، یلاکشا  دیدش  یناطیش  باوخ  رد  رگا  : » دنیوگیم متشه  دحاو  زا  مهد  باب  یبرع  نایب  باتک  رد  یلوا  هطقن  ترـضح 

هحفص 30 یسراف  نایب  باتک  رد  باب  ترضح  زین  و  دنتسه . قفتم  یلمع  نینچ  نایز  هب  ءابطا  زورما  هک  یتروص  رد  [ 81 « ] دینزب قلج  رگا 
روهظ و  یسوم ، ترضح  تمایق  یسیع  ترضح  روهظ  ینعی  دشابیم ، ربمغیپ  نآ  زا  دعب  ربمغیپ  روهظ  يربمغیپ  ره  تمایق  هک  تسا  دقتعم 
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نید لوصا  زا  یکی  هک  داعم  سپ  درادن ، دوجو  نیسپزاب  زور  تمایق و  نیاربانب  نینچمه و ،... و  یـسیع ، ترـضح  تمایق  دمحم  ترـضح 
هچ ادخ  تلادع  رگید  سپ  تسیچ ؟ راکتیانج  نامدرم  فیلکت  دشاب ، هتشادن  دوجو  زیخاتسر  زور  هک  یتروص  رد  و  تسیچ ؟ تسا  مالسا 
هک دـنراد  لوبق  دـننادیم و  ایند  مامت  تسا ؛ هام  هدزون  عوضوم  نم ، رگید  لاؤس  میوگب  یهاوخیم  رگا  اـی  و  رگید ، لاکـشا  دراد ؟ ینعم 
ولج هدازلیبن  ياقآ  هک  مدزیم  فرح  متـشاد  زونه  و ... دناهداد . هحفـص 160 ] رارق [  هام  هدزون  ناشیا  اما  تسا ، هام  يرمق 12  لاس  رود 

: متفگ دینکب . لاکـشا  دیابن  رگید  تسا ، هتفگ  يربمغیپ  ار  اهفرح  نیا  هک  دـیریذپب  امـش  رگا  هللا ! حیـسم  ياقآ  تفگ : تفرگ ، ار  مفرح 
هک روطنامه  هدازلیبن  ياقا  دراد ؟ شتوبن  رب  یناهرب  لیلد و  ياهنیب ، ياهزجعم ، ءاهب  اـیآ  دـناهدوب ؟ ربمغیپ  ناـیاقآ  نیا  لـیلد  هچ  هب  الـصا 

ناشیا ینامحر ! ياـقآ  تفگ : دیـشخبیم ، یـصالخ  نم  تالاکـشا  رـش  زا  ار  شدوخ  رگید  درکیم و  یظفاحادـخ  اـم  هد  دارفا  اـب  تشاد 
زا رتمکحم  یلیلد  ایآ  دندروخ ، رگج  نوخ  هزادنا  هچ  دوخ  تلاسر  غالبا  هار  رد  و  دندید ، تمحز  ردـقچ  دندیـشک ، جـنر  ردـقچ  ءاهب » »

رارق لاکـشا  دروم  ار  شاهراوق  تخیریب و  باوج  نیا  متـساوخن  تفریم ، تشاد  هدازلیبن  ياقآ  رگید  نوچ  تسه ؟ متفگ  هک  لیلد  نیا 
مدرک لقن  لیلخ  یجاح  لوق  زا  لوا  دـلج  تسار  هار  باتک  رد  هک  ياهزجعم  ریظن  درک ! لقن  ياهزجعم  هچ  اـعقاو  متفگ  لد  رد  یلو  مهد ،

رـس و هک  ار  لبق  زور  راهچ  يهرطاخ  هدازلـیبن  ياـقآ  هظحل  نیرخآ  يارب  داد . رارق  ياهزجعم  ءاـهب »  » تروص رـس و  رب  ار  وم  تکرح  هک 
بانج يراد  نامهیم  تمحز  زا  میتسناوت  ام  و  داـتفا . هار  درک و  رارکت  دوب  هدرک  قرغ  هسوب  رد  ار  اـم  هد  ياـههچب  گرزب و  درخ و  يور 

و درکیم . هقردـب  ار  هدازلیبن  ياقآ  رتمولیک  دـنچ  ات  ام  هد  ماوع  مدرم  نامـشچ  اما  تفر  هدازلیبن  ياقآ  رگید  میوش . صـالخ  غلبم  ياـقآ 
هحفص 161 ] دنتشگرب [ . دوخ  ياههناخ  هب  هناسویأم  ماجنارس 

شخب 02

هناخ هب  تحارتسا  يارب  هعرزم  زا  راهن  تقو  زور  کـی  میـشکب . یتحار  سفن  میتسناوت  اـم  تشذـگ و  هدازلـیبن  ياـقآ  نتفر  زا  زور  دـنچ 
؛ میراد يزیزع  نامهم  هک  تفگ : مشوگ  هب  هتـسهآ  درک و  فقوتم  ارم  مرـسمه  رد  ولج  متفای ، ناداـش  هچوک  رـس  رد  ار  اـههچب  متـشگرب ،

يدرم مدید  مدزیم  فرح  متشاد  هک  روط  نیمه  دهشم . نارهت و  ياهغلبم  نیرتهبخن  زا  یناهفصا ، یسوم  دیس  اقآ  تفگ : تسیک ؟ متفگ 
ياـقآ تفگ : یـسرپلاوحا  زا  سپ  نداد ، هسوب  ارم  تروص  رـس و  درک  عورـش  تخادـنا و  مندرگ  هب  تسد  دـیرپ ، نوریب  هناـخ  لـخاد  زا 

نارادمدرس مامت  امش  هداعلاقوف  تیصخش  زا  هدازلیبن  ياقآ  دمآ ، نایم  هب  دهشم  لفحم  رد  یلاع  ترـضح  رکذ  لبق ، زور  دنچ  ینامحر !
ناتضرع هب  ار  یهلا  يابحا  مالس  مسرب و  تمدخ  نم  هک  دنتفرگ  میمـصت  لفحم  رد  ماجنارـس  درک ، راداو  بجعت  هب  دهـشم  رد  ار  تیئاهب 

نیمه و ... مروآ . لمع  هب  رکـشت  سیدـقت و  لفحم ، ياسؤر  تباین  هب  ناگمه  داشرا  تیئاـهب و  هار  رد  امـش  ناورف  تاـمحز  زا  مناـسرب و 
، متفگ هحفـص 162 ] مدیود و [  شفرح  لخاد  تشاذگیم ، ملغب  ریز  هناودـنه  رگید  ترابع  هب  ای  دزیم و  منولاپ  هب  خول  تشاد  هک  روط 

مرتحم نارورس  امش  دزیخ ! هچ  يرغال  هشپ  زا  دزیرب ، رپ  باقع  هک  اجنآ  ای  و  میئام . دیان  باسح  رد  هک  هرذ  نآ  دیراد ، رایتخا  غلبم  بانج 
یبوخ رادنامهم  طقف  میناوتیم  ام  دیاهدومن ، غالبا  نایناهج  هب  ار  هللا  ءاهب  نامرف  هداد و  جاور  برغ  قرـش و  رد  ار  تیئاهب  رما  هک  دیتسه 

مناوتیم هک  یلاح  رد  دش . لدب  در و  ناوارف  یمیظعلادبع ، هاش  تافراعت  نیا  زا  هصالخ  دینک و ... غیلبت  امـش  ات  میراذـگب  هسلج  میـشاب و 
نم یئاچ ، فرـص  تافراعت و  نتفای  نایاپ  زا  سپ  تروص  ره  رد  تشادـن . تقیقح  فرط  ود  زا  کـی  چـیه  ياـههتفگ  هک  منک  داـی  مسق 

لیلجت و ام  زا  ردـق  نیا  یـسوم  اـقآ  ارچ  هک  متفرورف  رکف  نیا  رد  انمـض  مدـش . غلبم  تمدـخ  فقو  مدـنام و  مبـسک  راـک و  زا  رهظزادـعب 
در و تالاکشا  زا  یتمـسق  هتفر ، دهـشم  هب  هدازلیبن  ياقآ  هک  دوب  نیا  نآ  تلع  متفایرد ؛ ار  بلطم  رـس  يدوز  هب  یلو  دومن ؟ تشادگرزب 
ات دناهداتسرف  ار  یسوم  اقآ  هلصافالب  مدرگرب ، تیئاهب  زا  دنکن  هک  هداتفا  ساره  هب  لفحم  تسا ، هدرک  وگزاب  ار  دوخ  نم و  نیب  هدش  لدب 

مینک قیقحت  دـهاوخیمن  تیئاهب  هک  یئاج  زا  اما  دوب . قیقحت  مضرغ  مدوب و  ینمؤم  ییاهب  نم  هک  یلاح  رد  دروآ . لمع  هب  قیوشت  نم  زا 
: متفگ تقو  نآ  دنتفر . تیعمج  دش و  مامت  هسلج  داد و  نخس  داد  یـسوم  اقآ  میتشاذگ و  یغیلبت  هسلج  ار  بش  نآ  هصالخ  تسا . ناسرت 
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کی باوج  رد  هللا  ءاهب  متفگ : دـیئامرفب . منکیم  شهاوخ  دـندومرف : منک ؟ لاؤس  ار  یبلطم  دـیئامرفیم  هزاجا  یـسوم ! دیـس  ياقآ  بانج 
يا وت ، موـش  سفن  منهج  و  تسا ، نم  ءاـقل  تنج  [ » هحفـص 163 دـنیوگیم [ : دـناهدرک  لاؤس  منهج  تشهب و  هب  عجار  ناشیا  زا  هک  درف 

و تسا ؟ نامه  بلطم  عقاو  ایآ  دید ؛ دهاوخن  یتشهب  دنکن  تاقالم  ار  ناشیا  یسک  رگا  سپ  تسا ، نینچ  بلطم  اعقاو  رگا  [ 82 !« ] كرشم
: دـنیوگیم ناشدوخ  زاب  هک  دـنربمغیپ ؟ اـیآ  و  دروآیمن ، باـتک  هک  ماـما  تسا  ماـما  رگا  تسا ؟ ماـما  هللا  ءاـهب  اـیآ  هکنیا  رگید  عوضوم 
، میتفرگ رارق  باوخ  قاـطا  رد  يرفن  ود  دـش ، تولخ  هک  بش  میوگیم . امـش  هب  تولخ  رد  دـندومرف  ناـشیا  ممهفیمن . نم  میادـخ !!!؟؟

