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( مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح   ) البرک يوناب 

باتک تاصخشم 

اضر مجرتم  یطاشلاتنب  هشیاع  هدنسیون  مالسلاهیلع  بنیز  ترـضح  البرک  يوناب  روآدیدپ :  مان  ناونع و  هشیاع  یطاشلاتنب  هسانـشرس : 
 : يرهاظ تاصخشم  تاراشتنا 1378 . زکرم  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق  هیملع  هزوح  مق  رشن :  تاصخشم  یهاشورـسخ  رقاب  مامتهاهب  ردص ؛

اـضر دیـس  هللاهیآ  راثآ  تاراشتنا 1317 : لسلـسم  تاراـشتنا 635 ؛ زکرم  مق  هـیملع  هزوـح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتـفد   : ) تـسورف ص 176 
-572-424-964 لایر ؛  57000-572-424-964 لایر ؛  57000-572-424-964 لایر ؛  57000-572-424-964 کـباش :  ( 10 ردص

پاچ تشاددای :  مشاهینب  هلیقع  بنیزلا  هدیـسلا  یلـصا  ناونع  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لاـیر  57000
ناونع سیوـنریز  تروـصهب  نینچمه  176 ؛ [ - 175  ] هماـنباتک ص تشادداـی :   ISBN 964-371-131-5  : لاـیر مراهچ 80001381 
هسانش ق61  البرک ، هعقاو  عوضوم :  همانتشذگرس  6ق --   - 62 یلع ع ،  تنب   ، بنیز س عوضوم :  مشاهینب  هلیقع  بنیز  هدیـسلا  رگید : 

یمالسا تاغیلبت  رتفد  مق  هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانـش   1325 رقاب - . ، یهاشورسخ  هدوزفا :  هسانـش   1299  - 1373 اضر ، ردص ، هدوزفا : 
م18828-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/974 ییوید :  يدنب  هدر  BP52/2/ز9ب92041 1378  هرگنک :  يدنب  هدر  تاراشتنا  زکرم 

راتفگشیپ

هراشا

نادنمشیدنا يارب  ار  يدنمـشزراو  لماک  تصرف  هک  يزورما -  هعماج  رد  لماک  تروص  هب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  یناگدنز  یـسانشزاب 
یعـس هراوـمه  زارد ، ناـیلاس  فـلتخم و  راـصعا  یط  رد  هک  نآ  هژیو  هبتسا  ریذـپان  باـنتجا  یترورـض  هتخاـس -  مهارف  يدـمحم  تـما 
تـسا یـشرازگ  هراب ، نیا  رد  مه  باتک  نیا  عوضوم  تسا . هدوب  نآ  يدوباـن  فیرحت و  رد  شیدـنا  جکناتـسود  اـنایحا  اـناد و  نانمـشد 

بنیزینعی شیوـخ ، ناـمز  رد  مالـسا  يوناـب  نیرت  گرزب  مشاـه و  ینب  هلیقع  زومآتربـع  وبیـشن  زارف و  رپ  یگدـنز  زا  هنوـگ  ناتـساد 
ییاهدادیور هکلبتسین  البرک » يوناب  يارجامرپ  تشذگرس  اهنت  دناوخ ، دیهاوخ  باتک  نیا  تاحفص  رد  هک  یبلاطم  مالسلا . اهیلعيربک 

توافتم و الماک  تکرح  ود  دروخرب  رثا  رد  هک  مالسا  ردص  خیرات  زا  یصاخ  عطقمرد  ناناملسم  خیرات  زا  زیگنا  مغ  هدنهد و  ناکت  تسا 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسرشنم  شور و  دیـشوکیم  هک  یتکرح  دمآ ، دوجو  هب  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  داضتم -

یعامتجا یسایس و  ماظن  تساوخیم  هک  یتکرحو  دشاب  یهلا  ننـس  نابهاگن  هدرک و  لابند  یعامتجا و ...  يرکف و  داعبا  مامت  رد  ار  هلآو 
هارمه ادخ ، ربمغیپ  نادناخ  مالـسلا و  مهیلعتمـصع  تیب  لها  دناشن . یـسرک  رب  شیوخ ، لوبقدروم  رگید و  بلاق  رد  ار  تیلهاج  نارود 

رب ناجهتبلا  دندومن ، ظفح  نامرحمان  دنزگ  زا  ار  يدمحم  بان  مالـسا   » هدرـشف و ياپ  شیوخ  هدیقع  رب  ، لیلق نارواب  ادخ  كدـنا و  نارای 
رگد تساههنوگ . ناـمه  زا  اروشاـع  ماـیارد  ینیـسح  زادـگ  زوسرپ و  هساـمح  هک  دـنتخادرپ  ینیگنـس  سب  ناواـت  هتـشاذگ و  هدـیقع  رس 
یحو گنهرف  سان ،  تعیب   » زا يریگهرهب  هللا و  لوسرۀفیلخ   » باقن اب  هتسج و  دوس  مدرم  ندوب  مالـسالا  دیدج   » زا دنتـساوخیم  ناشیدنا 

هولجمارح یلمع  یندوشخبان و  یهانگ  زین  ار  يوبن  تنس  نیودت  هک  اج  نآ  ات  دننک  راتتـسا  تیلهاجزا  هدنام  یقاب  یناملظ  هدرپ  سپرد  ار 
زا ياههرب  رد  يربک ، بنیز  تخاس . هجاومیماکاناب  ار  نانآ  هتساوخ  نیا  مالسلا  مهیلعتیب  لها  ییالقع  هدیجنستکرح و  نکلو  دنداد ،
هب تفرگ و  هدـهع  هب  ار  تکرح  نیا  يربهر  دوب -  هتفرگ  رارق  ارـسا  زاياهعومجم  رد  تشاد و  نت  رب  ریجنز  لغ و  هک  یلاـح  رد  ناـمز - 

ماـقم یلاـع  مجرتـم  دنمـشناد و  فـلؤم  درب . ناـیاپ  هب  ار  شیوختلاـسر  دـیآرب و  هدـهع  زا  یبوـخ  هبتسناوتنمـشد  تسود و  قیدـصت 
رارق شدج  ردپ و  رداربتلاسر و  ياتسار  رد  هک  ار  يربک  بنیز  تلاسر  تقیقح  زاياهشوگ  شیوخ ، زیمآرحس  اویش و  ملق  اب  دناهتسناوت 
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 . 1 تسا : هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  ریز  تاکن  پاچ ، نیا  رد  دیامرف . روشحم  البرک  يادهـش  اب  ار  نانآ  لاعتم  دنوادخ  دـنهد . ناشن  ، تشاد
حیحصت يراذگبارعا و  ناکما ;4 .  ردق  هب  رداصم  عبانم و  جـیرخت  یلبق ;)3 .  ياهپاچ   ) یپاچ طالغا  حیحصت  يروص ;2 .  شیاریو 

وا مانهب  یهاشورسخ . رقابدیس  لکشم . تاغل  یماسا و  طبض  نییعت  یبرع ;5 .  راعشا 

ناوناب يوناب 

لوا تمسق 

ماحراو هخماش  بالـصا  رد  تفای و  نوکتتیناسنا  تلیـضف و  ندعم  رد  ییاهبنارگ  رهوگ  درک ; عولط  اوقت  نامـسآ  رد  یناشخرد  هراتس 
شوغآ رد  دروخ و  ریش  اهناتسپ  نیرتسدقم  زا  يدازون  تفای ; ومن  يراوگرزب  وتفارـش  ناتـسلگ  رد  ایوب  یلگون  دش . يرادهگن  هرهطم 

هب دـیتاسا  نیرتدنمـشنادهک  يرتـخد  تفاـی . شرورپ  ملاـع  يوناـب  نیرتتلیـضف  اـب  ناـماد  رد  یکدوک  دوشگ . مشچ  نارداـمنیرتهزیکاپ 
تیعقاو و اب  هتسویپ  یگدنز ، نوؤش  مامت  رد  درک و  دشر  اهیگدنزنیرتشیالآیب  نیرتهداس و  رد  هک  ياهزیشود  درامگ . تمه  شتیبرت 
، تشادن ریظنيرشب  ناهج  رد  هکیسدقم  بتکم  رد  درکن و  لصاح  یطابترا  يرادنپ  یلایخ و  یگدنز  اب  زگرهو  تشاد  راکورـستقیقح 

رارق دناهدوب  رـشب  نایبرم  نیرتگرزب  هک  نآ  گرزب  ناداتـساو  بتکم  دجوم  صوصخم  تیانع  دروم  تفرگارف و  ار  تامیلعت  نیرتیلاع 
همه هداــعلاقوف ، دادعتــسا  راشرــس و  شوـه  اــب  تخوـمآیم و  تلیــضف  اوـقت و  شنیب و  شنادزا و  يدــیدج  سرد  زور  ره  تـشاد و 

طیحم رد  هک  يدرگاش  دومنیم ; هدامآ  ، رتالاب ياهسرد  نتفرگ  يارب  ار  دوخ  یپایپ ، تخودنایم و  لد  هنیزخ  رد  ار  سدقم  تامیلعتنآ 
زا هک  ییوناب  دـنمدرخ  درکیم . دوعـص  یلاعت  یقرت و  نابدرن  رب  يد ، زا  رتهبزور  ره  تشادـن و  یعناـم  عدار و  هنوگچـیه  دوخ  یلیـصحت 
زا تشاد و  ياـج  ، هدوـب ریثاـت  نیرتگرزب  ياراد  رـشب ، یگدـنز  تـالوحت  رد  هک  ییاهدـمآشیپ  گرزب و  ثداوـحزکرم  رد  رمع  زاـغآ 

ربارب رد  هک  ار ، یناطیـش  ینامحر و  ياهتیـصخشتیعقومو  دربیمیپ  ثداوح  نآ  تقیقحهب  قیقد  يرظن  راشرـس و  یـشوه  اب  کـیدزن ،
هاگآ نآ  تسکـش  زمر  نیا و  يزوریپ  زار  زا  درکیم و  كرد  یبوخ  هب  ار  مادـکره  ریثاـت  دادیمصیخـشت و  دوب ; هتفرگ  رارق  رگیدکـی 
هارمه يرادـنپ  تیقفوم  اب  ادـتبا  ردهک  یعطق ، تسکـش  زا  دـشیم ، رگهولج  يروص  تسکـش  اب  زاغآ  رد  هک  ار  يدـبا  ياهتیقفوم  ودوب 

ياهنومن نیرتیلاع  هکییوناباناوت  دـید . ناوتیم  ار  شریظن  رتمک  ملاع ، نادرم  رد  هکلب  نانز ، رد  اهنت  هن  هک  ینز  اـتکی  دادیم . زیمت  دوب ،
نوگانوگ فیاظو  زا  ياهفیظو  رهو  هدوبتیعقوم  صیخـشت  یحورتردـق و  يدـنمدرخ ، تیافک و  شنیب ، شناد و  يریلد ، تماهـش و  زا 

زا دـنریگرب و  هرهب  شتاـمیلعت  ناوـخ  زا  ناـهج  نادرم  دـیاب  هکییوناـب  دنمـشناد  داد . ماـجنا  یبوـخ  هب  تفرگهدـهعهب ، هـک  ار  یعاـمتجا 
هیلعیلع کچوک  هداوناخ  دـننام  ياهداوناخ  خـیرات ، دوب . نینمؤملاریما  رتخد  بنیز ، ناوناب ، يوناب  وا  دـننیچب . اههشوخ  شتـالامکنمرخ 

داـجیا هداـعلاقوف  یلوـحت  هتـشاد و  قـیمع  يریثاـت  خـیرات  ریـس  رد  هـک  دنـشاب  ییاهتیـصخشنآ  دارفا  ماـمت  هـک  درادـن ، غارـس  مالـسلا 
ایوگ دزیخیمرب ; رتمک  نآزا  يرگیدهغبان  تساخرب ، ياهداوناخ  زا  گرزب  ياهغبان  رگا  هک  دهدیم  ناشن  نینچ  ام  هب  خیرات  دنـشابهدرک .
رگید دارفا  دوشیم و  زیچ  همه  وا  اذل ، دراذگیمنيزیچ . نارگد  يارب  دریگیمار و  هداوناخدارفا  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسجرب و  همه  وا 

مالـسلا هیلعیلع  دنـشابیم : ناهج  ناگرزب  زا  نآ  دارفا  همه  اریز  تسادـج . یعامتجانوناق  نیا  زا  نینمؤملاریما  هداوناـخ  ... چـیه هداوناـخ 
گرزب مالسلا  اهیلعبنیز  ، تسا گرزب  مالسلا  هیلعنیسح  تسا ، گرزب  مالسلا  هیلعنسح  تسا ، گرزب  مالسلا  اهیلعارهز  تسا ، گرزب 

هراب رد  ناهج  ناگدنسیون  ددرگیم . رتنایامناه  نآ  ياهیگتسیاش  رتراکشآ و  نانیا  تمظع  دوش ، رتشیب  رـشب  يرکف  دشر  هچ  ره  تسا .
رتزاب ار  دوخ  مشچ  یکدنا  رگا  دهد . ناشن  هدوب ، هک  يروط  نآ  ار ، اه  نآتمظع  هتسناوتن  یسک  زونه  یلو  دناهتشون ، اهباتک  مادکره ،

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  هداوناخ ، نیا  سـسؤم  دـنکیم . تام  ار  لقع  ناشتمظعو ، یگرزب  میرگنب ، ار  هداوناخ  نیا  يالعا  هقبط  مینک و 
نیرتگرزب بلاطوبا ، یلع ، ردپ  تسا . يراکادف  نیرتگرزب  زا  ياهنومن  هجیدخ   » ارهز ردام  تسا . خـیرات  درم  نیرتگرزب  ملـسو  هلآو 

( مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح   ) البرک www.Ghaemiyeh.comيوناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلعیلع ردام  دش . يراذگهیاپ  ششود  رب  مالسا  هک  تسا  یـسک  وا  هدوب ; شیرق  رورـس  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخلوسر  نابیتشپ 
هناـگهس تاـقبط  رد  هکیناـسک  تسا . هدوـب  ترـضحنآراتسرپ  نیرتـهب  لوـسر و  يارب  رداـم  نیرتناـبرهم  دـسا ، تـخد  همطاـف  مالـسلا 

. دنـشابیم ناهج  يامظع  نیرتگرزب  زا  اه  نآ  همه  یلو  دنراد ، توافت  رگیدکیابتمظع  رد  ناشدوخدـنچره  دـنرادرارق ، نادـناخنیا 
نیا زا  یکی  بنیز  تسا . میظع  رتـخد  تسا ، میظع  رـسپ  تـسا . مـیظع  رداـم  تـسا ، مـیظع  ردـپ  تـسا . مـیظع  هدـج  تـسا ، مـیظع  دـج 
نیا هب  دیناوتیم  امش  هن  ماهدیسروا و  لیاضف  تالامک و  تقیقح  هب  دوخ  هن  هک  دیونـشیم ; یبنیز  امـش  میوگیم و  یبنیز  نم  تسامظع .

یگداعلاقوف سب  زا  واهثداحرپ  یگدنز  هعلاطم  ماگنه  مرگنیم و  ار  وا  لیاضف  ناشخرد  باتفآ  هداتسیا ، رود  زا  نم  دیسرب . یلاعتقیقح 
نیا دیاب  بتکم ، نآو  دروایب . يرتخد  نینچ  دیاب  يردام  نانچ  يرآ ، مروآیم . دورف  رس  وا  تمظعاب  هاگشیپ  ربارب  رد  هداد ، ناشن  دوخ  زا 
ردام ردـپ و  نوچ  مه  یناگرزب  و  هدرک ، داجیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شدـج  هکیـسدقم  بتکم  دـنک . تیبرت  ار  درگاش 

نآ دـشاب . هدارا  اب  حور ، گرزب  دنمـشناد ، ، ریلد بنیز  نآ ، يدرگاش  هنومن  هک  تسا  هتـسیاش  دـناهدوب . بتکم  نآ  دـیتاسا  شردارب ، ودو 
زا هـک  تـسا  یهاـم  بـنیز ، تـسا . هدرب  ثراهـب  ار  اـه  نآ  يوـخ  دراد و  دوجوشتـسوپ  گر و  رد  شدـیتاسا  نوـخ  هکيدرگاـش ، مـه 

نوخ تسا . هدیـشخب  ییانـشور  ار  یناهج  هاگ  نآ  و  هتفرگ ، رب  هرهب  ياهتـسیاشروط  هب  مادـک  رهزا  هدرک و  رونبسک  نابات  دیـشروخجنپ 
تالوحت ثداوح و  هبرجت  يرـشب ، ياهبالقنانیرتگرزب  رد  تکرـش  گرزب ، نایبرم  راشرـس ، تواکذ  كاپ ، ریـش  كاپ ، هشیر  كاـپ ،

امومع و ناهج  نانز  داد . رارق  تیناسنا  بتارم  نیرتیلاع  زا  ياهنومن  ار  وا  داد و  شرورپ  ، دوبهتسیاش هک  روطنآ  ار ، بنیز  ناهج ، گرزب 
راختفا زا  دندرگ و  دنمهرهب  گرزب  يوناب  نیا  هیلاع  تامیلعت  زا  ودنریگب  قشمرـس  بنیز  راتفر  راتفگ و  زا  دیاب  اصوصخ ، ناملـسم  ناوناب 

، دوبهارمه مغ  جنر و  اب  رتشیب  هدوب و  شوخ  رتمک  شهاتوک ، هداس و  یگدنز  هرود  رد  ارهز  رتخد  دـنلاببدوخرب . بنیز ، بتکم  يدرگاش 
رتدـنمورین رتهدرـشف و  ار  شایحور  ياوقو  هدوزفا  شتماقتـسا  رب  دراد ، زاـب  هفیظو  يادا  زا  ار  وا  هک  نآ  ياـج  هب  هودـنا  جـنر و  نیا  یلو 

هتـشاد هدهعهب  ار  ردپ  هناخ  هرادا  یکدوک ، ماگنه  تسا . هتفرگ  هدهع  رب  ینوگانوگ  فیاظو  یگدنز ، هرود  رد  ناوناب  يوناب  تسا . هدرک 
، هتفر رهوـش  هناـخ  هب  هک  مد  نآ  تسا . هدرکیم  کبـس  اـه  نآ  شودرب  ار  رداـم  قارف  راـب  وهدرکیم  يراتـسرپ  شدـنمجرا  ناردارب  زا  و 
رد تسا . هتخادرپیم  ناملسم  ناونابتیبرت  میلعت و  هب  ینامز  تسا . هدوب  شنادنزرفيارب  ریظنیب  يردام  رهوش و  يارب  اهبنارگ  يرـسمه 
نآ هدوب ، راسگمغ  ار  ناگدـیدغاد  نانزهویب و  هدرکیم ، يرادهگن  ردارب  زا  تسا . هداد  ماجنا  ار  ینوگانوگ  گرزب و  فیاظو  زین ، البرک 

هدیشکتبیصم هتسکشلدناوراک و  سپس  و  دنک ، شنزرـس  ار  هفوکدنمزوریپ  هاپـس  دیآ و  نوریب  همیخ  زا  هک  درک ، باجیاهفیظو  هک  مد 
تماقتـسا ملاظ  ربارب  رد  نتفرن و  ملظ  رابریز  يانعم  مالـسلا  اـهیلعارهز  رتخد  . داد ماـجنا  یبوخ  هب  زین  ار  هفیظو  نیا  دـشاب ، رـالاس  هلفاـق  ار 

ناوتیم نتـشذگدوخ  زا  اب  هک  درکمالعا  نایناهج  هب  تخاس و  ناریو  ار  نارگمتـس  خاک  دوخ ، یحور  تردـق  ابو  داد  ناشن  ار  ندـیزرو 
تیاـهن اـب  دادـن و  هار  دوـخهب  یمیب  سرت و  سدـقم ، داـهج  نـیا  رد  مالـسلا  هیلعنیــسح  رهاوـخ  دـیبوکار . ناراکمتــس  نیرتدـنمتردق 

دوب یتردق  ثراو  وا  اریز  دوب ; ردتقمدیزی  يرآ ، تخاس . حضتفم  ار  هضرعیب  ردتقم  دیلپ  دیزی  و  محریب ، شکرـس  موش  دایزنبا  ، يریلد
يوناب دوب . هتـسشن  هدرتسگ  یتردق  ناوخ  رـس  رب  و  تشادن ، یتردق  داجیا  تقایلدوخ  اریز  دوب ; هضرعیب  دـندوب ، هدرک  داجیا  نارگد  هک 

و راخ ، یتخس  عقوم  و  دنرای ، تدایس  یشوخ و  ماگنههکیناتسود  درک ، اوسر  دندوب ، زابلغد  ناتـسود  هک  ار  نایفوک  مشاهینب ، دنمدرخ 
اه نآ  رب  تیناسنا ، ودرخ  ناهج  تسا ، یقاب  ایند  اـت  دوشیم و  هدوزفا  اـه  نآ  ییاوسر  ناـیفوک و  یماندـب  زورهب  زور  ماـگمه . نمـشد  اـب 

. دتسرفیم تنعل 

مود تمسق 

، دیدرگ ندش  هتشک  مزاع  ردارب  هکیماگنهو  دوب ، راتـسرپ  ار  شنادنزرف  رازگ و  تمدخ  ار  وا  دوب ، تایح  رد  شماقمالاو  ردارب  ات  بنیز ،
رکف رد  ردارب  يارب  درک . ادف  شراوگرزب  ردارب  هار  رد  ار  شدنبلد  دنزرف  درک . راثن  رداربناجظفح  يارب  تشاد ، تردق  رد  هچ  ره  بنیز 
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ردـپ و  دـیتلغ ، نوـخو  كاـخ  رد  شردارب  دـنمورب  ناوـج  هکیماـگنه  درکیم . تیوـقت  ار  ردارب  نازابرـس  هیحور  دوبهاپـس . يروآعـمج 
تبیـصم نیا  رثا  رد  اداـبم  دزاـس ، فـطعنم  رگید  ياـج  هـبار  ردارب  هجوـت  هـک  دـیناسر  ار  دوـخ  بـنیز  تـسیرگنیم ، هداتـسیا ، هدـیدغاد 

، تفرگتسد فک  رد  ار  دوخ  ناج  بنیز ، داد ، یمهمادا  دربن  هب  هنت  کی  دنام و  اهنت  ردارب  هک  یتقو  . دوش هتساک  ردارب  يورین  اسرفناج ،
سکیب بنیز  مرحم ، مهدزای  بش  دزادنا . ریخاتهبار  ردارب  تداهش  یتعاس ، دیاش  دش ; ناورهفوک  محریب  هاپـس  دعـس و  رمع  يوس  هب  و 

نوخ وكاخ  رد  یگمه  و  دنتفر ، شتسدزا  شناسک  همه  شناردارب و  شردام و  شردپ و  شدج و  شدوخ : لوقهب  دنچ  یتعاس  رد  دش .
رد بنیز  دوب ! ياهریت  ماش  هچ  هک  هو  تشاد ! دوجو  هایـس  ماش  نآ  دیپس و  بش  نیا  نایم  توافت  ردـقچ  مهد ! ماش  مهد و  بش  دـندیتلغ .

، تشاد اکتا  هطقن  تشاد ، رورـس  تشاد ، هاـنپ  تشپ و  مهد  بش  رد  تشادـن ! سکچـیه  مهد  ماـش  رد  یلو  تشاد ، سک  همه  مهد  بش 
بـش رد  بنیز  تشادـنار ! مادـکچیه  مهدزاـی ، بش  رد  یلو  تشادراوخریـش ، تشاد ، كدوک  تشاد ، ناوج  تشادرـسپ ، تشاد ، ردارب 

، تشاد نترب  ون  هماج  تشاد ، هاـگرخ  همیخ و  مهد ، بش  رد  دوبن ! مهد  ماـش  رد  یلو  دوبرورـس ، دوب ، همع  دوب ، رداـم  دوب ، رهاوخ  مهد ،
ماش رد  یلو  دوب ، ملاس  شنت  مهد ، بش  رد  تشادـن ! مهد  ماش  رد  یلو  تشاد ، رایـسب  نارازگتمدـخ  تشادباوخ ، رتسب  تشاد ، غارچ 

! دوب بآ  يرآ  دوب ! بآ  دوـب ؟ هچ  نآ  اـیآ  تشادـنمهدبشردهک ! تشاد ، يزیچ  بنیز  مهد  ماـش  رد  يرآ ... حورجمهناـیزات !  زا  مهد ،
رگجنوخ و نانزهب  ای  دیـشون ، شدوخ  لوا  دیدرگ ، لالح  بآ ، هک  یمد  ایآ  تشادن ! مهد  بشرد  یلو  تشاد ، بآ  مهد  ماش  رد  بنیز 

ناماکهنـشت هچ  دیپتیم !؟ شبلق  رد  یتارطاخ  هچ  تشاد ؟ یلاح  هچ  دـشونب  بآ  تساوخ  هکياهعفد  نیتسخن  داد ؟ ردهبردمیتی  ناکدوک 
ناـنز میتـی و  ناـکدوکهب  هنوـگچ  تشاد ؟ بآ  ندیـشون  رب  تردـق  اـیآ  دروآیم ؟ رطاـخهب  ، دـنداد ناـج  هنـشت  بل  اـب  هک  ار  يراوـگرزب 

تبیـصم همه  نیا  اریز  دوـب ؟ هتفهن  ورین  ردـقچ  روـجنر  نت  نیا  رد  دـنوادخ  منادیمن  نم  مناوتاـن ! باوـج  زا  هک  نم  داد !؟ بآهدـیدغاد 
و تفرن ! روتس  مس  ریزهب  یکی  كدوک ، همهنآ  نایم  رد  دراد . زابمیتی  ناکدوک  و  هدیدغاد ، نانز  یتسرپرـس  زا  ار  بنیز  هک  دشن  بجوم 

يوس هبریـسا  ناوراـک  تکرح  ماـگنه  دـشن ... مگ  محریب ، ناـبایب  نآ  رد  و  موش ، ماـش  نآ  رد  یکیو  تخوسناـههمیخ ! يزوسشتآ  رد 
يارب هدش ، نوگرگد  شلاحتبیصمتدش  زا  مالسلا  هیلعداجس  ماما  شردارب  راگدای  دنیبیم  مالـسلا  هیلعنیـسح  رهاوخ  هک  یتقو  هفوک ،

هب هکییاههنایزاتربارب  رد  شنت  و  درکیم ! يردپ  دوب و  ردام  ار  هتـشکردپ  ناکدوک  بنیز ، هار ، لوط  رد  دنکیم ! مادقاهدازرداربتیلـست 
لمحم زا  یکدوکایو  دـنامیم ، بقع  ناوراک  زا  ینزهویب  رگا  درکیم . یناشفناج  اه  نآ  يرادهگن  رد  و  دوب ، رپس  دـمآیم  اه  نآ  يوس 

ینعی نیمز  يور  درم  نیرتدیلپ  اب  بنیز ، درکیم ! راوس  ار  كدوک  دیناسریم و  ناوراکهب  ار  نزمالـسلا  هیلعیلع  رتخد  داتفایم ، نیمز  رب 
. تشاد رگد  راتفر  وتفگ  نخـس  رگد  روج  دوبحتاف ، ناروتارپما  نیرتموش  هک  دیزی  ابو  ، درک راتفر  یعون  تفگ و  نخـس  يروط  دایزنبا 
، داد ناشن  یگتشذگدوخ  زا  ويراکادف  نانچ  مالسلا  هیلعنیسح  رهاوخ  تفرگ ، مالسلا  هیلعداجسماما  نتشکهب  میمصت  دایزنبا  هک  یتقو 

ياهنادند رب  یتسدبوچ  اب  و  دوبهدش ، يزرو  هدابتسمرـس  دـیزی ، هکیماگنه  تخاس . فرـصنم  موش  میمـصت  نآ  زا  ار  كاپان  نآ  هک 
زا تشگزاب  زا  سپ  درک . خـلتدیزی  ماک  رد  دـبا  ات  ار  يزوریپ  ینیریـشهک  تفگ  ینخـس  درک و  يراک  رهاوخ  تخاونیم ، رداربهدـیربرس 
 . تشگزاب هنیدم  هب  هاگ  نآ  دـناهدش ، نفد  شنارای  سدـقم و  رکیپنآ  هک  دوش  نئمطم  ات  تفر  ردارب  ربق  يوس  هب  هرـسکی  رهاوخ  ماش ،
مغ يونازهب  رـس  تسـشنیم و  هک  دوـب  یتـقو  بنیز  شیاـسآ  تفرگن . مارآ  شلد  زوـس  هدـید و  کـشا  تدـم ، نیا  لوـط  رد  یلو  یلو !

، تبیـصم راشف و  همه  نیا  نایم  رد  دیکـشخب . شیاهکشا  اـت  تسیرگ ، ردـقنآ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  رتخد  تسیرگیم . داـهنیم و 
هب دنوادخ  و  دراد ؟ ورین  ردقچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هداون  هک  دش  مولعمو  دوب ، بنیز  تمظع  یگرزب و  دش ، نایامن  هک  يزیچ 

، هتشاد ریظن  رتمک  رـشب  خیرات  رد  هکيراوگان  تبیـصم  نیرتگرزب  تسا ! هداد  ییاناوتردقچ  هدیدجنر ، حورنآو  هدیـشکمتس ، رکیپ  نآ 
هوک دـننامو  دـشن  فرحنم  دوخ  فدـه  زا  درکن و  مگ  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  يو  یلو  دـمآ ، دراو  نینزاـن  حورنآ  روـجنر و  رکیپ  نیا  رب 

يزوسشتآ و يردهبرد ، يریسا و  اهنآ ، هراپهراپ  رکیپ  نازیزع و  غاد  تشاد : نوگانوگ  ياهتبیصم  نینمؤملاریما ، رتخد  دنامب . راوتـسا 
رد ردـپ  تفالخ  نامزرکذـت  دـیلپ ، مدرم  ياـهنابز  مخز  محریبياـهبرع ، ياـههنایزات  ییورهداـشگ  تزع ، زا  سپتلذ  يرگجنوخ ،
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هچ دزادـنیب ، اپ  زا  ار  یناـسنا  هک  تسا  سب  اـهنیا  زا  مادـکره  ، ناـیفوک راـتفر  و  تشاد ، هفوک  لـهاندرگ  رب  شردـپ  هکیقوقح  و  هفوک ،
مخ مالـسلا  اهیلعیلع  رتخدیلو  دوش . رادهدهع  دیاب  زین  ار  ینیگنـس  فیاظو  نیارب ، هفاضا  دروایبموجه . نت  کی  رب  اهنآ  مامت  هک  دسرب 

راتفر راتفگ و  يارب  یـسایس  رظن  زا  هدشن  نونکات  داد . ماجنا  دـهدیم ، صیخـشترطاخ  شیاسآ  تقو  رد  لقع  هک  هچ  نآ  و  درواینورباهب ،
، هدرک يراتفر  ای  هتفگ و  ینخـس  بنیز  هکییاـجنآرد  هک  دـشیدنیب  هچ  ره  لـقع  تفرگیـسایس ; هابتـشا  کـی  تراـسا ، رفـس  رد  بنیز 

لیـصفت بجوم  نآ  شرامـش  هک  تسا  رایـسب  بنیز  یـسایس  ياهراکهاش  تفای . دـهاوخن  دـیوجب ، رتهنادـنمدرخ  يراتفر  ایو  رتهبینخس 
هنوگچ نایدیزی  هکتشاد  مالعا  نایناهج  هب  و  درک ، ریبعت  مردپهب   » هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  نخـس  ماگنه  رد  بنیز  دوب . دهاوخ 

ياـههتکن و  دوبهدـمآ ، اـجکزا  دوب ، ناـنآ  تسد  ردهک  یتردـق  و  دـندرک ! ریـسا  ار  یـسک  هچو  دنتـشک ، ار  یـسک  هچ  و  دنتـسه ! یمدرم 
ارچ هـک  دوـشیم ، راکــشآ  هـتفهن  يزار  هـک  تساـج  نـیا  دزاـسیم . جراـخ  ندوبهمدــقم  تروـص  زا  اراـم  همدــقم  شناـیب  هـکيرگید 

ار هفوک  لهاو  دوب  هاگآ  شرفـس  ماجنا  رـسهب  شدوخ  هک  نآ  اـب  درب ، هارمهار  ناـکدوکو  ناـنز  ناوناـب و  يوناـب  مالـسلا  هیلعادهـشلادیس 
تراسا رگا  دروآنوریب . هدرپ  سپ  زا  ار  مالسلا  هیلعنیسح  يراکادف  هیماینب و  تایانج  البرکهعجاف و  ناوناب ، تراسا  تخانـشیمبوخ .