هللا ءاهب  هب  هدیقع  نم  دینکیم  لایخ  امـش  ینامحر ! ياقآ  دـندومرف : هتـسهآ  سپـس  دوشن ، دراو  يرگید  هک  دنتـسب  مکحم  ار  قاطا  برد 
تیئاهب خیرات  نم  رگم  تسا ، یگراچیب  تسا ، لاصیتسا  تسا ، راگزور  زیزع ! ردارب  منادب ، ربمغیپ  ای  ماما  ار  وا  نم  هک  تسیک  ءاهب  مراد ،

دمحا خیـش  هدروخ  مین  لطاب  ياهکلـسم  نیا  هطوبرمان  بلاطم  و  تسا ، بناجا  هناگیب و  تسد  هدیدپ  تیباب  تیئاهب و  هک  ماهدـناوخن  ار 
نم لاثما  نم و  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسین ؛ اهنآ  طاسب  رد  يرگید  زیچ  زغمیب  یفاب  نافرع  زج  هک  تسا ، یتشر  مظاک  دیـس  یئاـسحا و 

تـسناوت شردپ  زا  رتهب  هک  درک  طبـض  ار  يرـصم  تاعوبطم  يرادقم  يدـنفا  سابع  يرآ ، میتسه . رتداوس  اب  هللا  ءاهب  دوخ  زا  نیغلبم ، زا 
زا تیئاهب  لاح  هب  ات  الا  و  درک ؛ ادیپ  ماود  يرادقم  درک ، لیدبت  يرادا  نامزاس  هب  ار  یئاهب  تالیکـشت  هک  يدنفا  یقوش  دسیونب . یبیتاکم 

تسا و تیرـشب  تداعـس  نماض  هک  ینامحر  تایآ  ینآرق و  قیاـقح  زا  تسد  هک  ماهدـش  هناوید  رگم  نم  یناـمحر ! ياـقآ  دوب . هتفر  نیب 
هحفص 164] هفسالف و [  زا  ياهدع  زور  ره  هام و  ره  هک  دینیبیمن  رگم  مرادرب . دناهدرک  نآ  قیاقح  هب  فارتعا  ناعذا و  ایند  هفسالف  مامت 

كالوس ياقآ  نوچمه : دنوشیم . مالسا  سدقم  تناید  دراو  دناهدرک  هک  هناقیمع  تاقیقحت  اب  اههاگشناد  دیتاسا  یجراخ و  ياهروسفرپ 
همانزور هک  یـسیلگنا  یلده  درل  يال  دننام  و  تسا . نایکیلم  یلع  دمحم  رتکد  ناشمان  العف  هک  نارهت  هاگـشناد  داتـسا  یحیـسم ، نایکیلم 

« نیدـلازع دـمحم   » شمان العف  هک  دابآردـیح  هدکـشناد  قباس  سیئر  ابایهراب  راتنکـشن  داتـسا  دـننام  و  هدرک ، لقن  ار  وا  لاح  لـیم ، یلیاد 
اما مهریغ ... يدئوس و  نوسکیرار  انروگ  دمحم  یلتسیرپ و  ياقآ  و  یناتـسراجم ، قرـشتسم  سونامرج  میرکلادبع  روسفرپ  دننام  و  تسا .

ماهچب نز و  مرادـن . یـشک  تمحز  رب  تردـق  لاـس ، نس و  نیا  رد  نـم  ردارب ! رخآ  هدرک  مراداو  لاـصیتسا  موـشیمن ، ناملـسم  ارچ  نـم 
زا یکی  لبق  يدنچ  دنراد . جراخم  دننکیم ؛ لیصحت  میاههچب  زا  ات  ود  مراد ، دنزرف  مه 7  مدوخ  تسا . نیگنس  مراب  دنهاوخیم . یجرخ 
زا شترفاسم  رد  لبق  يدـنچ  هک  جریا  مرـسپ  هچب  نز و  یگدـنز  هنیزه  جرخ و  هنافـسأتم  درک . ترفاـسم  اـپورا  هب  لیـصحت  يارب  منارـسپ 
ای يزرواشک  هار  زا  ار  دوخ  یگدنز  متـسناوتیم  رگا  اهنیا  همه  اب  تسا . نم  هدهع  هب  دش  هتـشک  لیبموتا  هثداح  کی  رد  زاریـش  هب  زیرین 
رد ار  دوخ  مه  متسه و  هدنمرـش  لجخ و  مدوخ  نادجو  شیپ  مه  العف  اریز  متـشادیمرب ؛ لطاب  مارم  غیلبت  زا  تسد  منک ، نیمأت  یناگرزاب 

ترطف و ینعی  موش . فرصنم  مناوتیمن  نطاب  رد  مه  مالسا  سدقم  نید  زا  اما  متسه ، نایئاهب  غلبم  العف  هچ  رگا  منادیم . لوئسم  ادخ  دزن 
هب یتصرف  رگا  و  تسا . زادنانینط  مدوجو  ياضعا  رسارس  رد  مالـسا  تیعقاو  تقیقح و  يادن  و  هداد ، قوس  مالـسا  تمـس  هب  ارم  منادجو 

كرت ار  مالـسا  هیموی  ضئارف  مناوـتب  اـت  و  مراد . دوـخ  يادـخ  اـب  يزاـین  زار و  منک ، ادـیپ  هحفـص 165 ] یتولخ [  ناکم  دـسرب و  متـسد 
وکین سب  هک  تسا  ییاهزردنا  حـیاصن و  هک  تسا  نیمه  نم  ناغمرا  نیرتهب  دـنامب . ناتدوخ  شیپ  قیاقح  نیا  مدنمـشهاوخ  اما  منکیمن .

تعکر ود  یناهفـصا  یـسوم  دیـس  ياقآ  مدیدیم  یهاگ  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  دیئامن . كرد  ارم  نانخـس  دیاش  مدرم ، نم  هک  يزور  دشاب 
هدربمان انمض  مدیدیم . ناشیا  رد  یلاوحا  بالقنا  يراج و  یکشا  یهلا ، هضیرف  زا  سپ  دندناوخیم و  يرصع  رهظ و  زامن  یحبص و  زامن 
ناتشگنا اب  هودنا ، مغ و  هب  هدولآ  ياهفایق  اب  دنتخادنایم و  ریز  هب  ار  رس  درکیم  نهپ  ار  اذغ  يهرفـس  نم  تفلک  نامز  ره  هک  مدیدیم  ار 

کی دـندرکیم . هاگن  تفلک  ياپ  تسد و  هب  رانک  هشوگ و  زا  اهمرـشیب  نآ  هک  نیغلبم  ریاس  فالخ  هب  دـندادیم . شواک  ار  نیمز  دوخ 
لاح رب  مه  هدـنب  هک  دـندرک  هیرگ  يرادـقم  دـعب  دـندرب . ارحـص  بناج  هب  هتفرگ ، ارم  تسد  ءارقلاریخ ) « ) كرز  » زا تکرح  زا  لـبق  زور 

هب ار  بلطم  نیا  رگا  ماهدروخ ، ار  امـش  کمن  نان و  تسا  زور  دنچ  نم  هللا ! حیـسم  دـندومرف : سپـس  هدومن ، يدایز  هیرگ  ناشیا  رابتقر 
رادنید ینک و  ذاختا  دوخ  يارب  ینید  یهاوخیم  رگا  زیزع ! ردارب  دنک ؛ رفیک  تازاجم  دشا  هب  ارم  دنوادخ  و  ماهدرک ، تنایخ  میوگن  امش 
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و تسا ، یجراخ  تسد  هتخاس  تسین ، نید  تیئاهب  شاب . دازآ  تروص  ره  رد  و  شاـب . نیدیب  ورب  هنرگو  مالـسا ، مالـسا ، مالـسا ، یـشاب 
: دـندومرف دـناهدربن ؟ نآ  نالطب  هب  یپ  هک  هدـش  هچ  دنمـشناد  نیغلبم  همه  نیا  سپ  مرتحم ! ياـقآ  متفگ : تسادـیوه . همه  رب  نآ  نـالطب 

ندرک میسقت  نیغلبم و  لاح  حرـش  هب  دندرک  عورـش  سپـس  و  دناهدیمهفن ؟ ار  نآ  نالطب  نیغلبم  هک  دیتسناد  اجک  زا  امـش  ینامحر ! ياقآ 
جراخ هتسد  نیا 4  زا  نتـشاد  هدـیقع  داقتعا و  رظن  زا  ییاهب  نیغلبم  یناـمحر ! ياـقآ  دـندومرف : هتـسد و  هحفـص 166 ] راهچ [  رب  ار  اـهنآ 
قطنم هلدا و  اب  ار  تیئاهب  نالطب  هتشون ، هیدر  گنردالب  و  دناهتشگرب ، هدیمهف و  ار  تقیقح  نیغلبم  زا  يدایز  دادعت  لوا ]: هتـسد  : ] دنتـسین
هنیمز رد  هک  هدـش  پاچ  دـلج  راهچ  رد  اریخا  هک  وکین  هفـسلف  باـتک  هدنـسیون  وکین ، نسح  موحرم  دـننام : دـناهتخاس ؛ راکـشآ  حـیحص 

نینچمه و  دـلج . هس  رد  لـیحلا  فشک  باـتک  هدنـسیون  هراوآ ، هب  روهـشم  یتیآ  نیـسحلادبع  موحرم  زین  و  تسا . باـتک  نیرتهب  شدوخ 
زا لوا  هتـسد  نیمه  زا  يوریپ  هب  يرگید  دارفا  و ... ردـپ » مایپ   » اـی یحبـص » تارطاـخ   » روهـشم هیدر  هدنـسیون  یحبـص ، هللا  لـضف  موحرم 

مومسم اههسیـسد  عاونا  هب  ار  نانآ  ای  هدش ، هجوتم  اروف  نایئاهب  دنـسیونب ، هیدر  دنتـساوخ  تیئاهب  مارم  زا  ناشنتـشگرب  زا  دعب  هک  یناسک 
یکی دنسیونب . هیدر  دنناوتن  هک  دنداد  رارق  یطیارش  تحت  ار  نانآ  دنتسنادن ، اهنآ  نتشک  رد  ار  دوخ  حالـص  رگا  ای  دندومن  هفخ  ای  دندرک 