، دوـش هاـگآ  نآ  زا  یـسک  دنتـشاذگیمنو  دندیـشکیم  ـالبرک  تاـیانجرب  ياهدرپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  نانمـشد  دوـبن ، اـه  نآ 
تاحفص زا  ار  گرزب  يراکادف  نیا  و  كانلوه ، تیانج  نیاو  دنتسبیم ، روزای  لوپ و  هلیسو  هب  ارناشنابز  دنتـشاد ، عالطا  هک  ار  یناسکو 

زا دش ، بنیز  ردام  ربهک  یمتـس  رگم  دندرک ; وحم  ار  دوختیانجو  مرج  راثآ  ناراکتیانج ، زا  يرایـسب  هک  نانچ  دندرکیموحم . خیرات 
ات دوش ، ریـساسپس  و  دنیبب ، ار  هیماینب  يراکتیانج  و  ردارب ، يراکادف  دشاب ، البرک  رد  دیاب  بنیز  یلو  دـیدرگنوحم !؟ خـیرات  تاحفص 

مالــسلا و هـیلعیلع  شردــپ  ندــش  هدــنز  بجوــم  بـنیز  تراــسا  مییوــگب : رگا  مـیاهتفگن  هـفازگ  دوــشن . وــحم  گرزبتـقیق  نــیا 
دوبانووحم ار  همهدنتساوخیم  يرگهلیح  لوپ و  روز و  اب  هیماینب  اریز  دوب ; مالـسا  تایح  دیدجت  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخلوسرشدج 

داد و داـبرب  ار  دـیلپ  هـشقن  نـیا  مالــسلا  هیلعنیــسح  ندشهتــشک  دـنراذگن . یقاـب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصلوسر  تلاـسر  زا  يرثاو  دـننک 
راگدایهب يو  زا  تقیقح  نیا  یلو  تفر . ایند  زا  یناوج  رد  درکن و  يزارد  رمع  بنیز ، تخاس . المرب  ار  نیسح  ندش  هتشک  بنیزتراسا ،

نیا ینانبل  ناتـسود  زا  یکی  لاس 71 مرحم  مهدزای  زور  رد  مدرکترفاسم و  یبرع  ياـهروشکهب  یـسمش  لاس 31  رد  باتک . نیا  دـنامب .
دیآ هتفگ  ناربلد . رکذ  هک  دشاب  نآرتشوخ  نومضمهب : متفای و  اویش  هتسیاش و  رایـسب  ار  نآ  هعلاطم ، زا  سپ  درک . تیانع  نمهب  ار  باتک 

، رایدنآ رد  بنیزسدقم  دوجو  تاکرب  زا  مداد و  نایاپ  ار  شاهمجرت  نانبل  نامه  رد  متفرگ و  نآ  همجرت  هب  میمصت  نارگید . ثیدح  رد 
. دوشیم زیزعناگدنناوخمیدقت  کنیا  هدرک ، رظن  دیدجت  نآ  رد  رابود  یکی  ناریا ، هبتعجارم  زا  سپ  مدنام . نوصم  گرزب  یتارطخ  زا 

هدنسیون

دنچ ره  هدنـسیون  تسا . رـصم  نایناحور  زا  یکیدنزرف  برع و  لوا  هجرد  ناگدنـسیونزا  یطاشلاتنب ، هشئاع  رتکد  وناب  باتک ، هدنـسیون 
یملقاب ار  یخیرات  قیاقح  یلو  هدش ، هراشا  یقرواپ  رد  اه  نآ  زایضعب  هک  دراد ، زین  یخیرات  تاهابتشا  هتشادن و  یقیمع  رایـسب  تاعالطا 

ردام بهو : تخد  هنمآ  تساهدرک : فیلات  باتک  نیا  نتشون  زا  سپ  هک  هدنسیون  رگید  راثآ  دنکیم . نایبریذپلد  یکبس  نیریـشرایسب و 
ياهیحان ، کیره رد  هک  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نارتخد  رگیدو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نانز  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

ییابیز ترابع و  ینیریـش  رد  اهنآ ، زا  کـی  چـیه  بناـج ، نیا  رظنهب  دـنک . ناـیبتسا  هتـساوخ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  یگدـنز  زا 
. تسینام باتک  دننام  کبس ،

باتک همجرت  شور 

، دنمانیم دازآ » همجرت   » مانهب هک  ار  یشور  اریز  ; دوشیم هدیمان  دودحم » همجرت   » مانهب زورما  هک  متسه  یـشور  رادفرط  نم  همجرت ، رد 
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دح ات  اذـل ، دوشیم . يراددوخ  نآ  رکذ  زا  راصتخا ، هطـساوهب  هک  لصفم  تسا  یثحب  اج  نیارد  دـیمان و  ناوتیمن  شاهمجرت  نم ، رظنهب 
، زین هدوب  بسانم  هک  ییاج  رد  دنامب . ظوفحم  یـسرافنابز  گنر  لاح  نیع  رد  دشاب و  دودـحم  نم  همجرت  هک  ماهدرک  شـشوک  ناکما ،

دادرخ 1336. مهدزون  هدعقلاوذ 1376 . مهد  هبنش  کی  ردص . اضردیس  مق ، تسا . هدش  هداد  یقرواپ  رد  یتاحیضوت 

نامحرلادبع یلع  دمحم  خیش  گرزب  داتسا  مردپ  هب  میدقت 

وت نتشون ، ماگنه  هک  مدرک  ساسحا  متفایتغارفنتشونزا ، هک  یتقو  و  يدوب ، مرطاخ  رد  وت  متشونیم ، باتک  نیا  زا  هکياهملکره  اردپ !
راـگزور زا  يراداـفو  مارتحا و  ساـپ  هب  نم  هک  تسا  باـتک  ناـمه  نیا  کـنیا ، یتخومآیم . نمهبو  یتـشونیم  نم  يارب  ياهدوب ، نماـب 

هاگـشزومآهب هک  یتقو  مدیلابیموت ، هب  دوخ  ياقفر  نالاسمه و  شیپ  مدوب و  ياهچبرتخد  نم  هکییاهزور  منکیم ، میدقتوت  هب  هتـشذگ ،
وت سردهب  اپاترـس  نانآ  هک  میدیدیم ، نادرگاش  زا  ياهقلح  نایم  رد  هرجنپزا ، ار  وتو  تشذگیم ، طایمد  هسردم  زا  نامهار  و  میتفریم ،

میلعت وـتزا  هتـسشنوت و  درگرب  هک  میدـیدیم  تنادـیرم  ناراـی و  زا  يرگید  هـقلحرد  ار  وـت  میتشگیمزاـب  هکیماـگنه  ، دـندادیم شوـگ 
كدوک هک  نآ  اب  نم  میدادیم . شوگ  زینام  و  دندادیمشوگ ، دادیم ، ناشن  ار  قحهب  ندیـسر  هار  هک  وت ، رثؤم  نانخـسهب  دـنتفرگیم و 

وت هب  تداراو ، قوش  يـالعا  دـح  اـبو  مسرب ، ییوگیم  نخـسنآ  رد  وت  هکیلاـع  طـیحم  نآهب  مهاوـخیم  هک  مدرکیم  ساـسحا  مدوـب ،
ام نایم  رد  وت  هک  ماهدرکنشومارف  زونهنم  یلو  تسا ، هتـشذگ  يرایـسب  ياهزورو  تسا  یناـمز  رید  هک  نآ  اـب  ردـپ ! يا  موش . کـیدزن 
هک يدـیناهگآ  ار  ام  يدـیناشون و  امهب  ارناشرهم  یکدوکزا ، هکیناـسک  یتفگیم ; نخـس  ادـخ  لوسر  كاـپ  ناـمدود  زا  یتسـشنیم و 
هب رفـس  هدامآ  شیادرف  هک  مراد ، دایهب  ار  بجر  هام  ياهبش  زا  یبش  مردپ ! میراد . ار  هداوناخنآ  هب  باستنا  فرـش  نوچ  میلابب ; دوخرب 

رهاوخ نم و  دیـشکیمار . شدازون  ندـمآ  تعاـس  راـظتنا  دـنادرگب -  مرخ  ار  شیور  يادـخ  هک  ناـمزیزع -  رداـم  يدوبهرهاـق و  يوـس 
نیا زا  تسد  هک  میتشاد  دیما  میتساوخ و  وتزا  ام  یتشاد ، لاغتـشايادخ  تدابع  دجهت و  هب  وت  هک  یتقو  میدـمآوت . دزن  همطاف ، مرتگرزب 

. تسوا اب  يادخ  دیشابن ، كانهودنا  دیـسرتن و  یتفگ : نینچ  ام  هب  میدوب . كانمیب  نامردام  رب  ام  اریز  يزادناشریخاتهبای ; يرادرب و  رفس 
رفــس نآ  رد  اریز  یتـفگ ; نخــس  يزادــنیبریخاتهب  ار  نآ  یتسناوتیمنهکيرفــس  زا  و  يدرکزاـب ، ییاـج  دوـخ  راـنک  رداـم  يارب  سپس 
بـش زا  یـساپ  دـشیم ! لیکـشت  بنیز   » ناوناـب يوناـب  داـیهب  هک  دوب  یـسلجمرد  تکرـش  نآ  و  ینک : ماـیق  یمزـال  هفیظوهب  یتساوخیم 
عادو ام  اب  وت  تشادرب ، ار  بش  هدرپ  حبص ، هکیماگنه  میدینشیموت . زا  ار  وا  زیگناروش  ناتساد  میدوبهتـسشن و  وت  دزن  زونه  امو  تشذگ 

! ناج ردپ  يدرک . رفـس  يدرپس و  ادخ  هب  ار  وا  ام و  هاگ  نآ  و  راذـگب . بنیز  ار  شمان  يدروآ  رتخد  رگا  یتفگ : نینچ  مردام  هبو  يدرک 
مدرپس و رطاخ  هب  ار  شباذـج  رثؤم و  لیاضف  اهییابیززا و  یـضعب  و  مداد ، ياج  دوخ  بلق  رد  ار  بنیز   » ناوناب يوناب  مان  بش ، ناـمهزا 
هک متفای  ار  دوخ  ، مدـش نتـشون  هداـمآ  هکیماـگنه  مسیونب . يزیچ  ناوناـب  يوناـب  زا  اـت  ماهدـمآ  قوشهب  زورما  مدرکن . شـشومارف  زگره 
رد روطنیمه  هدرک و  مسجم  ممـشچ  ربارب  رد  ار  نآ  و  تساربارب ، یگدنزهمه  اب  هکيزورید  رد  زوریدنآ و  ماهتـشگزاب ، مدوخ  زوریدهب 

یلو مداـهن ، مهرب  مشچ  متفاـی ، هتـسخیمک  ار  دوـخو  مداـهن  وسکـیهب  ار  ملق  مدـشغرافباتک . نیانتـشون  زا  اـت  دوـب ، مسجم  نـم  ربارب 
، مور باوخهب  هرابکی  موش و  شمیلست  هک  دوب  کیدزن  متفای ، اراوگ  ار  نآ  دوب . مدای  رد  نانچ  مه  دوب ، هتفر  هدرکتشپهکياهتشذگ و 
! ردام يا  درادهگن . ار  وت  يادخ  ردپ ! يا  متفگیم : دوخ  ابومدمآ  شوههب  یـشوهیب  زا  مدوبهدینـشن . رود  زا  ار  دوخ  كدوکيادص  رگا 

. هشئاع دزرمایب . ار  وت  يادخ 

همدقم

; تسین ضحم  نامر  باتک  نیا  نینچمههدش  هتفرگ  حیحـص  یخیرات  كرادـم  زا  نآ  بلاطم  مامت  هچرگا  تسین ; خـیراتاهنت  باتک ، نیا 
یگدنز يرـصع  رد  هک  دوب  هدش  ردقم  يو  يارب  هک  تسا  ییوناب  لاح  حرـش  نکیل  تسا . هدـمآرد  ینامر  کبـسهب  شراگن ، رد  هچرگا 
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نآ مینکب  نامزنآ  زا  هکیفیـصوت  نیرتمک  هک  دوش ، نایامن  مالـسا  تلود  هنحـص  رد  ینامزو  دشاب ، رپ  گرزب  ياهدمآشیپزا  هک  دـنک 
. تسالبرک تبیـصم  نآ  و  هدیدرگ ، نیرق  یتبیـصماب  تیناسنا ، خیرات  ام و  خیراترد  نزنیا ، مان  تسا : هدوب  ناشاب  ینامز  مییوگب  هکتسا 

یضعب یتح  هدوب ، امومع  یمالسا  خیرات  ردو  اصوصخ  هعیش  خیرات  رد  رثؤم  ثداوح  زا  یکی  هک  دنراد  قافتا  ناسیون  خیرات  هک  یتبیصم 
زا و  هداد ، رارق  اجرباپ  مکحتـسم و  ار  نآ  و  هدرک ، داینب  ار  عیـشت  بهذـم  هک  تساياهثداحنیرترثؤم  نیرتـالاب و  هک  دـندقتعم  اـه  نآ  زا 

نوخ گنرهب  ار  ام  یبهذم  یـسایسخیرات و  دش ، هتخیر  زادگناج  راتـشک  نآ  رد  هک  ینوخ  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع  اراه  نآ  تهجنیمه 
رب هک  دننکیمن  راکنا  ریخا ، هتسد  هن  هتسدنآ و  هن  مینیبیم . نایعیش  تادهاجمو  بلاطوبا  نادنزرف  ياههاگلتق  رد  ار  نآ  ام  هک  دروآرد ،
اریز هدیمان ; البرک » هلطب   » ار وا  اه  نآ  زا  یضعب  هکلب  هدوب ، گرزب  رایسب  ياهفیظو  زادگناجتبیـصم ، نیا  رد  بنیز ، ناونابيوناب  شود 

يارب و  دـیامن ، يدردمه  نارـضتحماب  دـنک و  يراتـسرپ  ار  ناحورجمات  دـیدرگ  نایامن  كانرطختعا  نآ  رد  هک  دوب  ییوناب  نیتسخنيو 
، دـندیوجیم ارناشاهرکیپ  یـشحو  ناگدـنرد  اوه و  ناغرم  دـندوب و  هداتفانابایب  نآ  رد  هراپ  هراپ  هعطق و  هعطق  هک  ینادیهـش  ناـینابرق و 

دیاب یفرط  زا  وا  اریز  ; هدرک زاغآ  تبیـصم  نیا  زا  سپ  ار  دوخ  گرزب  هفیظو  بنیز  هک ، تسا  نآ  نم  هدـیقع  یلو  دزیرب . کشا  دزوسب و 
نیسح نبیلع   ) رامیب یناوج  ناج  زا  يزاب  ناجاب  دیاب  یفرط  زاو  دنک ، یتسرپرس  دناهداد -  تسد  زا  ار  ناشنادرمهک  مشاهینبریسانانز -

، نیارب هفاـضا  تشگیم . هدـیچرب  ماـما  ناـمدود  وا ، ندـش  هتـشکاب  و  دـشیم ، هتـشک  دوبیمن ، بنیزرگا  هک  دـنک ، عاـفد  نیدـباعلانیز )
مرادـن ناـمگ  دور . ردـههب  دـش ، هتخیر  هک  یـسدقم  نوـخنیاهک  دراذـگن  تشاد  هفیظو  بنیز  دوـب ; بنیز  شود  رب  رتگرزب  ياهفیظو 

شومارف دـیواج و  یتبیـصم  ار  نآ  راتـشک ، نیا  عوقوزا  سپ  هک  دوب  یـسک  بنیز  میوگب ، رگا  مشاب ، هدرک  يورهدایز  ای  و  دـشاب ، هغلابم 
درک و لمحت  ناوتب  هکدوبن  ياهزادنا  هب  دوب ، هدیـشک  هکییاهجـنر  اهدرد و  دـنامن ، هدـنز  البرک  هعجاف  زا  سپ  بنیز ، داد . رارق  یندـشن 

زورما ات  هک  دزورفیب  ار  یهودـنا  نوخ و  شتآ  نایعیـش ، ياهلدرد  تسناوت  درک ، یگدـنز  هک  یهاتوک  تدـم  نآ  رد  یلو  دروآ . تقاط 
يراوـخو یتخبدـب  هب  دـندرک ، نانمـشد  میلـست  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب  لـها  هک  اریناـسکو  ددرگن . شوماـخ  دـشکب و  هناـبز 

ثرا لسن  زا  یلسن  هکدراذگ  ياجربناشنادنزرف  نایم  رد  سدقمونیگمهـس  یثرا  ار  هانگ  نیا  ندرک  كاپ  و  دزادنیب . ینامیـشپ  شزوسو 
ناـسیون خـیرات  نمزا ، شیپ  هک  يروط  نآ  ، تسناد گرزب  يوناـب  نآ  یگدـنز  زا  یـشقن  ناوتیمن  ار  باـتک  نیا  هک  میوگیم  زاـب  دربب .
رتباذج رتابیزات و  دناهدوزفا ، دننام  هناسفا  ییاههیاس  نآ  ربو  دناهدمآ ، ناسیون  بقانمو  لیاضف  اه  نآ  زا  سپ  دناهتـشون و  نانیمطا  دروم 

نیا رد  ار  خیرات  یلصا  ياهگنر  هک  ماهدیـشوک  ماهتـسناوت  هچ  ره  نم  ددرگ . رتنشور  شتقیقح  نایب  و  رتقیمع ، زغمرد ، شریثاتو  دوش 
. دهد خر  یللخنآ  رد  ایو  دورب ، نایم  زا  بقانم  لیاضف و  هیاس  هک  نآ  نودب  مهد ، ناشن  منکیم ، مظعم  يوناب  نآیگدـنز  زا  هک  یـشاقن 

قح نم  و  دـناهدید ، هتخانـش و  ار  وا  ناگتـشذگهک  نانچ  نآ  ، هدـمآرد وناـب  نیا  تروصهب  يرـصنع  دـشاب ، هچ  ره  خـیرات  ملعرظن و  اریز 
ار اهرادـنپ  اـهباوخ و  دـهاوخب  سانــشناور  يدنمــشناد  هـک  نآ  رگم  مرگنب ، یمارتـحایبرظن  اـب  اـههیاس  نـیا  زا  کـی  چـیههب  مرادــن 

تروص مناوتب  ات  هتخیمآ ، مهرد  ار  دننام  هناسفا  ياههیاس  یخیرات و  ياهگنر  هک  دوب  نیا  باتک  نیا  رد  نم  ششوک  مامت  دنکهرخـسم .
. مهدب هولج  هدمآرد ، لثم  کشاو و  ناتساد  تروصهبتیناسناخیرات  رد  هتشاد و  تکرش  ام  خیرات  سیسات  رد  هک  ار  یسک 

ناکاینو ناردپ 

لوا تمسق 

زا هدنکآ  ییاهلد  اب  هک  ناناملسم  زا  نت  رازههد  اه  نآیپرد  و  دنراد ، ار  یتدالو  تعاس  راظتنا  قایتشا ، ینارگناب و  راوگرزب ، ياهداوناخ 
هدژم ندیـسررظتنم  دـناوخیم ، وا  کـمکهب  اريادـخنازوس  ییاـهاعد  اـب  ناـشاهنابز  و  دـنرگنیمردام ، نیا  يوس  هب  یتسود  مارتـحا و 

ار ربمغیپ  ناگدید  هک  نآ  زاسپ  دروایب ، رگیديدنزرف  توبن ، نادناخ  رد  تسا  کیدزن  هک  ربمغیپ  رتخد  تسارهز ، ردام ، نیا  دنـشابیم .
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نایاپ راظتنا  تعاس  دوبن . ردقم  شیارب  یگدنزهک  ( 1  ) یلعنبنسحم مانهب  یموس  رسپ  و  تخاسنشور ، نیسحو  نسح  زیزع ; هداون  ودهب 
بنیز شاهتـشذگرد  هزات  رتخد  مان  ات  داهنمان ، بنیز  ار  نآ  تفگ و  کیربت  ودب  ادخ  لوسر  دروآ و  يرتخد  ارهز  هک  دیـسر  هدژم  تفای .
تـسد نایاپیب  یهودنا  بنیز ، گرمزا  ار  ترـضح  نآ  اریز  دراد . هگن  هدـنز  دوب ، هتفرایند  زا  دازون  نیا  تدالو  زا  شیپ  یکدـنا  هک  ار ،

صاعلاوبا شاهدازهلاخ  يرسمههبتثعب  زاشیپ  هک  هدوب  ترـضح  نآ  نارتخد  نیرتگرزب  دوب ، هتفر  ربمغیپ  تسد  زا  هکيرتخد  دوبهداد .
راـی ناـنچ  مه  یلو  دـشن ، ناملـسم  صاـعلاوباو  دروآ  مالـسا  بنیز  تثعب ، زا  سپ  دوـب . هدمآردسمـشدبع  نب  يزعلادـبع  نـب  عـیبر  نـب 

نارسپ فالخ  رب  درک . يرادیاپ  دندرکیم ، شرـسمهزا  ییادج  هب  راداو  اروا  هک  شیرق ، ربارب  رد  و  دوب ، دوخ  نینزان  رـسمه  رادتسودو 
هب هک  دوب  یناسک  هرمز  رد  صاعلاوباو  دیسر  ارف  ردب  هوزغ  دنتفگ . كرت  ار  ربمغیپ  نارتخد  موثلک  ماو  هیقر  دوخ  نارسمه  هک  ( 2  ) بهلوبا

يدنبندرگ دربیم ، رسهب  هکمرد  زونه  تشادیم و  تسود  نیریش  ناج  نوچ  ار  دوخ  رهوش  هک  بنیز  دندش . ریـسامالسا  نایهاپـستسد 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  مشچ  هکنامه  داتـسرف . هنیدم  هب  شرهوش  يادف  ناونعهب  ، دوب هداد  وا  هب  یـسورع  ماگنه  هجیدخ  شردام  هک  ار 

حالـص رگا  : » دوـمرف نینچهداد  رارق  بطاـخم  ار  دوـخ  ناملـسم  ناراـی  هاـگ  نآ  دـش . ناـشیرپ  بلقنم و  داـتفا ، هجیدـخدنبندرگهب  هـلآو 
، درک دازآ  ار  دوخ  ریـسا  ربمغیپ ، هللالوسر . ای  يرآ  دنتفگ : دـینادرگزابشدوخ .» هب  ار  وا  دـنبندرگو  هدرک  دازآ  ار  بنیز  ریـسا  دـینادیم 
هب بنیز  . تخادناییادج رـسمه  ود  نیا  نایم  مالـسا  و  دش ، نوریب  صاعلاوبا  هناخ  زا  بنیز  دتـسرفب . هنیدم  هب  ار  بنیز  وا  هکطرـش  نیدـب 
زا سپ  تخوسیم . دوـخ  رـسمه  نارجه  شتآ  ردیلو  دـنامب ، هکم  رد  صاـعلاوبا  و  دوـب ، هودـناو  مغ  زا  هدـنکآ  شلد  یلو  تفر  هنیدـم 

نکیل دندش ، ریسا  مالـسا  نایهاپـستسد  هب  نایناوراک  ناوراک و  ، نتـشگزاب ماگنه  درک . ماش  هب  يرفـس  تراجت ، يارب  صاعلاوبا  يدنچ ،
درب و هانپ  وا  هب  دیـسر ، بنیزهناخ  هب  هکیماگنه  تخادرپ . دوخ  رـسمه  يوجوتسج  هب  دـش و  هنیدـم  دراو  هنابـشو  تخیرگب  صاـعلاوبا 

گنابدـنلب يادـص  اـب  هاـگ  نآ  دروآ ، ياـج  هب  ار  حبـص  زاـمن  ادـخ  لوـسر  اـت  درک  ربـص  بنیز  درک . شنئمطم  داد و  هاـنپ  ار  يو  بـنیز 
نایفارطاهب يور  درک و  رثا  شلد  رد  دیـسر و  ردپ  شوگ  هب  بنیز  يادـص  مداد .  هانپ  ار  عیبر  نب  صاعلاوبا  نم  ناناملـسم ! يا  : » تشادرب

مدوبن هاگآ  بلطم  نیا  زا  نم  تسوا ، تسد  رد  مناج  هکیسک  هب  : » دومرف يرآ . دنتفگ : مدینش .»!؟ نم  هچ  نآ  دیدینش  ایآ  : » دیـسرپهدرک
ریجی : » دوب هدرک  يراذگنوناق  دوخ  ار  هچ  نآ  دروآ  نابز  رب  هاگ  نآ  دش ، شوماخ  یکدـنا  سپ  مدینـش .  نم  ار  هچ  نآ  دیدینـش  امـش  ات 

هناخ لخاد  ات  داتفا  هار  هب  راقو  شمارآ و  اب  تساخرب و  سپـس  دـهدب .» هاـنپ  هک  دراد  قح  اهناملـسم  نیرتتسپ  مهاـندا ; نیملـسملایلع 
وکین صاـعلاوبا  زا  : » تفگ يوهب  ردـپ  دـنادب . ار  شداـیرف  ساـکعنا  هک  دادیم  شوـگ  ییوـگ  دوـب و  رظتنم  هتـسشن و  بنیز  دـش . بـنیز 

تعاطا ادـخ  هب  : » تفگ دـیزرلیم  يدونـشخ  زا  هک  بنیز  یتسین .  لـالحوا  رب  وت  اریز  دـنکن ; زارد  وت  يوس  هبتسد  یلو  نک ، ییاریذـپ 
شیرق ناوراـک  هـک  ینادرمو  تشگزاـب ، دوـخ  ناراـی  يوـس  هـب  تـفگن و  یباوـج  ردـپ  دـیهدیمن .»!؟ سپ  ار  شلاـم  اـیآ  یلو  مـنکیم .
امشهب يادخهک  تسا  یلام  نآ  و  هدیـسر ، امـش  هب  وا  زایلام  دینادیم و  ام  اب  ار  درم  نیا  تبـسن  : » تفگ نینچ  دناوخ و  ارف  دندوبهتفرگار 

«. دیرتراوازس لام  نیا  هب  امـش  دیراد و  قح  دیهاوخن  مه  رگاو  دیهد ، سپ  ار  وا  لام  دینکیکین و  امـش  هک  مرادیم  تسود  نم  هدیـشخب ،
دوب شاهلاـخ  رهوش  تسود و  وا  اـب  یتقو  هک  ار  يدرم  و  تفگ . عادو  دوب  شرـسمه  یتقو  هک  ار  ینز  صاـعلاوبا ، میهدیم . سپ  دـنتفگ :

رب شناـبحاص  هب  دوـب  وا  دزن  مدرم  زا  تناـما  هچ  نآاـج  نآ  رد  تفرگ . میمـصت  يراـک  هب  دـش و  راپـسهرهکم  يوـس  هـب  درک و  شیاـتس 
ات دش  هنیدم  يوس  هب  و  مدش . ناملسم  نم  هک  دینادب  سپ  تفگ : هن . دنتفگ : دراد ؟ یلام  نم  دزن  یسک  رگید  ایآ  : دیسرپ سپـس  دینادرگ ،

هوزغ زاسپ  وا  يارب  هک  يدمآشیپ  رثا  رد  و  درکن ، یگدنز  دایز  بنیز  یلو  ( . 3 . ) دنک جاودزا  بنیز  اب  مود  راب  هدرک و  تعیب  ربمغیپ  اب 
دیدب و هنیدم  هار  رد  ار  بنیز  يرفاک  هک  دوبنینچ  دمآ  شیپ  تسبربتخر . ناهج  زا  دوب ، هداد  خر  هنیدـم ، هب  هکم  زا  ترجه  عقوم  ، ردـب
ات تخوسیم ، مغ  شتآ  رد  ردپ  تفر و  ایند  زا  بنیز  درک . طقـس  ار  دوخ  نینج  بنیز  دزياهبرح ، دوب ، رادراب  هک  یلاح  رد  وا  مکـش  هب 
هب دازون  يارب  هنیدـمزا  يداش  ياهدایرف  تشاذـگ . بنیز  ار  شمان  ادـخ ، لوسر  دروآ . ار  رتخد  نیتسخن  ارهز ، ، بنیز رهاوخ  هکیماگنه 

یخلت وندیشک  جنر  لاس  هدزیس  زا  سپ  هکیماگنه  درک . لابقتـسا  (ص ) ادخ لوسر  زا  شیپ ، لاسشـش  هک  ياهنیدم  تفریم ; نامـسآ 
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نارای وا و  هدومن و  ییاریذپ  يو  زا  ییور  هداشگ  ریظنیبیفعـش و  قوش و  اب  هنیدـم  لها  دومرفیم ، ترجه  رهـش  نادـب  هکم  زا  ندیـشچ 
زا دندرک و  شیرادهاگنهک  ار  هنیدم  لها  يراوگرزب  نیا  دوب ، هدنز  هکیمادام  (ص ) ادخ لوسر  دـنداد . دـنمجرایهاگلزنم  ار  شرجاهم 

. دوتسیم دروآیم و  دایهب  هتسویپ  دزاس ، رشتنم  ار  دوخ  ینامـسآ  مایپات  دندرک  هدامآ  شیارب  ار  هنیمز  و  دنتـشاد ، شظوفحم  نانمـشد  رش 
شیرق دزن  هکيرتـخد  دوـب ; دــنلب  یلع  رتـخدبنیز   » اـهبنارگ يدازوـن  يارب  ترجه  مشــش  لاـس  رد  هنیدــم  يداــش  ياــهدایرف  يرآ ،

نآ دزن  ادخ  لوسر  نارتخد  نیرتبوبحم  ارهز »  » بنیز ردام  دوب . هدش  هتخانـش  نادناخ ، یکاپو  لصا  يراوگرزب  رد  درف و  نیرتدـنمجرا 
، شاهناگ هس  نارهاوخ  هکدش  لیاق  یتاصاصتخا  ارهز  يارب  يادخ ، تسا . قالخاو  لیامش  رد  راوگرزب  نادب  اه  نآنیرتهیبش  ترـضح و 

كاپ هلالس  يارب  ياهزیکاپ  كاپ و  هدنرادهگن  ییاهنت  هب  ارهز  هک  دوب  هدشهتشون  نینچ  یلزا  ملق  اب  اریز  دنتـشادن ; موثلکما ، هیقر ، بنیز ،
یصو ادخ و  لوسر  يومع  رـسپ  بلاطیبا  نبیلع   » بنیز ردپ  دریگ . رارق  تیب  لها  گربوخاش  رپ  تخرد  ندییور  ياربیمرخ  رازغرم  و 
هناـگی شناد ، يراـکزیهرپو و  يریلد  رد  وا  دروآ و  ناـمیا  راوگرزب  نآ  هب  یکدوک  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  ،و  تسا ترـضح  نآ 

(4  ) نینمؤم تاهما  فرـشايو  تسا ، دلیوختخد  هجیدخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دمحم  بنیز ، يردام  دـج  ود  تسا . شیرق 
25 تسا . گرم  زا  سپ  مه  یگدـنز و  رد  مه  راوگرزب ، نآ  دزن  اهنآ  نیرتزیزعو  ترـضح  نآ  هب  ربمغیپ  نارـسمه  نیرتکیدزن  تسا و 