نآ مومـسم ، هنارارط و  ملق  اب  هک  دـئارف  هدنـسیون  یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ياقآ  تاـقالم  هب  رـصم  هب  هک  يرفـس  رد  درک  لـقن  مناتـسود  زا 
هفاضا انمـض  دـننارذگیم ؛ راگزور  ياهناریقف  یناگدـنز  رـصتخم  اب  ياهرجح  رد  ناشیا  مدـید  مدوب ، هتفر  تشون  تیئاهب  عفن  هب  ار  باتک 
مولعم هک  فیثک  ناجنف  هناد  کی  لقنم و  راـنک  مه  هدز  دـنب ]  ] شب شايروق  هتـشاذگ و  دوخ  يولج  یلقنم  ناـشیا  هک  دریمن  مد  اـی  درک 

مالـس و زا  سپ  دوب ، تریح  رد  هدز  لغب  وناز  مه  وا  دوخ  دندوب ، هتـشاذگ  نآ  زا  رتفیثک  یکبلعن  يور  هدـشن  هتـسش  تسا  اهتدـم  دوب 
ایندلا و رـسخ  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  هلـصافالب  هحفـص 167 ] ینکیم [ ؟ هچ  تسا !؟ عـضو  هچ  نیا  زیزع  قـیفر  متفگ : ندرک  شب  شوـخ و 

نداد زا  داـیزنبا  تشگرب و  ـالبرک  زا  یتـقو  صاـقویبا  دعـس  نب  رمع  هک  تسا  ياهـیآ  نـیا  و  [ 83 « ] نیبملا نارـسخلا  وه  کلذ  ةرخـالا 
«، هتنطیشب انعدخ  یـسایس  لجر  يدنفالا  نا  : » تفگ ندرک و  هیرگ  هب  درک  عورـش  سپـس  درک ؛ تئارق  دیزرو  عانتما  يو  هب  ير  تموکح 

منک و ییاپ  تسد و  هکنآ  زا  لبق  اهنآ  اما  ماهدروخ . لوگ  هک  ماهدیمهف  لاح  دز . لوگ  ار  ام  شبلقت  هب  دوب ، یـسایس  يدرم  يدـنفا  سابع 
تقیقح رد  یلو  مدازآ ، رهاـظ  تروـص  هب  نم  هـک  دـنداد  ترهـش  ناـنچ  دـندرک و  ساـسحا  اروـف  مسیوـنب ، ياهـیدر  مدرگرب و  ناریا  هـب 
تیافک ارم  یناگدـنز  تمحز  هب  هک  یـسیلگنا  هریل  مین  کی و  یهام  تخادرپ  اـب  هدرک ، شومارف  ارم  تاـمحز  ماـمت  هصـالخ  ماینادـنز .

دنزیم و تسد  رب  تسد  مدید  تخیر  کشا  هک  یتدـم  ندرک . هیرگ  هب  درک  عورـش  مه  زاب  و  دـناهتخاس . فقوتم  اجنیا  رد  ارم  دـنکیم ،
هب تشاذگ . هنیس  يور  دوب  هدرک  لغب  ار  اهوناز  اهنآ  اب  هک  ار  اهتسد  دش و  تکاس  سپس  دیـشک ، هآ  یتدم  راوهناوید  هآ ! هآ ! دیوگیم 

تسار هب  ار  ندب  رـس و  یتحاران  تیاهن  اب  دوب ، هدش  عقاو  تسار  يوزاب  يور  پچ  تسد  پچ و  يوزاب  يور  وا  تسار  تسد  هک  يروط 
نم هب  یهجوت  یناریح  يداـیز  زا  مدـش . جراـخ  مدرک و  تکرح  مدـش . هتـسخ  نم  هک  يروط  هب  دزیمن . فرح  دادیم و  تکرح  پچ  و 

يوه و هدرب ، یپ  تیئاهب  نالطب  هب  هک  هدزکلف  نم  نوچ  ینیغلبم  مود : هتـسد  مدـش . جراخ  قاطا  زا  نم  هک  دـشن  هجوتم  دـیاش  و  دومنن .
مسا هب  انمض  و  نیمأت ، ار  دوخ  یگدنز  مریگب و  یکدنا  قوقح  هک  هدرک  راداو  ارم  یگدنز  راشف  يداصتقا و  عضو  اما  مرادن ؛ مه  یـسوه 

توهش و ندناشنورف  روظنم  هب  طقف  هک  دنتـسه  شایع  ياهناوج  زا  هدع  کی  موس : هتـسد  میامنب . مه  ییاهترفاسم  غلبم  هحفص 168 ] ] 
دندرگنرب ای  دـندرگرب  دـنمهفیم ؛ ناشبلاغ  دـندش ، ریپ  مه  اهنآ  هک  دـعب  دـنهدیم . رارق  نیغلبم  کلـس  رد  ار  دوخ  یـسنج ، هزیرغ  لامعا 

يدارفا هتسد  نیا  و  دننک . غیلبت  هللا  ءاهب  عفن  هب  هک  هدرک  راداو  ار  اهنآ  تیلهاج  تیموق و  هک  دنتسه  ياهدع  مراهچ : هتـسد  میرادن . يراک 
نارود زا  سپ  هدومن ، یتالیـصحت  و  دـناهتفای . شرورپ  امن و  وشن و  تیئاـهب  رد  هدروخ و  ریـش  تیئاـهب  ناتـسپ  زا  یکچوک  زا  هک  دنتـسه 

ای دـننک  شوگ  ار  یقح  نخـس  هک  دراذـگیمن  قمح  لـهج و  بصعت و  هناروکروک و  دـیلقت  ناـمه  هدـش ، یغیلبت  هتـشر  دراو  یتامدـقم 
دوخ شوگ  دنتفگیم  دندروآیم  مالسا  هب  يور  هک  یمدرم  هب  هک  مالسا ، لوا  ردص  نیکرشم  لثم  ینعی  دنونشب . ار  حیحـص  تالالدتـسا 

دنتسین رضاح  هداد ، رارق  شوگ  رد  ار  تلفغ  لهج و  بصعت و  يهبنپ  هک  هتـسد  نیا  دیونـشن ، ار  (ص ) دمحم نانخـس  هک  دیراذگب  هبنپ  ار 
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هعلاطم ار  حیحص  تالالدتسا  ای  هدادن ، شوگ  ار  یقح  بلطم  نوچ  اعون  و  هن . ای  تسا  حیحص  دننیبب  دننک  رکف  دعب  دنونشب . ار  قح  راتفگ 
هشیمه يارب  و  هدز ، هنیـس  هب  ار  تیئاهب  غیلبت  گنـس  یلاح  ره  رد  هجیتن  رد  دنهد . صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  بلاطم  دنناوتیمن  دناهدرکن ،
کـشا يدنبمیـسقت ، نیا  لابند  هب  دیامرف ! مهارف  ياهنوگ  هب  ار  نانآ  تیاده  بابـسا  لاعتم  يادخ  رگم  دـننامیم . یقاب  ینادان  لهج و  رد 

زا یگنرز  هحفـص 169 ] رد [  ار  صخـش  نیا  نوچ  نم  داـتفا . هار  درک و  یظفاحادـخ  نم  اـب  رگید  دـش و  يراـج  شنامـشچ  زا  ترـسح 
. مدروآ شیارب  یهار  رـس  و  هیدـه ، تافراعت ، يرادـقم  تکرح  ماگنه  مدومن . يدایز  مارتحا  مدـید ، يوس  رگید  زا  یئوگتـسار  و  یفرط ،

یـسوم اقآ  دـندروآ . شیارب  يدایز  يوداک  یهار و  رـس  زین  اهنآ  دنتـشاذگیم . تیئاهب  باسح  هب  ار  نم  تامارتحا  مامت  ام  يداـبآ  مدرم 
رثا رب  مدوب  نایئاهب  کلـس  رد  هک  مه  یعقوم  هدـنراگن  دـیئامرف ، هظحـالم  رگا  زیزع ! هدـنناوخ  تفر . درک و  یظفاحادـخ  اـم  زا  یناهفـصا 

هک دوـب  دوـجوم  مـهار  رـس  رد  یبابـسا  لـماوع و  اـما  متـشادن . مارم  کلـسم و  نـیا  هـب  یتـبغر  قیاـقح ، بلاـطم و  نـیا  ندینـش  ندـید و 
ندوب مهارف  ینادان ، تلاهج ، تلفغ ، یناوج ، لماوع ، نآ  زا  یـضعب  دـیاش  هک  مزاس . صالخ  ار  دوخ  منکـشب و  ار  دـس  نیا  متـسناوتیمن 

هحفص 170 ] دوب [ . مالسا  قیاقح  هب  هجوت  مدع  ترشع و  تشیعم ، بابسا 

شخب 03

لفحم ارچ  هک  دـمآیمرد  مدرم  يادـص  رـس و  تشاد  مکمک  و  هدـماین ، ام  هد  هب  یغلبم  رگید  تشذـگیم ، یـسوم  اقآ  نتفر  زا  اهتدـم 
ام هیرق  هب  یناـجنز  ییحی  ازریم  اـقآ  ماـن  هب  یغلبم  هـک  دوـب  اـهرادوریگ  نـیا  رد  دتـسرفیمن ؟ غـلبم  ارچ  تـسا ؟ هدرک  كرت  ار  اـم  دهـشم 

. ددرگزاب سپـس  دنامب و  گرز  رد  زور  هس  دراد  دصق  دـش  مولعم  تارکاذـم  زا  سپ  تخادـنا . قوتاپ  نم  يهناخ  رد  دراو و  ءارقلاریخ ) )
نوچ هتبلا  و  دـنتفریذپ . زین  ناشیا  دـننامب و  رتشیب  مدرک  اضاقت  متفای ، ناـیب  شوخ  ناـبز و  نیریـش  تلاـح و  شوخ  يدرم  ار  وا  نوچ  نکل 