. تسین کیرشوا  اب  راختفا  نیا  رد  ینز  چیهو  تشاد  رارق  ادخ  لوسر  مارتحا  رهم و  دروم  ییاهنتهب  لاس 

مود تمسق 

ارییاهيراوشد درکیم و  یهارمه  کمک و  تشادياج و  ترضح  نآ  رانک  رد  تقـشم ، جنر و  ياهلاس  مالـسا ، نیتسخن  ياهلاس  رد 
زا نازرل  ناساره و  هکیماگنه  دوب ، دمحم  هارمه  هجیدخ  اهنت ، درکیم . ناسآ  دیدیم ، شیرق  بناجزا  شتلاسر  هار  رد  راوگرزب  نآ  هک 

دوب یمیتی  هک  وا -  رب  ار  هیآ  نیتسخن  ات  دوبهدـمآ  وا  يوس  هب  ادـخ  بناج  زا  لیئربج  راگدرورپ ، یحو  نیما  هک  مد  نآ  ، تشگزاب ارحراغ 
; ملعی ملام  ناسنالا  ملع  ملقلابملع  يذلا  مرکالا  کبر  ارقا و  قلع  نم  ناسنالاقلخ  قلخ  يذلاکبر  مساب  ارقا  : » دنک اقلا  هدـناوخن -  سرد 
هک ناوـخب  دروآ . دیدپهتــسب  نوـخ  زا  ار  یمدآ  دــیرفایب و  ار ) ناـیناهج  ناـهج و   ) هـک تراـگدرورپ  ماــنهب  ناوـخب  دــمحم ) يا  ( . ) 5)
دزن و  مداد .  میلعت  تسنادیمن  هک  ار  هچ  نآ  یمدآ  هب  و  تخومآار ، نتـشون )  ) ملق هکییادخنآ  تسا ، نامیرک  نیرتمیرک  تراگدرورپ 

تفر و نایم  زا  دوب ، هدـش  هریچ  وا  رب  یحو  تمظع  رثارد  هک  یـساره  تفای و  شیاـسآ  تفرگ و  مارآ  شحور  نارگید  زا  شیب  هجیدـخ 
سدقم دوجونآ  يربمایپ  دروآ و  نامیا  هجیدخ  ( . 6 . ) هدش هدیزگرب  گرزب  يراک  يارب  يادخ  فرط  زاهکیسکاهنت  تسوا  هک  تسناد 

راشرس یتبحم  نانچ  يارادشراوگرزب  رهوش  هب  دیشوکیم . ترضح  نآ  رانک  رد  هناراودیما  درک و  نانیمطاشتلاسر  هب  و  داهن ، ندرگ  ار 
یـشزرل دوب ، راوتـسا  هوک  نوچ  هک  وا  نامیا  هجیدخ و  نانیمطا  رب  شیرق ، راکنا  دوبندـش . دوبان  هدامآ  دادیم و  ناج  شهار  رد  هک  دوب 

اتکی هب  هجیدخ  داقتعا  یلو  دندناوخیم ، هناویدو  رگوداج  ار  وا  دندوب و  نامگدب  ترضح  نآ  هب  هجیدخ  رابت  لیا و  نارـس  تخاسندراو .
ربماـیپ باـتکرد  یلدوب   » هک روط  ناـمه  تشاد ، ناـمیا  وا  هب  قمر  نیرخآ  اـت  تسنادیم و  شیوگتسارو  تشادیم  شتـسود  هک  يدرم 

رد هجیدخ  دوزفایم . دندنب ، ياپ  نادب  ناهج  زورما  نانکاسمشـش  کی  هک  ياهدیقع  ییادـتبا  لحارم  رب  ار  نانیمطا  زا  یناهج  دـیوگیم :
دونـشخ نیا  زا  یلو  دوب . هدرکن  تداع  یتسدگنت  یتخـس و  هبشایناگدنز  هرود  رد  دشاب و  ناسآ  وا  رب  درد  جنر و  لمحت  هک  دوبن  ینس 

لیدبت داهج  ناشیرپ  وراوشد  تخس و  یگدنز  هب  ار  دوخ  شیاسآ  رپ  مارآ و  شوخ و  یگدنز  هک  دزرایم  یناوتانو  يریپ  نیا  رد  هک  دوب 
ینامرهق و اب  دنوش ، فلت  یگمه  یگنسرگ  زا  دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  ، دندوب هتشاد  اور  مشاهینب  رب  شیرق  هک  ار  ياهرـصاحم  و  دنک .

يارب و  درک ، هدامآ  توعد  ياربار  تیعقوم  یلو  دوب ، العا  دح  رد  راشف  يریگتخس و  زونه  تفر و  ایند  زا  هجیدخ  دنکلمحت . یگدازآ 
رد هجیدخ  نتفر  تسد  زا  دندادیم . حـیجرت  وا  نودـب  یگدـنز  رب  ار  گرمودنتـشاد  نامیا  وا  هب  هک  تشاذـگ  ياج  هب  ینارای  دوخ ، درم 

دـش و گـنت  ادـخ  لوـسر  رب  هکم  وا ، زا  سپ  اریز  دوـب ; هزراـبم  لـحارم  زاتخـس  ياهـلحرم  زاـغآ  هدـیچیپ ، کـیرات و  یتـیعقوم  نـینچ 
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رد زونه  درک و  ترجه  ربمغیپ  داد . خر  تسا ، ناناملـسم  خیرات  ادـبم  هشیمه ، يارب  هکلب  نونک ، ات  هک  هنیدـم  هب  ترجهو  دـنامبتسناوتن 
دنتـسناوتن هشیاع ، یتح  دـندمآ ، هجیدـخ  زا  سپ  هک  ترـضح  نآ  نانز  زا  کی  چـیه  ،و  دوب ياـج  رب  هبوبحم  نیتسخن  زا  یتارطاـخ  شلد 

هب هنیدـم  رد  هجیدـخ ، رهاوخ  هلاه   » يزور . دـنناشن ورف  ار  نآ  شتآ  یکدـنا  اـی  و  دـننک ، نوریب  ترـضحنآ  بلق  زا  ار  هدـنز  راـگداینیا 
هودناو رثات  زا  دراد ، تهابش  شاهتفر  تسد  زا  زیزع  زاوآ  هب  هک  دینش  ار  وا  زاوآ  ترضحنآهکیماگنه  هدش  فرـشم  ادخ  لوسر  ترایز 

، يروآیم دایهب  هدش  كاله  هتخیر و  شیاهنادند  هکار  شیرق  نانزریپ  زا  ینزریپ  ردقچ  درک : ضرع  هشیاع  هلاه ، نتفر  زا  سپ  دیزرلب .
ادـخ هب  : » داد خـساپ  نینچ  مشخاـب  دـش و  نوگرگد  ترـضح  نآ  هراـسخر  گـنر  تسا . هداد  وت  هبار  وا  زا  رتـهب  يادـخ  هک  یتروص  رد 

نم هار  رد  ار  شتورث  دنتـسنادیم و  وگغورد  ارم  مدرم  هکیتقو  دروآ ، نامیا  نم  هب  وا  تسا . هدادن  نمهب  يادخ  ار  وا  زا  رتهب  هک  دنگوس 
نآردپ هکلبادخ  لوسر  يومع  بلطملادـبع  نب  بلاطوبا  بنیز ، يردـپ  دـج  دـندوب .» هدرک  مورحم  زیچهمه  زا  ارم  مدرم  هک  یعقوم  داد ،
شاهریبن هک  یلاح  رد  بلطملادـبع  و  تفر ، ایندزا  دوب  رداـم  مکـش  رد  سدـقم  دوجو  نآ  هک  یتقو  هللادـبع  شردـپ  اریز  تسا ; ترـضح 

یناـبیتشپو راوگرزب  يردـپ  وا  يارب  بلاـطوبا  درک . يراتـسرپ  يرادهگن و  وا  زا  بلاـطوبا  شیومعو  درک  تاـفو  هلاـستفه  دوب  یکدوک 
زا رود  نارفاک  زا  هک  بهلوبا  شرگید  يومع  هک  نانچدشن  ادـج  وا  زا  ینآ  تقـشم ، جـنر و  ياهلاس  رد  دوب . رادافو  یتسود  دـنمورین و 

. درکیم باترپوا  يوس  هب  دروآیم و  مزیه  بوچ و  لیمج  ما  بهلوبا  نز  درزآیم و  ار  شاهدازردارب  ، رفاک ناگناگیب  زا  رتشیب  دوب ، ادـخ 
نارتخد رس  رب  اه  نآ  هناخ  هک  دندرک  غیرد  رهوش  نز و  نیا  درکیمنعل . و  دادیم ، مانشد  تفگیم و  دب  ترـضح  نآ  هب  بهلوبا  دوخ  و 

دنتفگ قـالط  ار  ود  نآ  دزادـنیبهیاس ، دـندوب ، هدـمآرد  ( 7  ) هبیتـعوهبتع ناشنارـسپ  يرـسمه  هبتثعب  زا  شیپ  هک  موـثلکماو ، هیقر  ربـمغیپ 
ردو تشادـنربتسد  شاهدازردارب  زا  بهلوبا  شردارب  فالخ  رب  بلاطوبا  يرآ ، دـنک . جاودزا  نامثع  يرگید ، گرم  زا  سپ  ار  یکیاـت 

دهدیم شوگ  دـمحم  نانخـس  هب  هک  تسومهو  درکن  میلـست  دنتـساوخیم ، دوـخ  زا  ار  سدـقم  دوـجو  نآ  رارـصا ، اـب  شیرق  هک  مد  نآ 
يارب نم ، پچ  تسد  رد  ارهام  دنراذگب و  نم  تسار  تسد  رد  ار  دیـشروخ  اهنیا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ومع ! يا  : » دـیوگیم هکیماگنه 

ینابرهماب و ریپ  يومع  ماـگنه ، نیا  رد  موش .  دوباـن  هداد و  ناـج  هک  نآ  اـیتشاد  مهاوخن  ربتسد  مرادربتسد ، دوخ  فدـه  زا  هک  نآ 
ار وــت  زیچ  چــیه  ربارب  رد  ادــخ ، هـب  يرادیمتـسود . ار  هـچ  نآ  يوــگب  ورب و  دــیوگیمو : دریگیم  ار  دوــخ  هداز  رداربتـسد  رثاــت 

رگاهک شیرق  تادـیدهت  هب  درک و  ینابیتشپ  ترـضح  نآ  زا  جـنر  تنحم و  ياهلاس  رد  درک . اـفو  دوخ  هدـعو  هب  و  درک ، مهاوخنمیلـست 
ترضح نآ  شیرق  هک  یتدم  لوط  رد  دومنن . ییانتعا  ، درک دنهاوخ  دیعبت  یمامت  هب  ار  مشاهینب  دنکن ، میلست  ندش  هتشک  يارب  ار  دمحم 

، دنروآردياپ زا  دنشکب و  یگنسرگ  هلیسو  هب  ار  همه  دنتشاد  میمصت  دندوب و  هدرک  هرصاحمار  شناشیوخ  نارای و  هجیدخ و  شرسمه  و 
گرم هب  ادخ  لوسر  و  تفر ، ایند  زا  هجیدخ  گرم  زا  سپ  یمک  بلاطوبا  دنتفرگ . ياج  اجنآ  رد  هدرب و  هانپ  بلاطوبا  بعـش  هب  یگمه 

، همطاف بنیز ، يردپ  هدج  دش . عقاو  هنیدم  هبترجه  ماگنه ، نیا  رد  داد . تسد  زا  ار  دوخ  سکود  نیرتبوبحم  و  رای ، نیرتاناوت  ، ود نآ 
يدرم يرـسمههب  هک  تسا  مشاهینب  نز  نیتسخن  همطاف ، تسادـخ . لوسر  يومع  ، بلاـطوبا رـسمه  فانمدـبع ، نبمشاـه  نبدـسا  تخد 

رد ار  ربمغیپ  دیدرگ . وکین  شمالـسا  دشناملـسم و  دـیدرگ و  لیان  ربمغیپ  ترایز  هب  همطاف ، تسا . هدروآ  دـنزرف  هدـمآرد و  مشاهینبزا 
شیولهپ و  تفرشدحل ، نورد  هب  و  دناوخ ، زامن  شاهزانجربو  تفریذپ  ار  همطاف  تیصو  ترضح  نآو  داد  رارق  دوخ  یصو  گرم ، تقو 

سابعنبازا نییبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  هریـس و  رد  ماشه  نبا  تاقبط و  رد  دعـس  نبا  دوتـسب . ییوکین  هب  ار  همطاف  و  دـیباوخب ،
رد يو  اب  و  دیناشوپ ، وا  نت  هب  ار  شیوخ  نهاریپ  (ص ) ادخلوسر تفر ، ایند  زا  بلاطیبا  نبیلع  ردام  همطاف  هک  یماگنه  دـناهدرک : لقن 
زا سپ  :» دوـمرف ینکب ، رگید  سکاـب  هک  میدـیدن  يدرک  نز  نـیا  هـب  هـک  یمارتـحا  هللالوـسر ! اـی  دـندرک : ضرعباحـصا  دـیباوخب . ربـق 

، مدیباوخ ربق  رد  وا  اب  دشوپبتشهب و  ياههلح  زا  ات  مدیناشوپوا ، هب  ار  منهاریپ  دوب ، هدرکن  تمدخ  نمهب  نز  نیا  زا  رتشیب  یسک  بلاطوبا ،
رد وازا  هک  دشنینچ  ریدـقت  هک  دراد  رارق  ربمغیپ  رگید  يومع  نز  لباقم  هطقن  تسرد  همطاف ، نیا  ( . 8 «. ) ددرگناسآ وارب  راک  یتخس  ات 
هک یناسک  یتح  ناگدنونـش ، زا  يرایـسب  رب  دیاش  مان  نیا  و  تسابرح ، رتخد  لیمجما  نز  نیا  يدای ! هنوگچ  یلو  دوش  دای  دیواج  نآرق 
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میمهفیم هک  یعقوم  دوریم ، نایم  زا  یمک  گنرد  ابتبارغ  نیا  یلو  دیآ . بیرغ  دنناوخیم ، ار  نآرق  دنرادمالـسا و  خـیرات  هب  ییانـشآ 
لزان (ص ) دمحم رب  هک  یباتک  رد  يادخ  رهوش ، نز و  نیمه  هرابرد  و  تسالوسر . يومع  بهلوبا ، تفج  بطحلا  ۀلامح   » نامه نز  نیا 

نم لبح  اهدـیج  یف  بطحلا  ۀـلامح  هتارماوبهل  تاذ  ارانیلـصیس  بسکام  هلام و  هنع  ینغا  اـم  بت  بهل و  یبا  ادـیتبت  : » هدومرف ، هدـش
هنابز هک  ار  یـشتآ  دشچبيدوز  نیمه  هب  دادن . شدوستخودنیب  هک  ار  هچ  نآ  شلام و  دوبان  بهلوبا و  تسد  ود  داب  هدـیرب  ( . 9;  ) دسم

مـشاه نببلطملادـبع  بنیز ، يردام  يردـپ و  يالعا  دـج  تسا .  یباـنط  اـمرخ  فیل  زا  شندرگرب  و  تسا ، شک  مزیههک  شنز  دراد و 
هدیسر يو  هبتشپرد  تشپ  شناکاین ، ناردپ و  زا  فرش  نیا  تسا . هدوب  اه  نآ  رادنامهم  ادخ و  هناخ  جاجحياقس  هبعک و  نیماهکتسا 

مدنآ رد  ههربارش  زا  ار  يو  يادخ  تسا . هدوبن  نایجاح  ییاقس  وهبعک  ینابساپ  راوازـس  لاس  اهدص  ات  نادناخ  نیا  زج  هب  رگید  یـسک  و 
و درک ، هابت  ار  ناشدیک  يادخ  سپ  درک . يرادهاگن  دوب ، هدمآ  يادخ  هناخ  ندرک  بارخيارب  هشبح  زا  رایسب  لیف  نارگ و  یهاپـس  اب  هک 

راوخشن ناویح ، هک  یهایگ  نوچ  مه  ار  نانآسپس  دنرابب . اه  نآرب  خزود  زا  ییاهگنس  ات  داتسرفب  یپرد  یپ  رایسب و  یناغرم  ناشرـسرب 
. دینادرگ درخ  دنکیم ،

هراوهگ رب  ییاههیاس 

ربمغیپ يارب  لاوحا  عاضوا و  هک  دوب  یلاس  نآ  .و  درک لابقتـسا  نآ  زا  لوسر  هنیدـم  ترجه ، مشـش  لاـس  رد  هک  دوب  يدازون  اـهنت  بنیز ،
یتخـسو راشف  راگزور  رد  رتش  نآ  اب  و  دوب -  هدش  هدیرب  شـشوگ  زا  یمک  هک  يرتش  رب  ربمغیپلاس  نامه  رد  و  دوب . هدش  رقتـسم  مالـسا 

دیپس ياـههماج  هک  یلاـح  رد  شراـصنا ، رجاـهمنارایزا و  نت  دـصناپورازه  اـب  دوب -  هدـش  نوریب  هکم  زا  صلخم  ( 10  ) يدرمریپ هارمه 
هیبیدححلص نامیپ  هطساو  هب  یگمه  سپس  دندمآ . نوریب  مالسا ، دمحم و  نانمشد  هاگیاپ  هکمدصقهب ، هنیدم  زا  دنتـشاد ، نت  رب  ار  مارحا 

. دادیم دـیون  ار  یگدـنز  یتخبـشوخ  دازون  هب  زیچ  همه  ایوگ  زاغآ ، رد  دنتـشگ . زاب  هنادـنمزوریپ  دنتـسب ، شیرق  رافک  نایفـسوبا و  اب  هک 
زا شکاپ  نامدود  ربنع  دـنتفگیمکیربت . لوسر  نادـناخ  رد  ار  هچنغ  نیا  نتفکـش  دـندمآیم و  نایوگ  تینهت  ربمغیپ  نارایو  مشاـهینب 

راوگرزب یناکاین  ناردـپ و  راثآ  شناـشخرد  هرهچ  ناـبات و  تعلط  زا  دـشیمهدنکارپ و  دوب ، هدـش  هداـهن  نآ  رد  لـگ  نیا  هک  ياهراوهگ 
رد شرتشیب  دـیاش  هک  ییاههیاس  ! دـنکفا هیاس  اـبیز  هراوهگ  نیا  رب  یهودـنا  نزح و  دـشابتسار -  ربخ  رگا  ناـهگان -  یلو  دوب . راکـشآ 

ازـسب یتیعقوم  یناسنا  نادـجو  ويرـشبحور  رد  یلو  دـشاب ، هتـشادن  ياج  دوشیمهتـشون  یملع  تاـقیقحت  يارب  هک  یخیراـت  ياـهباتک 
درکیم و هراشا  البرک  هعجاف  رد  شزادگناجو  نازوس  یگدنز  هب  هک  دش  هدنکارپ  یشورس  كدوک ، ندمآ  ماگنه  هک  دننکیم  لقن  . دراد

فورعم نآ  عوقو  زا  لبق  نرقمین  زا  رتشیب  هعجاف  نیا  دنیوگیم : دادیم . ربختسا  كدوک  نیاراظتنا  رد  ادرف  هک  ییاهتبیـصمواهجنر  زا 
رد شتیب  لها  نیـسحندش و  هتـشک  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لیئربج ، هک  تسا  هدمآ  ج1،ص58 )  ) لبنح نبدمحادنسمرد  هدوب ،

لیئربج دوشیم و  هتخیرنآرب  نیـسح  نوخ  هک  یکاخ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنکیم : لقن  لماک  رد  ریثا  نبا  داد . ربخ  البرک 
تـسا هدش  هتـشک  نیـسح  هکنادب  دـش ، نوخ  كاخ  نیا  هک  یتقو  : » دومرفو داد  هملـس  ما  دوخ  رـسمه  هب  دوب ، هدروآ  ترـضح  نآ  يارب 
تسناد هملسما  دوب . هدش  نوخ  كاخ  نآ  ، دش هتشک  نیسح  هک  یماگنه  تشادهاگن . ياهشیش  رد  دوخ  دزن  ار  كاخ  نآ  هملـس  ما  ( . 11)

61 ياهلاس 60 -  ثداوح  رد  هک  میونـشیم  ناخروم  زا  يدوز  نیمههب  و  درک . هدـنکارپمدرم  رد  ار  ربخ  نآ  هدـش و  هتـشک  نیـسح  هک 
، دـش نوریب  هکم  زا  درک و  جحتصـشلاس  رد  هک  نآ  زا  سپ  دوب  نامثع  ناهاوخاوه  زا  هک  یلجب  نیق  نبریهز  هک ، دـننکیم  لـقنيرجه 

ترـضح نآ  هک  ییاج  نآ  رد  یلو  دوب ، نیـسح  اـب  هار  رد  ریهز  دـیدرگ ، فداـصم  قارعيوس  هب  ادهـشلادیس  نتفر  اـب  هکم  زا  وا  جورخ 
ار ناـمرف  یلو  دـمآ ، راوشد  ریهز  رب  راـکنیا  هک  نآ  اـب  درک ، بلط  ار  ریهز  ادهـشلادیس  يزور  اـقافتا  درکیمن . لزنم  ریهز  درکیملزنم ،

يوریپ نم  زا  دیایبتسا  هدامآ  دهاوخیم  امش  زا  سکره  تفگ : نینچ  دوخ  نارایهب  تشگزابنیـسح ، شیپ  زا  هک  یماگنه  درک . تعاطا 
زا ياهدـع  اب  یتقو ، تفگ : نینچ  هدرک ، لقن  ( 12  ) ربمغیپ نامز  زا  یمیدق  یناتـساد  اه  نآ  يارب  سپـس  تسارادید . نیرخآ  هنرگ  و  دنک ،
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(13  ) یسراف ناملس  دندوب . دونشخ  ناداش و  همه  دمآ . تسدهب  يرایـسبمیانغ  دش و  زوریپ  مالـساهاپس  میدوب . هتفر  داهج  يارب  ناناملـسم 
ار دوخ  نارای  ناملـس  سپـس  دـش . دـهاوخ  هتـشک  دـنکیم و  گنج  نیـسح  اهيدوز  نیمه  هب  هک  داد  ربخ  ناـنآ  هبدوب  ناـشیا  هارمه  هک 

ییاهتمینغ زا  ات  دیـشابرتدونشخ ، وا  باکر  رد  یناشفناج  زا  دیدیـسر ، تشهب  لها  ناناوج  رورـس  هب  رگا  تفگ : نینچ  هتخاس  بطاخم 
هجوتم درک ، لقندوخ  ناهارمه  يارب  ار  یسراف  ناملس  نخس  ریهز  هک  نآ  زا  سپ  دیوگیم : ریثا  نبا  تسا . هدیـسر  ناتتـسد  هب  زورما  هک 

. دش هتشک  ترضح  نآ  اب  ات  دیزگرب  ار  نیـسحتمزالم  هاگ  نآ  . دسر يدنزگ  وا  هب  ادابم  تفگ ، قالط  ار  دوخ  نز  دیدرگ و  شاهداوناخ 
يارب زین  شورس  نیا  هک  نانچ  مه  تسا  هدش  ردقمزیچ  هچ  وا  يارب  هک  هتسنادیم  یکدوک  زا  نیسح  دننکیم : لقن  ناخروم  هکيروط  هب 

بلاطیبانبیلع روضح  بنیز  تدـالو  تینهت  يارب  یـسراف  ناملـس  هک ، دـنیوگیم  اـه  نآ  داد . خرتدـالو  ماـگنه  رد  بنیز  شرهاوخ 
یلع هاگ  نآ  تفگ . نخـس  دـید  دـهاوخ  البرک  رد  شرتخدهک  ییاهتبیـصم  زا  یلع  تفای . رکفتم  كانهودـنا و  ار  یلع  دـش و  بایفرش 

نایوار و تاعارتخا  زا  یمامتهب ، اههتفگ ، نیا  ایآ  دـیلانب . داتفارد و  هیرگهب  مالـسا  ریـش  هب  بقلم  يروصنمتیار ، بحاـص  ریلد ، راوسهش 
زا نانخـس  نیاایآ  تسا ؟ تامارک  تازجعم و  نالقان  تاروصت  نارگشیاتـس و  ياههدوزفا  زا  ایآ  تسابش ؟ نایارـس  ناتـساد  تالوعجم 
رد نوسدـلانور   » دــناهدرک و ناـنیمطا  شتحــصهب  ناقرــشتسم  هـک  تـسا  يزیچ  تـسا ؟ ناـفابلایخ  ياـهباوخ  نایرادــنپ و  ياـههتفاب 

اههتفگ نیا  هک  نیا  رد  مالـسا  ناخرومرثکا  و  دناهدرمـش . اجرباپ  ار  نآ  دـمحم  نارتخد  همطاف و  باتک  رد  سنمال  هعیـش و« هدـیقعباتک 
هن تـسا . هتــسیرگنن  دــیدرتوکش  رظنهـب  اــهربخ  نـیا  زا  یکی  هـب  اــه  نآ  زا  يدرفرتـمک  دــنرادن ; يدــیدرت  تـسا  تـسرد  تـسار و 

ياههیاسهب ناشنامیا  هک  دنتسه  یناسک  زورماناگدنسیون  رد  هکلب  دناهتسناد ، کش  دیدرت و  زا  هزنم  ار  بلاطم  نیا  میدق  ناگدنسیوناهنت 
هک تسا  نیملاس  جاح  دمحم   » يدنه ناملـسم  هدنـسیون  نیا  تسین . ناینیـشیپ  زا  رتمک  دوب ، هتفرگارفار  بنیز  هراوهگ  هکیهودـناو  نزح 
نآ زا  دعب  درذگیمسپـس و  دش ، لابقتـسا  هآ  کشا و  اب  دازون  نیا  هنوگچ  هک  دـنکیم  رکذ  بنیز ) ةدیـس   ) شباتکزا لصف  نیتسخن  رد 
مخ شاهداون  يور  رابکشا  یمـشچ  نازوس و  یلد  اب  هک  دـنکیمریوصت ، ار  گرزب  ربمغیپ  هدرک ، لقن  موش  شورـس  نآ  زا  یتایورم  هک 

سپـس نیملاـس  تسا ! كدوـک  نیا  راـظتنا  رد  هدرپ  سپ  رد  یهایـس  ياـهزور  هچ  دـنادیم  اریز  دـسوبیم ; ارهدیـسر  وـن  بـنیز  هدـش و 
رون رظتنم  هک  دیدیم  ار  زادگناج  هاگراتـشک  نآ  بیغملاع  زا  هک  یتقو  دوب  هزادنا  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  لد  شزوس  دـسرپیم :

؟ دـناوخب ار  وازوس  رگج  ماجنارـس  نیریـش ، كدوک  نیا  هرهچ  رد  هک  یماگنه  دـیزرل  شنابرهم  نینزانبلق و  ردـقچ  و  تسا ؟ شاهدـید 
رب هدـش و  ییاههیاس  هتـشاد ، یتیعقاو  هک  نآ  زا  سپزورما  و  دـشاب ، هدـش  شخپ  هعیاش  نیا  زا  يزیچ  زورنآ  رد  هک  منکیمن  راکنا  یلو ،

ییاههیاساهنیا هک  تسین  دیدرت  ددرگ و  ابیز  اه  نآ  هب  خیرات  يزیمآگنر  هک  يروط  هب  دـشاب ، هداتفامینکیم  شایـشاقن  ام  هکیتروص 
ام دـننازیگنایم . رب  ار  یگتخوـسلد  یگدزمـغ و  فطاوعنیرتـهب  وا  يارب  دـنناشوپیم و  هودـنا  مـغرد و  ار  دازوـن  هراوـهگ  هـک  دنتـسه 

هدشیم هریچ  وا  رب  هودنا  یلاح و  ناشیرپ  اهراب  دوبنشیاسآ ، رد  نادـنخ و  نادـنچ  يرادراب  ماگنه  رد  ارهز  هک  مییازفیب  نیا  رب  میناوتیم 
سپس دشابهجیدخ و  شردام  گرم  زا  نآ  زاغآ  دیاش  هدشیم و  ادج  وا  زا  رتمک  و  تسا ، هدوب  ارهز  ابمیدق  زا  یناشیرپ  یتحاران و  نیا  و 
رتخد نآ  همطاف ، هب  زارد  ینایلاس  هک  ییاج  تسـشن ، شاهدرکرفـسردام  ياج  هب  داهن و  مدـق  ادـخ  لوسر  هناـخ  هب  هشیاـع  هک  زور  نآ  زا 

هک هچ  نآ  ردپ  نز  رتخدنیا و  نایم  سپـس ، تسا . هدوب  شیازفاهب  ور  يدـنک  اب  هودـنا  مغ و  نیا  هتـشاد ; صاصتخا  ، بوبحم هدـیزگرب و 
زا یـضعب  تسا و  هدرک  فارتـعا  نادـب  هشیاـع  اـهلاس  زا  سپ  هـک  تسایبـلطم  نآ  هدادیم و  خر  دوـشیم  ادـیپ  نآ  ریاـظن  رد  شدـننام 

. مراد دایهب  دـمحم  نارتخدو  همطاف  باتک  رد  ار  سنمال  ربمایپ و« باـتک  رد  ار  یلدوب   » ناـنآ زا  دـناهتفگ . نخـس  نآزا  رتخاـب  نادنمـشناد 
، تلیضف رتخد  نآ  همطاف  هتسد  رگید  ابرلد و  نز  نآ  هشیاع  هتـسد  یکی  : دناهدرک روصت  یگتـسد  ود  روجکی  ربمغیپ  ياههناخ  رد  نانیا 
رد هک  یهودنا  مغ و  همیمض  هب  ، هتشاد ازسب  يرثا  هدیدیم  هشیاع  تسد  زا  هک  ییاهجنر  ندش  هدوزفا  رد  همطاف  يرادرابهک  تسین  رود  و 

دروـم دوریم و  هار  هلاـبود  فیرـش  هناـخ  نآ  ياـضف  رد  مینیبیم  ار  بـنیز  تـسا . هدرکیم  ساـسحا  شیوـخ  رداـم  نـتفر  تـسد  زا  رثا 
مینیبیم رود  زا  دنزرویم ، رهم  يو  اب  ودـنرادیم  تسود  رایـسب  ار  وا  هداوناخ  دارفا  تسا و  شراوگرزب  دـج  هیحان  زا  یـصوصخمتیانع 
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نوریب ياپ  ردام  شوغآ  زا  هک  نآ  زا  سپ  و  دریگیم . ارف  ار  یگدـنز  ياهسرد  نیتسخن  ، ارهز ناـماد  رد  نیریـشتس ; يرتخد  بنیز  هک 
داتـساو نادیم  راوسهـش  شردپ  (ص ،) ادخ لوسر  شدج  دنیبیم : هداد  شرورپ  برعلاةریزجهک  ار  یناراگزومآ  نیرتگرزب  دراذـگیم ،

یلاع تیبرت  نینچ  هب  مینادیم -  ام  هچ  نآ  رد  بنیز -  نالاسمه  زا  يرتخد  چیه  ربمغیپ . دنمجرا  نارای  زا  ییاهقف  نادنمشناد و  و  نخس ،
هدرکیم و داشلد  یکدوک  رد  ار  بنیز  هک  هدوب  يزیچ  اهنیا  مامت  و  تسا . هتفاین  تسد  هدید ، گرزب  هتسجرب و  طیحم  نآ  رد  بنیزهک 

تـسا لقن  دـش . هاگآ  كاندرد  شورـسنآ  زا  هک  دوب  هدیـسرن  یناوج  هب  زونه  یلو  مینیبب . مرخ  هدوسآ و  ار  وا  ام  هک  هتخاسیمشاهدامآ 
ردـپ زا  ار  تاـیآ  زا  یـضعب  ریـسفت  دیـسر  شرطاـخ  هب  دوـب . لوغـشم  میرک  نآرقتوـالت  هب  دینـشیم  شردـپ  هـک  ییاـج  رد  يزور  هـک 