رادلوردـناب كایرت  خـیرات  نآ  رد  .) دوزفایم ام  سلجم  یمرگ  رب  مدرکیم  ایهم  مه  رکاـچ  درکیم و  مرگ  روفاو  كاـیرت و  زا  مه  يرس 
هدزناش ریـس  کی  دـشیم ، هتـشاذگ  لزان  یتمیق  اب  نیداتعم  رایتخا  رد  تلود  فرط  زا  درکیم ، يربارب  ـالط  اـب  يدرز  زا  هک  ـالعا  ياهلول 

مه يروق  میدوب ، ندیشک  روفاو  لوغشم  هتفرگ ، رارق  شتآ  لقنم  يولهپ  مرگ ، قاطا  رد  يرفن  ود  ناتسمز ، درس  ياهبش  زا  یکی  لایر .)
یخولک ياهدنق  اب  العا  گنررپ  ياچ  هحفـص 171 ] هناد [  کی  دـشیم ، کشخ  نامناهد  میدزیم و  یتسب  هک  یهاگ  شتآ ، لقنم  رانک 

رگیدکی يارب  سلجم ، لقن  ناونع  هب  میتشاد  راگزور  عاضوا  زا  هک  یلد  درد  رارسا و  هچ  ره  يرفن  ود  انمـض  میدرکیم . فرـص  یـسور 
؟ دـیاهدرک ادـیپ  تیرومأم  تیئاهب  رد  غلبم  تمـس  هب  یلاعبانج  خـیرات  هچ  زا  ییحی ! ازریم  بانج  متفگ : تبحـص  نمـض  میدرکیم . لـقن 

ردـقچ لفحم  زا  دـیراد ؟ دالوا  دـنچ  دـیاهدرک ؟ جاودزا  خـیرات  هچ  رد  هک  ار  دوخ  لاح  حرـش  هصالخ  و  دـینک ، لـقن  میارب  مراد  تسود 
رد دـیجم  ازریم  مردـپ  تسا ، لصفم  نم  لاح  حرـش  یگدـنز و  ناتـساد  هللا ! حیـسم  ازریم  بانج  تفگ : دـیئامن . لـقن  دـیریگیم ؟ قوقح 

مـسر هچنانچ  مه  دـعب  مدـناوخ ؛ ار  يردـیح  هلمح  باـتک  يدعـس و  ناتـسوب  ناتـسلگ و  باـتک  نآرق و  داتـسرف ، بتکم  هب  ارم  یکچوک 
؛ دندرکیم یتاقیوشت  اهسرد  يدعب  لحارم  ندناوخ  هب  دـنوش ، داوساب  رتشیب  ناشاههچب  دنتـساوخیم  هک  یناسک  دوب ، میدـق  ياهبتکم 
هسدنه و یموقر و  طخ  )و  هتـسکش طخ  ) لسرت و  [ 85  ] هلثما باتک  زا  يرـصتخم  و  [ 84  ] نایبصلا باصن  باتک  متفر . يرگد  داتـسا  شیپ 

مردپ نوچ  انمـض  مدوب . لیـصحت  لوغـشم  یگلاس  هدراهچ  نس  ات  و  مدرک . ادیپ  ییانـشآ  لماک  دـح  هب  متفرگ . دای  قیلعتـسن  خـسن و  طخ 
هرادا یـشورف -  وکابنت  نوتوت و  تشاد -  ناجنز  رازاب  رانک  رد  هک  یناکد  رـصتخم  زا  ار  دوخ  هلئاـع  دوب و  تسدـیهت  يدرم  دـیجم  ازریم 
درگاش لاس  هس  مدـش ، یچهوهق  درگاش  میگدـنز  جرخ  کمک  يارب  دوش ، لمحتم  ارم  یگدـنز  فراصم  نیا  زا  رتشیب  تسناوتن  درکیم ،

، ام هناخهوهق  هب  یچ  يراگ  هدـع  کی  اصوصخم  یئاج -  همه  هحفص 172 ] درگلو و [  صاخـشا  دمآ  تفر و  رثا  رب  هتبلا  مدوب . یچهوهق 
بـسانم نآ  طسب  حرـش و  هک  يدـح  هب  دـش ، دـساف  نم  قالخا  اهنآ  اب  سامت  و  دوب -  هدـش  عقاو  ناجنز  تالحم  زا  یکی  يهیواز  رد  هک 

نم ثرا  مهـس  هیلک  دـش . میـسقت  مرهاوخ  ود  نم و  نیب  ناکد  بابـسا  تورث و  مامت  تفر . ایند  زا  مردـپ  هک  دوب  تاقوا  نیمه  رد  تسین ؛
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جراخ هناخ  هوهق  زا  انمض  و  مدرک . جرخ  ملهاان  ياقفر  اب  هام  هس  هلصاف  هب  ار  غلبم  نیا  یمامت  هک  دوب . نامز  نآ  لوپ  هب  ناموت  جنپ  یس و 
هک یئاجنآ  زا  اما  دوب . ادخ  قلخ  يرببیج  يرادربهالک و  ام  لغش  یتدم  يدزد ، يرببیج و  هب  میدرک  عورش  داسف  دناب  نامه  اب  مدش و 
هک دندرک  داهنـشیپ  میاقفر  اهبش  زا  یبش  حرـش : نیدـب  میدـش ؛ ریگتـسد  رمالا  رخآ  دوشیم ، التبم  شرادرک  رفیک  هب  راکتنایخ  دزد و 

هتـسد هتبلا  مینک ، یلاخ  دوب  رگید  ياههزاغم  زا  رتبسانم  ام  دربتـسد  يارب  هک  ار  ناـجنز  رهـش  ربتعم  یـشورف  يزارخ  ياـههزاغم  زا  یکی 
ناـکد لـخاد  يرفن  هس  میدرک ، زاـب  ار  رد  یتـقو  مینک ؛ زاـب  میناوتب  ار  یلفق  عون  ره  هک  میتـشاد  دوخ  اـب  روظنم  نیا  هب  ددـعتم  ياهدـیلک 

میدش هجوتم  هعفد  کی  میوش ، جراخ  ناکد  زا  هک  میدیشک  شود  هب  هدرک ، یتمیق  سانجا  زا  رپ  ار  اهینوگ  هسیک  میتسب و  ار  رد  میدش ،
نداتسیا و اپ  رس  تردق  هن  سرت ، تریح و  طرف  زا  هتفرگ ، شود  هب  ار  اهینوگ  هسیک  توهبم  تام و  هدش ، لفق  فرط  نآ  زا  ناکد  برد 

تروص دنتـسب و  ار  ام  ياهتسد  دـندش ، دراو  نابـساپ  رفن  جـنپ  دـش ، زاـب  رد  یتعاـس  زا  سپ  ندرک ، رارف  هن  نتفر و  هار  هن  نتـسشن و  هن 
شش تدم  امـش  یتمالـس  هب  ارـسداد ، هب  نتفر  هدنورپ و  لیمکت  زا  سپ  هدومن و  بلج  ناجنز  يرتنالک  هب  ار  ام  و  هدومن ، میظنت  یـسلجم 

میومع کمک  هب  ناجنز  رهـش  ياهارـسناوراک  زا  یکی  رد  هدش و  جراخ  نادنز  زا  هام  شـش  زا  دـعب  میدـش . ینادـنز  هحفـص 173 ] هام [ 
، دوب هتفر  تقرـس  رجات  رفن  کـی  زا  هنابـش  نیبجنرت ، هسیک  هس  هکنیا  هطـساو  هب  مه  اـجنآ  مدـش . یچناـپق  رادنـالاد و  نمحرلادـبع ، ازریم 

نوریب ارم  يراد  نالاد  زور  هدزناپ  زا  دعب  ارـسناوراک  بحاص  اضر  دمحم  جاح  و  دروآرد ، مدوخ  نابیرگ  زا  رـس  هدـش  مگ  لام  رمالارخآ 
جارختـسا نداعم  زا  یکی  رد  نادـمه و  فارطا  متفر  منامب . ناجنز  رهـش  رد  متـسناوتن  رگید  دـندرک ، نوریب  ارـسناوراک  زا  ارم  یتقو  درک .

بلج ینادزی  هلا  نامب  مان  هب  ار  ندعم  نابابرا  زا  رفن  کی  رظن  نم  راک  متشاد ، یتیلاعف  اتبسن  نوچ  مدش . هلمعرـس  مادختـسا و  نهآ  گنس 
. مراد داوس  یمک  رادقم  متفگ : يراد ؟ داوس  نازیم  هچ  ات  تنـسحا ! تنـسحا ! تفگ  ناجنز . لها  متفگ  یئاجک ؟ لها  رـسپ ! تفگ : دومن ،

بابرا هارمه  دش ، مامت  نم  کیشک  یتقو  بش  رس  مشچب . متفگ : شاب . ام  هناخ  بشما  سپ  تفگ : ریخ . متفگ : ياهدرک ؟ جاودزا  دیسرپ :
ناونع هب  تساخرب  درمریپ  رفن  کـی  درب . دنتـشاد  تکر  اـجنآ  رد  درم  نز و  يداـیز  دارفا  هک  یـسلجم  هب  ارم  بش  میدـش . وا  هناـخ  هناور 
هـسلج دنچ  زا  سپ  هصالخ  دومن . نایب  نانآ  يارب  هدوب ، تیئاهب  هب  طوبرم  بلاطم  مدیمهف  اهدعب  هک  ار  بلاطم  يدایز  رادـقم  هدـنیوگ و 

ات دـنتخومآیم  نم  هب  يرما  بلاطم  غیلبت  هار  هتـسهآ  هتـسهآ  دـندومن . دراو  تیئاـهب  کلـسم  هب  دـندرک و  [ 86  ] لیجـست هداد  بـیرف  ارم 
زا سپ  هصالخ  مدرکیم . غیلبت  ار  نایئاهب  مدوخ  نم  دمآیم ، رترید  غلبم  هحفص 174 ] هک [  اهبش  زا  یضعب  هک  يروط  هب  مدش . هدیزرو 
اب هک  دیـشکن  یلوط  دش . هتـسب  یئاهب  دقع  دروآرد و  نم  جاودزا  هب  زیگنا  حور  مان  هب  ار  دوخ  هزیـشود  ینادزی ، هلا  نامب  ياقآ  هام ، هدزای 
هب یئاهرفس  مغیلبت . لوغشم  تسا  لاس  تدم 23  دندرک . رداص  ارم  یغیلبت  نامرف  متفرگ . رارق  يرما  نیغلبم  ءزج  هلا ، نامب  بانج  تیامح 
رد و  ماهدرک . هیورـشب  گرز  سودرف و  هیردیح -  تبرت  رمـشاک -  روباشین -  دابآفجن -  ناهفـصا -  زاریـش -  دزی -  تفت -  ناکدرا - 