هک یهایس  ياهزور  هب  داد و  همادا  دوخ  نخسهبرثات  تلاح  اب  باوج  زا  سپ  دوب ، هدمآ  دجوهب  رتخد  راشرـس  شوه  زا  هکیلاحرد  ، دسرپب
! ردپ :» دیوگیم مکحم  يدج و  ینحل  اب  بنیز  دید  هک  یتقو  تشگ ، هدوزفا  ردـپ  بجعت  درکهراشا . تسا  رتخد  نیا  راظتنا  رد  هدـنیآ  رد 

مه شبلق  تفر و  ورف  یـشوماخ  رد  تفگن و  يزیچ  رگید  ردـپ  دزاس .» ماهدامآ  ادرف  ياربات  درک  هاـگآ  ارم  مرداـم  منادیم . ار  اـهنیا  نم 
هراوهگ هک  یناشیرپياههیاس  ات  ماهدرک  زاغآ  بنیز  یگراوخریش  زا  ار  نخس  هک  منیبیم  ار  دوخ  دیپتیم . دزیم و  تبحمو  رهم  زا  نانچ 

مرگنیم ار  بنیز  منکیم . يور  شایکدوک  نارود  هب  هدراذگرانک و  يدـنچ  ات  ار  نخـس  نیا  نونکا  مهد . ناشن  دوب  هتفرگ  ارف  ار  بنیز 
. تسا دوخ  رمع  زا  مجنپ  لاس  رد  كدوک  زونه  دوشیم و  ورهبورگرزب  ياهدمآشیپ  اب  هک 

اهتشونیپ

للم .«) درک نینج  طقـسهمطاف  هک  نآات  دزب  همطاف  مکـشهب  ردقنآ  رمع  رکبوبا ، تعیب  زور  دیوگ «: تنـس  لها  گرزب  دنمـشناد  ماظن ، ( 1
. دـنکیم لقن  بیقن  رفعج  وبا  دوخ  گرزب  داتـسازاار  نخـس  نیا  زین  دـیدحلایبا  نبا  ماـظن .) لاوقا  زا  مهدزاـی  هلئـسم  یناتـسرهش ، لـحنو 

ذفنق راشف  رثا  رد  ارهز  دنزرف  نسحم  : » دنکیم لقن  هبیتق  نبا  فراعم  باتکزا  بوشآرهش  نبا  زین  و  ص 193 ) ج 14 ، هغالبلاجهن ، حرش  )
یجنگ فسوینبدـمحم  ماـش  ثدــحم  ظافحلاردــص  نیقارعلایتـفم  نـیمرحلاهیقف  زین  و  ص 113 ) ج 5، بقاـنم ، .« ) دـش فـلت  يودــع 

، بلاـطلا ۀــیافک  « ) درک طقــس  ار  نـسحم  همطاـف  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصادخ  لوـسر  تاــفوزا  سپ  : » دــنکیم لــقن  هبیتـق  نبازایعفاــش 
یـسرتسد نم  هک  نآ  هجوت  لـباق  هتکن  تسا . هدوب  نسحم  زا  شیپ  بنیز  تدـالوو  هدوب  رتکـچوک  بنیز  زا  نسحم  نیارباـنب ، (. ص413

ردتساهدیـسر پاـچ  هب  رـصمرد  يرمق  لاـسردهکیفراعمباتکرد 1353  یلو  مدرکنادـیپ  هبیتـقنبا  باتکیمیدـقو  یطخ  ياههخـسنهب 
گرزب دنمشناد  ودنیا  اریز  هدشیتنایخپاچماگنهایآ ؟ دیآیمشیپ : شـسرپ  نیا  سپ  تسینيزیچنینچ ؟ دربیم ، ار  نسحممانهکییاج 
هخـسن نیاربانب ، دنکیم . تیاور  هبیتقنبا  دوخ  زا  هطـساو  جنپ  اب  ار  فراعم  هک  بوشآرهـشنبا  اصوصخم  دنیوگیمن ، غوردینـسو  هعیش 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  زور  دنچ  هک  دش  ببـس  هکيزیچ  مییوگب  رگا  تسا . هدوب  وا  دزن  خیاشمرب ، ةورقم  هححـصم 
زوسناج ملظ  نیا  دننک و  طقس  دوخ  ياهلقن  رد  ار  نسحم  طقستنس  لها  ناخروم  زا  ياهدع  هک  دشببـس  نامهو  دوش  طقـس  نسحم 

هفازگ دــننک ، طقــس  ار  نـسحم  زین  موسراـب  يارب  رــصمرد  فراـعم  باـتک  پاـچ  ماـگنه  هـک  دــش  ببــس  ناــمه  دــنریگب ، هدــیدانار 
هللا یلصادخ  لوسر  ندرزآ  دصقهب  مالـسا  زا  دعب  دندوب و  موثلکما  هیقر و  نارهوش  بهلوبا ، نارـسپ  بتعم  هبتع و  ( 2 مجرتم .) .) میاهتفگن

. دــندرپسناج ناـمثع  تـسد  ریز  ود  ره  تـفرگب و  ناــمثع  يرگید  زاسپ  یکی  ار  ودنآ  دــنتفگ و  كرت  ار  دوـخ  نارــسمههلآو  هـیلع 
ندش ناملسم  زاسپ  ( 3 مجرتم .) . دنرادفالتخا ترضح ، نآ  ياههبیبر  ای  دندوب  ربمغیپ  نارتخد  رهاوخ ، هس  نیا  هک  نیا  رد  نادنمـشناد ،

لاسود رـسمهود ، نیا  ییادج  تدم  . دـینادرگرب وا  هب  ار  بنیز  شرـسمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هنیدـمهب ، شترجه  صاعلاوبا و 
نآ عمجو  نانمؤم ) ردام   ) نینمؤملا ما  ( » (ص ادخ لوسر  نارسمه  زا  کیره  بقل  ای  هینک  ( 4 مجرتم .) . ) ص 351 ج 1 ، دمحا ، دنسم  دوب .

ادخفرط زا  هک  تسنادیم  دیایب ، هجیدخ  دزن  هک  نآ  زا  شیپ  (ص ) ادخ لوسر  ( 6  . 5 هیآ 1 -  ( 96  ) قلع ( 5 دوشیم . نینمؤملاتاهما  »
، نییبلاطلا لتاقم  ( 8 مجرتم .) . ) دناهدش هدیمان  بتعمو  هبتع  خیراوت ، زا  یـضعب  رد  ( 7 مجرتم .) . ) تسا هدش  هتخیگناربگرزب  يراک  يارب 
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اج نیا  رد  ارهاظ  هک  هدرک  ریبعت  خیش  ، » ادخ لوسر  یباحـص  نیا  زا  هدنـسیون  ( 10 (. 111  ) دسم ( 9 فجنلا . یف  هیردیحلا  ۀـبتکم  ص 5 ،
زا رتشیبشرمع  نوچ  هدوبن ; مه  درمریپ  تقونیا  رد  وا  اقافتا  تسین . راگزاس  واربتقونیا  رد  خیش  رگید  ياهانعماریز  دشاب ; درمریپ  دارم 
(. مجرتم (. ) (ص ربمغیپ نامز  هن  دشاب  نیدـشار  يافلخ  نامز  ایوگ  ( 12 ص303 . ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 11 مجرتم .) . ) تسا هدوبن  هاـجنپ 
زین یـسراف  ناملـس  هکدیآیم  رب  ریثا  نبا  لماک  زا  تسا و  هدوب  هاپـس  هدنامرف  وا  اریز  دشاب ; یلهاب  هعیبر  نبناملـس  هک  دراد  لامتحا  ( 13

(. مجرتم . ) تسا هدرک  تکرش  رجنلب ) گنج   ) گنج نیا  رد 

كانهودنا یکدوک 

لوا تمسق 

; دـش هدرپس  كاخ  هب  ( 1  ) هشیاع هفرغ  رد  شکاپدـسج  تفر و  ایند  زا  شراوگرزب  دـج  هک  دوب  هتـشاذگن  نوریب  اـپ  یگلاسجـنپ  زا  بنیز 
هتسد هتسدو  دندرک ، تعیب  وا  اب  شموق  هک  دید  دوخ  مشچ  هب  و  دومن ، كاپ  اهتب  زا  ار  ادخهناخ  درک و  حتف  ار  هکم  هک  نآ  زا  سپ  یلو 

ینیبوچ تخت  رب  هک  هدیدیمار ، شراوگرزب  دج  و  هدوب ، رـضاح  راوگان  تبیـصم  نیا  رد  لاسدرخ  بنیز  دیاش  و  دندش . ادخ  نید  لخاد 
هب موش  هثداحنیا  رد  بنیز  هک  مییوگیمن  و  میوشیمن ، مدق  مه  بقانم  لیاضف و  ناگدنـسیون  اب  ام  دنزاس . ناهنپ  شکاخ  رد  ات  دنربیم 

یلوا هک  هتـسنادیم  ار  رکبیبا -  رمع و  هارمه -  تسود  ود  نآنایم  عازن  ساسا  هک  نآ  ای  و  هدرب ، یپ  كاندرد  یمتح  رفـس  نیا  تقیقح 
لوسر الا  دمحم  ام  و  : » دهدیم شخساپ  شقیفر  تشگ . زاب  یسوم  هک  نانچ  مه  ددرگیم  رب  وا  ادخ  هب  تساهدرمن ، دمحم  دزیم : دایرف 

( . 2;  ) نیرکاشلا هللا  يزجیـس  و  ائیـش ، هللارـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نمو  مکباقعایلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخدـق 
ناتناکاین دساف  دـیاقع  هب  امـش  دوشهتـشکای ، دریمب و  وا  رگا  ایآ  دناهتـشذگرد  هدوب و  ناربمایپ  وا  زا  شیپ  هک  يربمایپ  رگم  تسین  دـمحم 

ار نارازگساپس  شاداپ  يادخو  دیناسر ، دهاوخن  ینایز  يادخ  هب  ددرگربشیردام  ردپ و  دساف  هدیقع  هب  هک  یسک  و  تشگرب ؟ دیهاوخ 
، دیتسرپیم ار  دمحم  هک  یسک  دنزیمدایرف : مدرم  هوبنا  نایم  رد  دراد ، رارصا  دوخ  نخسهب  شقیفر  هک  دنیبیم  یتقو  سپس  داد .» دهاوخ 
هب هلاسجنپ  رتخد  میوگیمن  يرآ  درم . دهاوخن  تسا و  هدنز  يادخ  نامگیب  دـیتسرپیمار ، يادـخ  هک  یـسک  و  درم ، دـمحم  هک  دـنادب 

هیرگياهدایرف هدـید و  دوخ  مشچ  هب  ار  هودـنا  نزح و  رظانم  رتخد ، نیا  دـیدرت  نودـبیلو  درب ، یپ  گرم  نآ  زار  اـی  عازن و  نیا  تقیقح 
، هتـشذگ هچ  شوهزیت  لاسدرخ  كدوک  نیا  نورد  رد  دـنادیم ، یک  تسا . هدینـش  شـشوگ  اب  ار  ناگدز  تبیـصم  ياههلان  ناگدـننک و 

یلو تساهدـیمرآ ، ترـضح  نآهک  هدـیدیم  هتـسیرگنیم ، شراوگرزب  دـج  رب  هدرـسفا  شوماخ و  زادـگناج ، دـمآشیپنآ  رد  هک  یتقو 
ایوگ دزادگیم ; دشکیم و  هنابز  دـنزیم و  جوم  هدـمآ و  ناجیه  رد  زادـگو  زوس  زا  و  دـشکیم ، هآ  دـنکیم و  هلان  وا  درگادرگ  ناهج 
مارآ ناور  و  دوـب ، هدـش  هریچ  كدوـک  نـیا  یلاـخ  بـلق  رب  ینیگمهـس  سرت  هـچ  دـناچیپیم ! مـهرد  ار  نآ  دـیدش  دـنمورینییاهراشف و 

هب ار  گرم  يادـص  هـک  دروآ ، يور  یگلاسجـنپ  رد  كدوـک  نـیا  رب  یهودـنا  نزح و  هـچ  دوـب ؟ هتخادــنا  ساره  رد  ار  وا  شیـالآیبو 
رتسب رد  ار  شراوگرزب  دـج  هداتـسیا و  هک  یلاح  رد  ار  بنیز  منکیم  روصت  نم  داد ؟ ناشن  يو  هب  ار  ترخآ  رفـس  ناوراـک  دیناونـشوا و 

شیور هـب  ار  شیاـههماج  دـهنیمنیلاب و  رب  ار  رـس  یمارآ  اـب  يو  و  دـتفایم ، ( 3  ) هشیاع ناـماد  رد  شرـس  هک  دـنیبیم  درگنیمگرم و 
هـشیاع هرجح  زا  هلان  دایرف و  ناهگان  هک  دوریم  هناخ  ياضف  هب  هاگ  نآ  دسوبیمار . شزیزع  یناشیپ  ددنبیم و  ار  شنامـشچ  دشکیم و 

هدولآ کشمهب  دوشیم و  هداد  لسغ  كاپ  دـسج  دـسریم . اـبق  دـحا و  هب  اـج  نآ  زا  دوشیم و  هدـنکارپ  ربمغیپ  ياـههناخهب  وهدـش  دـنلب 
هدرک رفس  نیرتزیزعاب  دنوش و  لخاد  هتـسد  هتـسد  هک  دوشیم  هداد  تصخر  مدرم  هب  سپـس  ( 4  ) دوشیمنفک هچراـپ  هس  هب  ددرگیم و 

هـس سپـس  دنتـسه ، ربمغیپ  هریثا  هجوز  هرجحرد  یقیمع  لادوگ  ندنک  لوغـشم  ياهدع  درگنیم ، هک  مینیب  یم  ار  بنیز  دننک . عادو  دوخ 
دننکیم ریزارـس  ربق  لادوگ  رد  ار  دـسج  یمارآ  اب  دسانـشیمار و  یلع  شردـپ  اـه  نآ  ناـیمرد  بنیز  هک  دـنیآیم  شدـج  ناراـی  زا  نت 
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هک مهدیم  رظن  همادا  وا  يوس  هب  مرگنیم و  ار  بنیز  دوشیم . هتخیر  نآ  رب  كاخ  نشهاـگنآ و  دـنراذگیم  نآ  يور  رب  ییاـهتشخو 
هدش دوخیب  دوخ  زا  شردام  ، هودنا تدش  زا  یلو  دیوجیم ، یهاگهانپ  یناشیرپ  ساره و  زا  دزادـنایم و  ارهزشردام  شوغآ  رد  ار  دوخ 

یقحزا درابیم و  وا  زا  هودناو  مغ  دنیبیم  دروآیم . ور  ردپ  يوس  هب  كدوک  تسا . هدروخ  مهرب  شایتسه  هدیسر و  نایاپ  هب  شربص  و 
، هدـش هداـهن  اـپ  ریز  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  اـب  يدـنواشیوخو  هتفرگ  رارق  راـکنا  دروم  هک  یتلزنم  ماـقم و  هدـش و  بصغ  تیب  لـهازا  هک 

ندرک لامیاپ  و  هدرکشرغال ، ردـپ  گرم  هصغ  دـنیبیم  درگنیم . دوخ  نینزان  رـسمه  رب  یباتیب  یلاـحناشیرپاب و  و  دـنکیم . تیاـکش 
سلاـجم هب  هدـش  راوستسا  یلع  تسد  هب  شماـمز  هک  ییاـپراچ  رب  ، دـیآیم نوریب  هناـخ  زا  اـهبش  هدومن . شدـنمدرد  ار ، شقح  مدرم 

( رکبوبا  ) درم نیا  اب  ام  ادخلوسررتخد ! يا  دنیوگیم : باوج  رد  یگمه  یلو  دبلطیم . کمک  يرای و  دوخ  رهوشيارب  دوریم و  راصنا 
ایآ دـیوگیم : باوج  رد  ادـخ  لوـسر  يوـمع  رـسپ  میتـشادیمنربتس . وا  تعیبزا  دـمآیم  اـم  دزن  وا  زا  رتدوز  یلع  رگا  میدرک و  تعیب 

هدرک داجیا  ترضح  نآهک  یتردق  رس  رب  هدمآ  نوریب  و  مراپسن ، كاخ  هب  مراذگب و  شاهناخ  رد  ار  ادخلوسررکیپ  نم  هک  تسا  راوازس 
دندرک يراـک  اـه  نآ  یلو  تـسا . هدادـن  ماـجنا  دوـب ، هتـسیاش  هـچ  نآ  زج  نسحلاوـبا  : » دـیوگیم وا  یپ  زا  ارهز  و  منکهزیتـس !؟ مدرم  اـب 

خر كدوک  نیا  شوگ  کیدزن  مشچ و  ربارب  رد  اهدمآشیپ  نیا  درک .» دهاوختساوخزاب  دیـشک و  دـهاوخ  باسح  اه  نآ  زا  يادـخهک 
هک يزور  تسا . هدید  یکدوکنارود  رد  عقوم  نیا  رد  هک  یکاندرد  هثداح  دـشاب  هدرک  شومارف  بنیز  هک  منکیمننامگ  نم  هدادیم و 

دتفا فالتخا  ناناملـسم  نایم  ادابم  دیامن ، تعیب  رکبوبا  اب  هک  دنکراداو  ار  یلع  ات  دوشب ، ارهز  هناخ  لخاد  روز  هبتساوخ  باطخ  نبرمع 
يا : » دز دایرف  دنلب  يادـصاب  دـنوشیم ، کیدزن  هناخ  هب  هک  دینـش  ار  مدرم  ياهادـص  همطاف  هک  نیمه  دوش ، هتخیـسگناشداحتا  هتـشر  و 
رمع و  دنتـشگ ، زاب  هداتفا و  هیرگ  هب  مدرم  منیبب .»؟ هفاحقوبا  رـسپ  باطخرـسپ و  زا  رازآ  تیذا و  وت  زا  سپ  ردـقچ  ادـخ ، لوسر  يا  ردـپ !