ظفح يارب  ای  دـینکیم ، غیلبت  تیمیمـص  داقتعا و  يور  زا  اعقاو  تاغیلبت  تمـسق  رد  ایآ  ییحی  ازریم  اقآ  بانج  هک  مدیـسرپ  دوب  لاح  نیا 
لوا هک  هدـنب  یلاعبانج ! زا  تسا  بیجع  یلیخ  ینامحر ! ياقآ  ردارب ، تفگ : دـیدنخ ، هاق  هاق  ییحی  ازریم  تسا ؟ شاـعم  رما  هرادا  ماـقم و 

ندـعم هلمعرـس  مه  یهاگ  یچناپق و  مه  یهاگ  رادربهالک ، رببیج و  مه  یهاگ  یچهوهق ، یهاگ  هک  متفگ  امـش  يارب  ار  میگدـنز  حرش 
نیا هدـنب  ینامحر ! ياقآ  تفگ : دـینکن . يراددوخ  باوج  زا  ییحی ! ازریم  اقآ  باـنج  متفگ  دراد ؟ ینعم  هچ  لاؤس  نیا  رگید  مدوب ، نهآ 

هب انمـض  درادـن . مه  یتمحز  تسا و  رتناسآ  غیلبت  نیا  هتبلا  منکیمن . باسح  رتشیب  يرادربهالک  ای  يرگیچناپق  نامه  لـثم  مه  ار  غیلبت 
مدرم هک  مایا  نآ  رد  یتح  تسا . نم  لام  اذغ  نیرتهب  بترم و  مه  مراهان  ماش و  مراد . يدایز  مارتحا  مدش ، دراو  مه  يراید  يرهـش و  ره 

تیباب و مارم  هب  داـقتعا  باـسح  نیا  اـب  دـندرکیم . هیهت  ار  اـهماعط  اهاذـغ و  نیرتهب  نم  يارب  دوب ، ترذ  نزرا و  وج و  ناـن  ناـشکاروخ 
باسح رتشیب  یلومعم  مدآ  کی  ار  يدنفا  سابع  مرادن و  هحفص 175 ] هدیقع [  تیئاهب  هب  نم  هک  هدیمهف  مه  مرـسمه  هچ ؟ ینعی  تیئاهب 

ياقآ ملایع ، ردپ  اما  منکیم . راثن  يدـنفا  سابع  هب  شحف  دـنچ  مه  یهاگ  دـنکیمن . اشفا  دراد ، تسود  ارم  یلیخ  نوچ  نکلو  منکیمن ،
بش زا 12  دعب  تعاس 5  مدید  مدرک  هاگن  تعاس  هب  تقو  کی  میدیشکیم ، دایز  روفاو  انمـض  مرادن . هدیقع  نم  هک  درادن  ربخ  هلا  نامب 
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شوماخ ار  غارچ  میباوخب . مدش ، هتسخ  مزیزع ! متفگ : ناتسمز . لصف  رد  اهناملسم  حبـص  ناذا  اب  دوب  قباطم  تسرد  تعاس  نیا  و  تسا ،
ضوع شتآ  لقنم  هس  لاح  هب  اـت  بش  رـس  زا  دوب . مرگ  قاـطا  اـما  درـس  اوه  یطاـشن ، فیک و  اـب  شوخ  باوخ  بجع  میدـیباوخ . هدرک 
یتدـم درکیم . کمک  ام  شوخ  باوخ  هب  رتشیب  تیفیک  نیا  و  تسا . یقاب  دوخ  لاـح  هب  اـجهباج  قاـطا  ياـضف  رد  روفاو  دود  میاهدرک .
تعاس نآ  رد  هک  مه  نم  ینامحر ! ياقآ  ینامحر ! ياقآ  دسریم : مشوگ  هب  یئادص  دهدیم و  راشف  ارم  يوزاب  یـسک  مدید  تشذـگن ،

ياههناد مدرک  ساـسحا  هدز ، یطلغ  هناـش  نآ  هب  هناـش  نیا  زا  و  یلب . متفگ : هدرک ، یتکرح  باوخ  هئـشن و  ملاـع  رد  مدوب ، باوخ  تسم 
هچ ییحی ! ازریم  اقآ  متفگ : دنکیم . هیرگ  دزیریم و  کشا  هک  تسا  ییحی  ازریم  اقآ  مدـید  مدرک ، جراخ  وتپ  ریز  زا  رـس  دزیریم ، ناراب 

، مدیباوخ ینامحر ! ياقآ  تفگ : دش ؟ هچ  متفگ : دوبر . نم  مشچ  زا  یلک  هب  ار  باوخ  هرظنم  نیا  نوچ  مدـش ، دـنلب  باتـش  اب  تسا ؟ ربخ 
هار هک  دناهدرشف  مه  هب  يردق  هب  دناهدش و  عمج  ارحص  نآ  رد  يدایز  مدرم  ماهدش ، عقاو  یعیسو  يارحص  کی  رد  مدید  باوخ  ملاع  رد 

هتفرگارف ارم  هحفص 176 ] مه [  یتخس  یگنـشت  باهتلا و  رتغاد ، دادح  هروک  زا  هک  دوب  غاد  نانچنآ  نیمز  تسا ، هدش  گنت  نم  رب  سفن 
بناـج ره  هب  درک ، فصو  ناوـتیمن  ار  یکیراـت  نآ  اـیند  رد  هک  دوـب  کـیرات  اوـه  يردـق  هب  و  دوـب ، هدـش  جراـخ  مناـهد  زا  مناـبز  هک 

رب فرط  راهچ  زا  رارف  هار  و  درادـن ، ناکما  منک  هیهت  یبآ  اـی  مناـسرب ، يدرـس  ياـج  هب  میاـمن و  صـالخ  ار  دوخ  منک و  رارف  مهاوخیم 
اب ناـنز  سفن  نازیر ، قرع  درک ، بلج  ار  مرظن  ياهیاـس  دـشیم ، هدوزفا  مباـهتلا  شطع و  تدـش  رب  شاوی  شاوی  دوـب ، هدـش  هتـسب  میور 

ياههرعن دوشیم ، جراخ  وا  زا  هدنزوس  یترارح  هک  هایـس  دود  زا  تسا  ياهیاس  مدید  مدیناسر ، هیاس  نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يدایز  تمحز 
، تسا ملاع  هچ  نیا  نم ! لاح  رب  ياو  متفگ : مدید ، ار  ینادرم  هایـس  مدیـسر ، یـشتآ  هب  اسفناو ! اسفناو ! دـنیوگیم : همه  تسا ، دـنلب  قلخ 
هک تسه  یـسک  ایآ  موش ؟ هدنهانپ  اجنآ  هب  هک  تسه  یهانپ  ایآ  نم ! لاح  رب  ياو  متفگ : رـشحم . يارحـص  دـنتفگ : تسا ؟ یئاج  هچ  نیا 

یتاغیلبت باب  دیـس  هللا و  ءاهب  هار  رد  متفگ : تسیک ؟ وت  ياوشیپ  دنتفگ : مشونب ؟ بآ  زا  یتبرـش  دراد  ناکما  ایآ  دـهد ؟ تاجن  ارم  دـناوتب 
تاجن ار  وت  هک  رفن  ود  نآ  شیپ  ورب  يرادـن ، هدـیقع  اهنآ  هب  ینکیم و  هارمگ  ار  مدرم  دـنتفگ : نم  هب  مرادـن . هدـیقع  اهنآ  هب  اما  متـشاد ،

زا یئاهدومع  و  دنلکوم ، اهنآ  رب  دادش  ظالغ و  هکئالم  هدرک ، دـیقم  شتآ  ياهریجنز  هب  ار  ياهدـع  رـشحم ، هنماد  زا  مدـید  هاگان  دـنهد .
ازریم باـب ، دیـس  اـهنآ  هک  دـنداد  باوـج  دنتـسیک ؟ دارفا  نیا  هـک  مدیـسرپ  دـنناشکیم ؛ خزود  يوـس  هـب  دـننزیم و  اـهنآ  قرف  رب  شتآ 
عورش داتفا  اهنآ  رب  ممشچ  ات  دناهتشاد . هاگن  يدنفا  سابع  رس  تشپ  ار  یناگیاپلگ  و  یقوش ، يدنفا و  سابع  لزا ، حبص  ییحی  یلعنیـسح ،

هب ارم  راکورس  متفگ : نم  دنداد ! مانـشد  نم  هب  مه  اهنآ  هک  تسا  نیا  بجع  اهنآ ، رب  ندرک  هحفص 177 ] تنعل [  نداد و  مانشد  هب  مدرک 
تسد ام  دنریگب ، ار  ام  فارطا  هک  دیئامن  هارمگ  ار  مدرم  دینک و  غیلبت  ام  يارب  دیدوبیمن  رگا  ناغلبم  امش  دنتفگ : اهنآ  دیتخادنا . زور  نیا 
هاگان دنتشذگ . دندرک و  باترپ  نم  تمس  هب  ار  شتآ  ياههلعش  اهنآ  يراب  دیتشاذگن . ار  ام  اهامـش  اما  میتشادیمرب ؛ شیوخ  ياهاعدا  زا 

ترضح تالکشم ، لالح  رثوک ، یقاس  دزن  دنوریم  دنتفگ : دنوریم ؟ اجک  متفگ : دنباتـشیم ، دنروآیم و  موجه  یتمـس  هب  مدرم  مدید 
، ریخ درک : ادن  يدانم  موریم ، مه  نم  متفگ : دنک . باریـس  رثوک  بآ  زا  ار  اهنآ  هک  شنیرهاط  دالوا  و  مالـسلاهیلع -  بلاطیبا -  نب  یلع 

مبلق شعترم و  مندب  مدید  مدیرپ . باوخ  زا  دایرف  نآ  تشحو  زا  هک  دـش  دـنلب  بیهم  يدایرف  و  یتسه ، يدـهم  شدـنزرف  دوجو  رکنم  وت 
باـب دیـس  هللا و  ءاـهب  هک  متـسناد  هدرک ، تیادـه  ارم  ادـخ  زیزع ! ردارب  دـش ، فوشکم  نم  رب  تقیقح  یناـمحر ! ياـقآ  تسا . برطـضم 

غلبم بانج  بش  نآ  زا  سپ  دنرادن ، مه  هدیقع  هقالع و  تمایق  هب  هک  رفن  ود  نیا  هچرگ  دنهد . تاجن  ادخ  باذع  زا  ار  یـسک  دنناوتیمن 
و تفگ . كرت  ار  ام  هد  یکانهودنا  هرطاخ  اب  سپـس  درک و  فقوت  مه  رگید  زور  ود  یکی  دشن . ام  هد  رد  هسلج  لیکـشت  هب  رـضاح  رگید 

نیا نتـشاد  و  دارفا ، نیا  مامت  ندید  اب  نم  ارچ  هک  دینکیم  بجعت  دبال  زیزع ! هدـنناوخ  دـش . هچ  ییحی  ازریم  اقآ  فیلکت  مدـیمهفن  رگید 
لکشم ردقچ  لطاب ، دنچ  ره  مارم  کی  زا  نتشادرب  تسد  هک  دینکن  ار  شروصت  دیاش  متشگنرب و  تیئاهب  زا  رتدوز  ارچ  تالاکـشا ، همه 
هحفـص زا [  موش  تیادف  حول  نایئاهب  زا  کی  چیه  نالا  دشاب . یقوش  ءاهبلادـبع و  زا  هرداص  حول  ياراد  هک  یـسک  يارب  اصوصخم  تسا .

ناـسارخ یهبـالا  یهب  اـی  دـندوب . نیغلبم  زا  بوـخ  دارفا  مدرک  لـقن  هک  ار  اـهنیا  [ 87 . ] مراد نـم  یلو  دـنرادن . ءاهبلادـبع  یقوـش و  [ 178
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فرش تبانج  رورس  هب  فوفحم  رون و  هب  نومشم  همیقر  موش  تنابرق  یهبالا  هللا  ءاهب  هیلع  هلا  حیسم  ازریم  اقآ  باطتـسم  بانج  يرقلاریخ 
نیا هب  لئان  بابحا  لک  تیلای  شاب . قح  لیبس  رد  رکاش  میظع ، تسا  يزوف  دراو  تبانج  رب  رما  یلاعت  لیبس  رد  هک  اـیالب  نحم و  لوصو ،

سفن احیـسم  حیـسم  یئوت  موقلح ،]  ] موقح ره  يور  روهط  ءام  نیا  مورحم و  ره  تماق  هتـسیاش  راختفا  توسک  نیا  هک  ناـنچ  هن  تبهوم ،
اقآ طسوت  نارهت  یهبالا  یهب  ای  یقوش  مدـق  لامج  ترـضح  ناتـسآ  هدـنب  یهبالا . هللا  ءاـهب  کـیلع  روبحم  یهلا  ياـبحا  تکاـپ  مد  زا  هک 
نیا رد  یهبا  لامج  قداص  هدـنب  يا  ءادـفلا  کل  یحور  داب  زئاف  یهبالا  هللا  ءاهب  هیلع  حیـسم  ازریم  ياقآ  بانج  ناسارخ  یچاود  یلعمالغ 

تفاطل و ببـس  هک  یلالز  ءام  نوچ  دوصقم ، ترـضح  ضیف  زا  اریز  ممنبـش ، تاحـشر  زا  نشلگ  دننام  وت  رکذ  هب  ممدـمه و  وت  دای  هب  مد 
يهنماد رد  نم  هک  هدومرف ، دوجـس  هحفـص 179 ] لها [  رد  يریثأت  هچ  دوجو ، ناطلـس  فاطلا  هک  امرف  هظحالم  يوشیم . بولق  تاوارط 
هعیجـض هنقوم  هقرو  هللاوه  سابع  اهبلادـبع  عیدـبلا  هللا  لضف  نم  اذـه  و  ملوغـشم . ناسارخ  رد  نابرهم  رای  نآ  دای  هب  اـفیح  رد  لـمرک  هوک 

هحفص 180 ] ع ع [  دیوش . ربکم  هیحور  راکذا  عدب  اب  ار  یبوط »  » همرتحم

شخب 04

دراو يوترپ ، دـمحم  ازریماـقآ  ماـن  هب  نیغلبم  زا  یکی  ـالثم  دـندرکیمن . يراددوـخ  يرما  چـیه  زا  هک  دـندمآیم  غـلبم  ماـن  هب  مه  يدارفا 
غلبم دورو  تامدقم  ندرک  هدامآ  لوغشم  مدوخ  مداتـسرف و  هدربمان  لابقتـسا  يارب  ار  مدرم  تیناسنا ، مکح  هب  نم  دش و  ام  يدابآ  گرز ،
لایخ هک  شدوخ  هب  صوصخم  ربکت  اب  دش و  ادـیپ  غلبم  هلک  رـس و  ناهگان  هک  مدوب  نداد  راهان  روتـسد  یئاریذـپ و  قاطا  ندرک  هدامآ  و 

دش مولعم  هدربمان ، لاوحا  شـسرپ  زا  سپ  میتفر . یئاریذپ  قاطا  هب  هدرک و  يدرـس  یـسرپ  لاوحا  میتسه ، وا  همع  نارکون  همه  ام  درکیم 
بـش رهظ و  میدرک . هدامآ  ینالوط  یئاریذـپ  کی  يارب  ار  نامدوخ  مه  ام  دـنامب . ام  لحم  رد  زور  هدزون  هک  تسا  هداتـسرف  ار  وا  لـفحم 
لایر اب 370  ار  رتشگنا  دوخ  مدوب . هدرک  مهارف  [ 88  ] باب دمحم  یلع  روتسد  قبط  هک  متـشاد  يرتشگنا  نم  دوب . مهارف  اقآ  بابک  جنرب و 

. مدوـب هداد  رتـشگنا  نیگن  رب  نودـباع ) هل  لـک  قـلخ و  هللا  نوداـم  نا  قـح و  هللا  لـق   ) هلمج ندرک  شقن  يارب  لاـیر  غلبم 250  هدـیرخ و 
متـشگنا زا  اـهبش  انمـض  دـشیم ، هریخ  نم  رتـشگنا  هب  تقد  هب  غلبم  يوـترپ  هحفـص 181 ] بانج [  میتسـشنیم ، هرفـس  رـس  هک  یماگنه 

مدرکیمن رکف  زگره  دشن . ادیپ  میتشگ  اجک  ره  دش . دوقفم  رتشگنا  غلبم ، تکرح  هب  زور  هس  ود  متشاذگیم ؛ هچقاط  بل  مدروآیمرد و 
وا یغیلبت  ماقم  هکنیا  هوـالع  هب  تسا . هدروخ  ارم  کـمن  ناـن و  زور  هکنیا 16  هب  هجوت  اب  اصوصخم  دـنزب . رـس  یتناـیخ  نینچ  غلبم  زا  هک 

ناهج رود  ام  غلبم و  بیج  رد  رتشگنا  میدرگیم ، ناـبل  هنـشت  اـم  هزوک و  رد  بآ  قادـصم  هب  یلو  داد . دـهاوخن  ار  یئاـطخ  نینچ  هزاـجا 
رد ار  اهوداک  اهیتاغوس و  دـندوب ، رـضاح  هقردـب  يارب  مه  يدایز  هدـع  دربب ، فیرـشت  تساوخیم  غلبم  هک  يزور  هصـالخ  میتشگیم .

درک و دنب  لحم  یلاها  زا  یکی  ار  نادمچ  هک  نیمه  دوب ، رضاح  هتسب و  شرـس  اقآ  نادمچ  دنراذگب ، بسا  يور  هک  دنتـشاذگ  نیجروخ 
ياهبابـسا لخاد  زا  مه  یتمیق  رتشگنا  هلک  رـس و  هلمج  زا  تخیر ، نیئاپ  ثاثا  مامت  دـش ، زاب  نادمچرـس  ناهگان  تشاذـگ ، بسا  يور 

رگید مدوب ، هدرک  ماوـع  شیپ  رد  سانـشن  کـمن  غـلبم  هراـبرد  ار  دروـمیب  تافیرـشت  همه  نآ  هک  نم  اـما  دـیدرگ ؛ ناـیامن  غـلبم  باـنج 
مدوخ دـندرکیم ، غلبم  باـنج  نادـمچ  دراو  رتشگنا  هارمه  ار  ملد  یئوگ  هک  یلاـح  رد  تسا . هدـیدزد  ار  مرتـشگنا  میوگب  متـسناوتیمن 
یلاح رد  دایز  ترـسح  اب  مه  نم  درب . دوخ  اب  هد  زا  غلبم  بانج  هقورـسم ، رتشگنا  اب  ار  اهیتاغوس  مامت  مداد . ثاثا  يروآعمج  هب  روتـسد 

رد اهنآ  راتفر  هوحن  نیغلبم و  زا  یـضعب  اب  دوخ  لاح  حرـش  زا  يرـصتخم  دوب  نیا  متـشگرب . هناخ  هب  مدناراخ  هصغ  زا  ار  مندرگ  تشپ  هک 
رد مه  زاب  ناغلبم ، راتفر  تاـعلاطم و  هحفـص 182 ] اهدروخرب و [  نیا  اب  ایآ  دینکیم  رکف  هچ  امـش  مرتحم ! هدـنناوخ  ام . هدـش  بارخ  هد 
... و متـشونیمن ؟ ار  تسار » هار  ، » تسار هار  هب  ناهارمگ  یئامنهار  يارب  مه  زاب  مدزیم ؟ بل  رب  توکـس  رهم  مه  زاب  مدـنامیم ؟ تیئاهب 

، راگدرورپ يرای  هب  مناوتب  ات  منکن  هقیاـضم  نتـشون  زا  نتفرگ و  تسد  رد  ملق  زا  دـهدیم  تصرف  نم  هب  لـجا  هک  ياهظحل  اـت  مراودـیما 
. میامن الم  رب  منادیم  رامعتسا  تسد  هدیدپ  رتاسر  ریبعت  هب  هدروخ و  بیرف  راکهابت و  بزح  نیا  ياهيزابهقح  اهگنرین و  زا  ار  یقیاقح 
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هارمگ ياهتیلاعف  یهارمگ و  ناربج  دیاش  مشاب و  هدرک  یتمدخ  دناهدروخ  ار  یئاهب  ناغلبم  تنطیش  لوگ  هک  يدارفا  هب  هار  نیا  زا  دیاش 
یتردق ییاناوت و  تیدحا ، ترضح  يرای  لاعتم و  قح  تاهجوت  نودب  سک  چیه  يارب  هک  تسا  یهیدب  مشاب . هدومن  ار  ماهتـشذگ  هدننک 

نمـض همتاخ  رد  دیامرف . يرای  دنـشابیم  ناهارمگ  هار  رگنـشور  هتفرگ و  تسد  هب  ملق  هک  ار  يدارفا  مامت  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  تسین .
رد مماقم  تمظع  هب  هدنناوخ  ندرب  یپ  روظنم  هب  ار  یقوش  ءاهبلادبع و  زا  هرداص  حول  مالسلاهیلع -  نامز -  ماما  هاگـشیپ  هب  مالـس  میدقت 

رارکت [ ] هحفـص 183 یعقاو [  تقیقح  نایرحتم  رب  دورد  دنیامن و  يوریپ  تیاده  زا  هک  یناسک  رب  دورد  دناسریم : عالطا  هب  الیذ  تیئاهب 
ازریم ياقآ  بانج  ناسارخ  یچاود  یلعمالغ  اقآ  طسوت  نارهت  یهبالا  یهب  ای  تسا ]. هدـش  رارکت  نتم  رد  هک  تسا  یظاحل  هب  همان  ود  نیا 
نـشلگ دننام  وت  رکذ  هب  مدمه و  وت  دای  هب  مد  نیا  رد  یهبا  لامج  قداص  هدنب  يا  ءادـفلا  کل  یحور  داب  زئاق  یهبالا  هللا  ءاهب  هیلع  حیـسم 
فاطلا هک  امرف  هظحالم  يوشیم . بولق  توارط  تفاطل و  ببس  هک  یلالز  ءام  نوچ  دوصقم ، ترضح  ضیف  زا  اریز  ممنبش ، تاحـشر  زا 

و ملوغـشم . ناسارخ  رد  نابرهم  رای  نآ  دای  هب  افیح  رد  لمرک  هوک  يهنماد  رد  نم  هک  هدومرف ، دوجـس  لها  رد  يریثأـت  هچ  دوجو  ناـطلس 
هحفـص ع ع [  دیوش . ربکم  هیحور  راکذا  عدب  اب  ار  یبوط »  » همرتحم هعیجـض  هنقوم  هقرو  هللا  وه  سابع  اهبلادـبع  عیدـبلا  هللا  لضف  نم  اذـه 

نوحشم همیقر  موش  تنابرق  داب  فرـشم  یهبالا  هللا  ءاهب  هیلع  هلا  حیـسم  ازریماقآ  باطتـسم  بانج  يرقلاریخ  ناسارخ  یهبالا  یهب  ای  [ 184
لیبس رد  رکاش  میظع ، تسا  يزوف  دراو  تبانج  رب  رما  یلاعت  لیبس  رد  هک  ایالب  نحم و  لوصو ، فرش  تبانج  رورس  هب  فوفحم  رون و  هب 

ره يور  روهط  ءام  نیا  مورحم و  ره  تماق  هتـسیاش  راختفا  توسک  نیا  هک  نانچ  هن  تبهوم ، نیا  هب  لئان  باـبحا  لـک  تیل  اـی  شاـب . قح 
یقوش  مدق  لامج  ترضح  ناتسآ  هدنب  یهبالا . هللا  ءاهب  کیلع  روبحم  یهلا  يابحا  تکاپ  مد  زا  هک  سفن  احیسم  حیسم  یئوت  موقلح ،

یقرواپ

زین نینمؤملاریما  یلع  ( 30 مور : يهروس  «) اهیلع ساـنلا  رطف  یتلا  هللا  ةرطف  : » دـیامرفیم نآرق  یلـصا  تقلخ  ياـنعم  هب  تغل  رد  ترطف  [ 1]
یناسنا رطف  هبطخ 183 ) هغالبلاجـهن ، «) رطاف اهترطف  یف  هکرـشی  مل  : » هدومرف زین  و  هبطخ 1 ) هغالبلاجهن ، «) هتردـقب قئالخلا  رطف  : » هدومرف

داهن رد  ادـتبا  زا  تسا و  ناسنا  تقلخ  يهمزال  هک  یناور  یحور و  ياهشیارگ  اهدادعتـسا و  تایـصوصخ و  تافـص و  يهعومجم  ینعی 
. تسا هدش  قلخ  ناسنا 

.13 یفوئر : زانهم  تارطاخ  موش  هیاس  [ 2]
امتح ار  ینامیا  هیقف  نیسح  دمحم  دیس  ياقآ  هتشون  فوصت » هاگشیور   » اناوت و رفعج  ياقآ  هتـشون  فوصت » ياههمـشچرس   » ياهباتک [ 3]

. دینک هعلاطم 
.800  / 2 هعیشلا : ۀقیدح  [ 4]

. دوش عوجر  هعیش » هب  اوران  ياهتمهت   » باتک هب  [ 5]
.304  / 10 راحبلا : ۀنیفس  كردتسم  [ 6]

.3 مجن : هروس  [ 7]
. دناهدرک هراشا  بالقنا  زاغآ  رد  رطخ  نیا  هب  هحفص 164  رد  دوخ  نیزو  رثا  هیقف » تیالو   » باتک رد  یلمآ  يداوج  همالع  [ 8]

باتک هب  .) دناهتـشادن یـشقن  نآ  رد  مالـسلامهیلع -  قداص -  رفعج  ماما  نب  لیعامـسا  نیـسحلا و  نب  یلع  نب  دـیز  ترـضح  هتبلا  هک  [ 9]
. دوش عوجر  تلالض ) ناربهر 

.42 ادیپان : ياهتسد  [ 10]

.12 ادیپان : ياهتسد  [ 11]
. دوش هدید  نایفوتسم  یلع  ریما  فیلأت  تلالض ، ناربهر  [ 12]
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. دراد عماج  یقیقحت  هنیمز  نیا  رد  يرهشهب  يدیعو  سابع  دیس  ياقآ  فیلات  نایفوص  هقرخ  [ 13]
.33 فوصت : نافرع و  اب  یئانشآ  [ 14]

.348 یسمش :  1346 مود /  پاچ  هیحلاص  [ 15]
. دوش هدید  شورفراب  اضرلادبع  ياقآ  فیلأت  نافرع  یسانش  بیسآ  باتک  [ 16]

. ینیوزق ناویک  فیلات  اشگزار »  » رب یسابع  دومحم  داتسا  ياقآ  همدقم  [ 17]
.233 یسمش :  1346 مود /  پاچ  هیحلاص  [ 18]

. دنمان لخن  ار  نآ  تاهد  رد  زورما  [ 19]
انعم رد  دـنهدیم . بیرف  نید  مان  هب  ار  ناگدروخ  بیرف  هک  تسا  تقیقح  نیا  يهدـنهد  ناشن  هلاـض ، ياـههقرف  تارهاـظت  عون  نیا  [ 20]

ار دارفا  ینید  روما  ضعب  اب  هقرف  يزاس  تهابـش  هلیـسو  هب  هلاـض  ياـههقرف  هکنیا  دـنوشیم و  همعط  هک  دنتـسه  نید  زا  هاـگآان  نارادـنید 
دیابیم هکلب  تشذگ  یناسآ  هب  اهنآ  رانک  زا  دروخ ، نید  اب  ار  اههقرف  یگنهآمه  یضعب  بیرف  دیابن  هک  تسا  نیا  روظنم  دنهدیم . بیرف 

کهورگ رد  يزاـس  رهظم »  » هیفوص و رد  تعیب » ذـخا   » اـی هیرـشع »  » هیخیـش و رد  عبار » نکر   » دـننام ینید ، یناـیم  اـب  اـهنآ  تاـفالتخا  رب 
. درب یپ  اهنآ  ینید  دض  ساسا  لصا و  هب  یهلارون » »

ندرک تباث  و  يزاریـش » دـمحم  یلع   » ینامز ماما  حرط  يارب  هدرک ، هدافتـسا  عیـشت  رد  تعجر  يداقتعا  لصا  زا  نازاس  تیئاهب  هتبلا  [ 21]
نامز ماما  هاگتـسد  يهدننک  تعجر  يرون ، یلعنیـسح  دناهدش  یعدـم  هدرک  هدافتـسا  تعجر  داقتعا  زا  هللا  ءاهب  يرون  یلعنیـسح  تیعقوم 

. دنداد رارق  يزاریش  دمحم  یلع  ياعدا  یپ  رد  نایب  اب  هک  تسا  یشارت 
 - موصعم ناـماما  مرکا و  ربماـیپ  سدـقا  دوـجو  بیغرت  دروـم  تیعقاو  تقیقح و  کـی  نادیهـش  رـالاس  يارب  يرادازع  زاوـج  لـصا  [ 22]

هدرک تعجر  مالسلاهیلع -  نیسح -  ماما  دیدقتعم  هک  امش  درک  لاکشا  شردپ  هب  رـضاح  هلاسر  فلؤم  نوچ  یلو  تسا ، مالـسلامهیلع - 
. درادـن تسا  ناگدرم  يارب  يرادازع  صوصخم  هک  يرامع  ملع و  هب  يزاین  تسا ، هدـنز  نونکا  مه  هدـش و  هدـنز  تداهـش  زا  دـعب  ینعی 

. دنداد ار  نآ  كرت  روتسد 
(. شرکشل هب  دعس  رمع  باطخ  .) دیوش راوس  ادخ  نایهاپس  يا  همجرت : [ 23]

. دننکیم هیهت  یناتسمز  سابل  نآ  زا  دنفابیم و  تسد  اب  زب  كرک  ای  رتش  مشپ  زا  ناسارخ  رد  هک  تسا  میخض  هچراپ  یعون  [ 24]
بیرف تاـساسحا  کـیرحت  رتمـهم  دوـخ ، ینیـشناج  ياـعدا  تیبـثت  و  هللاءاـهب »  » ندرب ـالاب  يارب  وا  هـک  تـسا  يدـنفا  ساـبع  بـقل  [ 25]

. تسا هدناوخ  ءاهبلادبع  ار  شیوخ  دوخ ، هب  تبسن  ناگدروخ 
«. سبای  » دض هزات ، رت و  بطر ، [ 26]

. ناهاشنامرک يرواخ  لامش  رد  یشخب  مان  [ 27]
(. ادخهد گنهرف  .) تسا یتیالو  مان  [ 28]

. دراد یبلاطم  هحفص 54  رد  تیئاهب  رد  دارفا  ندوب  ادخ  ربمغیپ و  نوماریپ  اصخش  هتفای  تیاده  تیئاهب و  زا  مدان  فلؤم  [ 29]
هنس رـصم  عبط  هللا ص 121  ءاـهب  فیلأـت  بوبحم  هیعدا  باـتک   ) هجولا تاحفـص  یلع  كرحتی  یتللا  کتارعـشب  کلئـسا  ینا  مهللا  [ 30]

(. 1339
. درک مهاوخ  یفرعم  بابحا  هب  ترورض  تروص  رد  [ 31]

. دوریم راک  هب  قانجاب  يارب  ناریا  ياهرهش  ضعب  رد  هک  تسا  یحالطصا  [ 32]
هدوب و نیمه  نایئاهب  راک  تسایـس  هتبلا  دـناهدرک ، رداص  حول  ینانچ  نیا  يهداوناـخ  راـهچ  تهج  هک  تسا  يریوزت  هلیح و  بیجع  [ 33]
، دنـشابیم یئاهب  يرهـش  هک  دوریم  روصت  حول  رودـص  اب  دنتـسه  یئاـهب  رفن  دـنچ  هیورـشب  كرز »  » رد دـننادیمن  هک  مدرم  اریز  تسه 
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. دنوش یئاهب  ات  دش  ياهراچیب  ناحول  هداس  بیرف  تهج  تیئاهب و  دشر  ساسا  هناروزم  ياهریوزت  هنوگنیا 
رد یئاسحا  دـمحا  خیـش  زا  دـیلقت  هب  يدابانگ  ناطلـسالم  تیبطق  رـصع  زا  ناریا  رد  دـنه  هیتشچ »  » ناـشیورد دزن  موسرم  طرـش  نیا  [ 34]

لمع هیعدا  راکذا و  ماگنه  هب  زامن و  نیعتـسن » كایا  دبعن و  كایا   » هژاو رد  دـیابیم  هدـمآرد و  نوناق  تروص  هب  هیهللا  ۀـمعن  ياههخاش 
. دوش

. تسا عنامالب  دنشاب  تیاده  قیقحت و  هب  دنمقالع  هک  نایئاهب  يارب  كردم  هئارا  روبزم و  غلبم  یفرعم  [ 35]
. دنورب دشاب  مزال  هک  اج  ره  هب  دوخ  نطو  زا  تیئاهب  تفرشیپ  يارب  دیاب  یئاهب  دارفا  دهشم ، لفحم  روتسد  هب  هک  تسا  نیا  ترجاهم  [ 36]

رنه هک  دوب  يدارفا  باـختنا  تفرگیم  رارق  ناـشرظن  دروم  هک  یئاـجک  ره  رد  تیئاـهب  ذوـفن  ياههویـش  زا  یکی  دراد  رکذـت  ياـج  [ 37]
هب ار  اهنآ  هدرک  مرگ  دارفا  اب  ار  ترـشاعم  باب  يدـنمرنه  نامه  هناهب  هب  دنتـشاد و  یلامر  یـسیوناعد ، يدنبهتـسکش ، یناملـس ، یطاـیخ ،

. دندرکیم توعد  تیئاهب 
.. . اهلک بتکلا  لک  وحم  مکح  یف  دسیونیم : یسراف  نایب  هحفص 198  [ 38]

یقرواپ ص 173. قحلا . روهظ  خیرات  [ 39]
هحفص 82. يدنرز  لیبن  خیرات  باتک  [ 40]

تاضوافم ص 124. باتک  [ 41]
هحفص 3 و 4. اهبلادبع  سابع  فیلأت  حایس  یصخش  هلاقم  باتک  [ 42]

. هدش پاچ  یبرع  نایب  لابند  هب  هک  نیدلالکیه ص 5  حول  [ 43]
رودصلا ص 207. ردص  خیرات  [ 44]

. ءاهبلادبع سابع  هتشون  تاضوافم  هحفص 124  [ 45]
. هللاءاهب یلعنیسح  ازریم  هتشون  نیبم  باتک  هحفص 229  [ 46]

. يدنفا یقوش  هتشون  مود  تمسق  عیدب  نرق  باتک  هحفص 33 و 34  [ 47]
. ءاهبلادبع زا  لقن  رودصلاردص  خیرات  هحفص 207  [ 48]

.«. میوریم اهنآ  یپ  زا  ام  میتفای و  یمارم  کی  رب  ار  نامناردپ  ام  دنتفگ  ربمغیپ  توعد  لباقم  رد  رافک  : » همجرت هیآ 21  فرخز  [ 49]
.33  - 34 يدنفا : یقوش  هتشون  مود  تمسق  عیدب  نرق  [ 50]

(. ینیاق یلع  دمحم  الم  هتشون   ) مهدزون سرد  هنایدلا  سورد  [ 51]
(. هللاءاهب فلؤم  هحفص 68( تاقارشا  باتک  [ 52]

هحفص 254 و 255. دلج 3  بتاکم  [ 53]
. حاولا هعومجم  باتک  هحفص 159  [ 54]

. مود تمسق  ( 34  - 33  ) هحفص عیدب  نرق  [ 55]
هحفص 347. دلج 3  بیتاکم  [ 56]

. داد وا  هب  لادم  کی  همیمض  هب  سیلگنا  ریفس  ار  بقل  نیا  دشابیم . اقآ )  ) ینعم هب  تسا و  یسیلگنا  رس )  ) هملک [ 57]
. دهد تیمها  دروآیم  نآ  یپ  رد  هک  یعوضوم  هب  ات  تسا  یصخش  ياهقیلس  هیرظن  نیا  [ 58]

یبرع ص 49. نایب  ریمحلا ، نبل  نبرشت  ال  [ 59]
یبرع ص 49. نایب  رقبلا ، نبکرت  و ال  [ 60]

یبرع ص 39. نایب  خبطی ، نا  لبق  هیف  ام  عیضی  یئیش  یلع  ۀضیبلا  نبرضت  و ال  [ 61]
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هحفص 25. هدش  پاچ  یبرع  نایب  لابند  هب  هک  نیدلا  لکیه  حول  نوشمت ، ضرالا  قوف  مکلجراب  و  [ 62]
(. یبرع ص 49 نایب  ) نوبکرتل باکرلا  ماجللاب و  متنا  الا و  ناویحلا  نبکرت  ال  [ 63]

(. هلمج 258 سدقا  باتک  ) ناملغلا مکح  رکذن  نا  ییحتسن  انا  مکئابآ : جاوزا  مکیلع  تمرح  دق  [ 64]
(. هلمج 121 سدقا  ) بهذ نم  لیقاثم  ۀعست  یه  لدعلا و  تیب  یلا  ۀملسم  ۀید  ۀیناز  ناز و  هللا  مکح  دق  [ 65]

(. هلمج 144 سدقا  باتک  ،) هوقرحاف ادمعتم  اتیب  قرحا  نم  [ 66]
هلمج 112. سدقا  باتک  اهب ، فرعی  ۀمالع  هنیبج  یف  هولعجاف  ثلاثلا  یف  سبحلا و  یفنلا و  قراسلا  یلع  بتک  دق  [ 67]

. دوش هعجارم  باتک  رخآ  رد  همان  يربت  نیع  روارگ  هب  [ 68]
. ءاهبلادبع سابع  يهتشون  هحفص 314  دلج 3  بیتاکم  باتک  [ 69]

. دنمان درط  تیئاهب  تالیکشت  زا  ار  ییاهب  درف  کی  جارخا  [ 70]
.1350  / 5 قباطم 4 /  تاملکلا 128  رهش  هخروم 14  هرمن 3537  هیغالبا  [ 71]

. یهبا هللا  دنیوگیم  دنربیم ، راک  هب  تاقالم  ماگنه  رد  ایند  مدرم  هیلک  هک  مالس  ياج  هب  نایئاهب  [ 72]
ود ره  دنشاب  هتشاد  نز  درم ، رهوش و  نز ، هک  یتروص  رد  قالش و  هبرض  دص  دنشاب ، هتشادن  نز  درم ، رهوش و  نز ، هک  یتروص  رد  [ 73]

. دنوشیم راسگنس  رفن 
. دنراد تسایر  ییاهب  دارفا  مامت  رب  رفن  هن  هک  تسا  یلحم  لدعلا  تیب  [ 74]

هحفص 247. دلج 2  بیتاکم  [ 75]
. ادخ نادنفسوگ  ینعی  هللا : مانغا  [ 76]

هحفص 18. تاقارشا  [ 77]
هحفص 45. تارادتقا  [ 78]

. هللاءاهب یلعنیسح  ازریم  فیلأت  ص 329  دلج 4 ، یلعا  ملق  راثآ  [ 79]
هحفص 324. یسراف  نایب  [ 80]

. باب دمحم  یلع  فیلأت  هحفص 35  یبرع  نایب  باتک  [ 81]
. تاقارشا هحفص 68  [ 82]

. جح هروس  هیآ 11  [ 83]
. موظنم کچوک و  یسراف ، هب  یبرع  تسا  یتغل  باتک  [ 84]

. دنناوخیم ار  نآ  ینید  مولع  بالط  هک  تسا  یبرع  لاعفا  فرص  باتک  [ 85]
راک نیا  مان  دنکیم و  تبث  دوخ  رامآ  رتفد  رد  هتفرگ ، ار  یئاهب  یصخش  لجس  دوش ، یئاهب  یسک  ره  هکنیا  زا  تسا  ترابع  لیجست  [ 86]

. دنیوگیم لیجست  ار 
. دومرف دیهاوخ  هظحالم  ار  اهنآ  زا  هرقف  ود  هنومن  ناونع  هب  [ 87]

هحفص 215. یسراف  نایب  [ 88]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 
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دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
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: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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