همطافدزن هک  دنتـساوخ  هزاجا  دندمآ و  دنهاوخبتیاضر . هتفر  همطافدزن  مه  اب  هک  دهاوخیموا  زا  دوریم و  رکبوبا  دزن  هدش ، نیگهودنا 
رب هک  یماگنه  دروآ ، همطاف  شیپ  ار  ود  نآ  یلع  دندرکار . اضاقت  نیا  وا  زا  دندمآ  یلع  دزن  دادن . ناشتصخر  همطاف  یلو  دنوش ، بایفرش 

نخـس زاغآ  رکبوبا  درک . راوید  هب  ار  دوخ  يور  دـینادرگب و  يور  اه  نآ  زا  تفگن و  باوج  ناـنآ  مالـسهب  همطاـف  دنتـسشنب ، دوخ  ياـج 
دزن وت  و  تسا ، مدوخ  يدنواشیوخزا  رتبوبحم  نم  دزن  ادخ  لوسر  يدـنواشیوخ  هک  ادـخ  هب  ادـخ ! لوسر  هبیبح  يا  تفگ : نینچ  هدرک 

ایآ مدــنامیمن . وا  زا  سپ  مدوـب و  هدرم  نـم  تـفر  اـیند  زا  تردــپ  هـک  يزور  متــشادیمتسود  یتـسه . رتزیزع  هشیاـع  مرتـخد  زا  نـم 
تدوخ ثرا  و  یسرب ، تدوخ  قح  هبهک  موشیم  عنام  منادیم ، ار  وت  تفارش  تلیـضف و  مسانـشیم و  ار  وت  هک  نآ  اب  نم  هک  يرادنامگ 
همطاف دوب . دهاوخ  هقدص  دنامب  ام  زا  هچ  نآ  میراذگیمن ، ثرا  ناربمغیپ  ام  دومرف : هکمدینش  ترضحنآ  زا  نم  يربب ؟ ادخ  لوسر  زا  ار 

دیریذپیم و ار  نآ  منک ، لقنادخ  لوسر  زا  یثیدح  نتود  امـش  يارب  رگا  ایآ  : » دیـسرپ هدرک و  اه  نآ  هب  ار  دوخ  نیگمغ  هدرـسفا و  يور 
هک دیدینـشن  ادـخ  لوـسر  زا  اـیآ  هک  مـهدیم  دـنگوس  ادـخ  هـب  ار  امـش  : » تـفگ همطاـف  يرآ . دـنتفگ : ود  ره  دـینکیم .»؟ لـمعنآ  هـب 

و هتشاد ، تسود  ارم  درادبتسود  ارم  رتخدهمطاف  هک  ره  نم . مشخ  زا  همطاف  مشخ  و  تسا ، نم  يدونشخ  زا  همطاف  يدونشخ  :" دومرفیم
ود ره  " هدرک .»؟ نیگمـشخ  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  همطاـف  سکره  و  تسا ، هدـینادرگ  دونـشخارم  دـنادرگب  دونـشخ  ار  همطاـف  هـک  یـسک 
ارم نتود  امش  هک  مریگیم ، هاوگ  ار  شاهکئالم  يادخ و  نم  : » تفگ همطاف  میاهدینـش . ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  يرآ  دنتفگ :

يور سپ  دومن .» مهاوخوا  دزن  ار  نتود  امـشتیاکش  منک ، تاـقالم  ار  مردـپ  هک  یماـگنه  و  دـیدینادرگن ، مدونـشخو  دـیدروآ  مشخ  هب 
شتعیب زا  هک  درک  اـضاقت  اـه  نآ  زا  رکبوبا  دندیـسر ، مدرم  هب  هک  یماـگنه  دـندش ! جراـخ  هیرگ  اـب  ود  نآ  دـینادرگرب . ار  دوـخ  هدرـسفا 

( . 5 . ) دنتفریذپن اه  نآ  یلو  ، دنشکبتسد

مود تمسق 

شردام يرامیب  رتسب  رانک  رد  بنیز  و  تشذگیمدوب ، هدرک  ادیپ  مغ  راب  زا  هک  ینیگنس  اب  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  نیگهودنا  ياهزور 
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خیرات دوب . هدیناشوپ  یگتفرگو  هودنا  هب  هتخیمآ  یـشوماخ  زا  ییاهربا  ار  هناخ  نآ  دربیم . رـسهب  نارگنو  ناساره  دیـشکیم و  هآ  هتـسشن 
رگم دشاب ، هداهن  نوریب  ياپ  رتسب  زا  یتقوهمطاف  هک  دنادیمن  خیرات  و  دـشاب ، هدـیدنخ  تفر ، ردـپ  شیپ  هک  یتقو  ات  همطاف  هک  درادـندای 

زا دراذـگب و  شنینزاـن  هرهچ  رب  دـهنب و  مشچ  رب  هتـشادرب  ار  ربـق  كاـخ  زا  یتـشم  و  دـنکيراز ، هیرگهتفر و  ربـمغیپ  ربـق  رـس  رب  هـک  نآ 
یبیاـصم لیـس  ؟ دـیوبن کـشم  رمع  رخآ  اـت  هک  تسا  دـمحا  ربق  كاـخ  هدـنیوب  هک  یـسکرب  دوشیم  هچ  دـیوگب : دریگب و  شیولگهیرگ 

هیرگهب همطاـف  هـیرگ  رثا  رد  مدرم  ددرگ . اـهبش  نوچیهایـس  یگریت و  زا  دزیرب ، اـهزور  هـب  رگا  هـک  تـخیر  ورف  نـم  رـس  رب  كاـنلوه 
شدوخ هب  هک  دنکیم  اضاقت  همطاف  زا  ،و  دوشیم بایفرـش  شروضح  هب  هتفرگ  هزاجا  همطاف  زا  هدرک و  تارج  کلام  نبسنا  دنداتفایم .

هک دش  یضار  تلد  هنوگچ  دیوگیمار : شخـساپ  یـشسرپ  اب  همطاف  دزاس . هشیپ  گرزبتبیـصم  نیا  رد  ار  ییابیکـش  ربص و  هدرک  محر 
مغ رد  همطاف  دیآیم . نوریب  همطاف  شیپ  زا  نازادگ  نازوس و  دتفایم و  هیرگ  هب  تدش  اب  سنا  ینکمیلست ؟ كاخهب  ار  ادخ  لوسر  رکیپ 

یهارمگ يارب  حون  تسیرگ . ینامیـشپ  زا  مدآ  دناهدرمـشخیرات : ناگدـننک  هیرگ  نتشـش  اـی  نت  جـنپ  زا  ار  وا  دـیدرگ و  لـثم  هودـنا ، و 
. تسیرگ ردـپ  گرميارب  همطاـف  و  تسیرگ . خزود  شتآ  سرت  زا  ییحی  تسیرگ . فسوی  شدـنزرف  قارفرد  بوقعی  تسیرگ . شموـق 

هیرگ كاندرد  هلـسلس  نیا  رد  دنکیم و  زاب  ییاجهمطاف  رانک  رد  شیوخ  يارب  دـیآیم و  شاهون  همطاف ، زا  سپ  يدوز  نیمه  هب  و  ( . 6)
نیسح شردپ  ندش  هتـشک  يارب  نیدباعلانیز  یلع  دنیوگیم : سپ  ددرگیم ، هدوزفا  ناشیا  ياهمان  هب  شمانو  دوشیم ، لخاد  ناگدننک 

نیا زا  هام و  هس  هدش  هتفگ  هامشـش و  دـنیوگیم  . تفر ردـپ  دزن  یهاتوک  تدـم  زا  سپ  تفرگرب ، رد  ار  همطاف  يادـختمحر  تسیرگ .
گرم دوب ، هدیدرگ  رتشوهزیت  هدـش و  رتهتخپ  راب  نیا  رد  بنیز  یلو  دـش . رارکت  بنیز  مشچ  شیپ  تبیـصم  تساهدـش . هتفگ  زین  رتمک 
ادیپان شهودنا  هدـیچیپ و  بنیز  ساره  راب  نیا  دـناشچب . كدوک  هب  ار  گرم  ماج  یخلتو  دـنک  رتهتخپ  ار  كاردا  هک  تساراوازـس  ردام 

هدید اب  هک  نایرگدوب  يرتخد  وا  درادن . نتشگرب  هک  دوریم  یهارهب  و  ددرگیمن ! زاب  هک  دنکیم  يرفـسشردام  هک  تسنادیم  وا  دوبن .
اب نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  مه  دـنزیریم ، نآ  رب  كاخ  نشو و  دـننکیم  ناهنپ  ( 7  ) عیقب كاخ  رد  ار  ارهز  شردام  رکیپ  دـیدیم  رابکشا 
رب مالس  : » دیوگیم دنکیمعادو و  هیرگ  اب  هداتسیا و  ارهز  ربق  دزن  هک  یماگنه  دهدیم ، شوگ  ردپ  نخس  هب  بنیز  دندرک . نینچ  شدج 

! هللالوسر ای  تسا ، هتـسویپ  وت  هب  رتدوز  هچ  ره  و  هدرک ، لزنموت  یگیاـسمه  رد  هک  يرتخد  ترتخد ، نم و  بناـج  زا  ادـخ ! لوسر  يا  وت 
وت گرزبتبیـصم  وتراوگان و  قارف  رد  دوخ  يرادـیاپ  هب  هک  نآ  زج  زیچان ، نم  يراـبدرب  تسا و  مک  وت  هدیدنـسپرتخد  قارف  رب  نم  ربص 

سپ دوب  ورگ  رد  هچ  نآو  تشگزاب ، دوخ  یلصا  ياج  هبتناما  میدرگیم ، زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  نآ  زا  ام  تسا . ییابیکش  دیما  ياج 
رد وت  هک  ياهناخ  نم  يارب  يادخ  هک  یتقو  ات  درذگیم  يرادـیب  هبنم  بش  و  درادـن ، نایاپ  تسایگـشیمه و  نم  هودـنا  یلو  دـش ، هداد 

هتسخ زا  مورب  اج  نیا  زا  رگا  ، یگتسخ يور  زا  هن  يدرسلد و  مالس  هن  عادو  نیشتآ  مالس  داب ، نتود  امش  رب  مالس  دهاوخب . يرادياج  نآ 
ددرگیم رب  هناخ  هب  بنیز  دوب .» دهاوخن  تسا  هداد  هدژم  نایابیکـش  هب  يادخهچ  نادب  ینامگدب  زا  منامب  اج  نیا  رد  رگا  و  تسین ، ندش 

. دباییمن يزیچ  ردامیلاخ  ياج  تشحو و  زج  یلو  دیوجیم ، ار  ردام  زور  ییانـشورو  بش  یکیرات  رد  دـنیبیم . یلاخ  ردام  زا  ار  نآ  و 
هک دنکیم  سح  دوخ  رد  راوگان  یـشزوس  باطخنیا ، رثا  رد  يداد . تسدزا  ار  یگدنز  زیچ  نیرتابیز  نیرتزیزع و  دیوگیم : بنیز  لد 

نینبلاما دنداهن . مدق  بلاطیبا  نبیلع  هناخ  هب  يرگید  نانز  همطاف ، زا  سپ  دـنک . کبـس  ار  نآ  یکدـنادهاوخیم  فطل  رهماب و  شردـپ 
هللادیبع یلع ، يارب  هک  یمیمت  یلشهن  دلاخ  نبدوعـسم  تخد  الیل  دروایب . ار  نامثع  هللادبع و  رفعج و  سابع و  یلع ، يارب  هک  مازحتخد 

رمع و وا  يارب  هک  یبلغت  هعیبر  تخد  ءابهص  و  دروایب . ار  ییحی  رغـصادمحم و  یلع ، يارب  هک  سیمع  تخد  ءامـسا  و  دروایبار . رکبوبا  و 
. دروایب ار  طسوا  دمحم  یلع ، يارب  ونابنیا  تسا . ص )  ) لوسر رتخد  بنیز  شردام  هک  عیبر  نب  صاعلایبا  تخد  هماما  و  دروایب . ار  هیقر 

يارب هک  یفقث  دوعـسم  نبةورع  تخد  دیعـس  ما  و  درواـیب . ار  هیفنح  نباهب  فورعم  ربـکا  دـمحم  وا  يارب  هک  یفنح  رفعج  تـخد  هلوـخ  و 
یکدوکناـمه رد  هک  دروآ  يرتـخد  وا  يارب  هک  یبـلک  يدـع  نب  سیقلا  ارما  تـخد  ( 8  ) هاـبحف درواـیبار . يربک  هلمر  نسحلاما و  یلع ،

شنادـنزرف لد  رد  نکیل  دوب . یلاخ  یلع  هناخرد  ارهز  ياج  زونه  یلو  دـندمآ ، یلع  هناخ  هب  ناـکزینک ، زا  ناـشیا  ریغ  ناـنز و  نیا  درمب .
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هک یتیصو  ببـس  هب  ناگدزتبیـصم ، ریاس  زا  ار  بنیز  دهاوخیم  خیرات  دنام . یلاخ  هشیمه  ياربهک  موثلک  ماو  بنیز  نیـسح و  نسح و 
دشاب و اه  نآ  اب  هتـسویپ  و  دوشن ، ادـجشردارب  ود  زا  بنیز  ، » هک دوب  نیا  تیـصو  دـنک ، ادـج  هدرک ، وا  هب  گرم  رتسب  رد  همطافشردام 
ات ار  دوخ  میناوتب  رگا  درکن . شومارف  هاگچـیه  ار  تیـصو  نیا  بنیز  دـشاب .» ردام  ، رداـم زا  سپ  اـه  نآ  يارب  دـنک و  يرادهگن  اـه  نآزا 

رابود هک  اریز  میریگب ، هدیدان  هدرک ، ناشیرپ  ار  وا  رمع  لاس  نیمجنپ  وهدش  دراو  كدوک  نیا  رب  هک  ییاهمغ  مینزب و  یـشومارفهب  یتدـم 
ییاههیاسهب نتـسیرگن  زا  یمد  میناوتبرگا  و  هدـید ، مشچ  هب  ار  شناکیدزن  نیرتبوبحم  ناسک و  نیرتزیزع  گرم  تبیـصم  ، لاـس نیا  رد 

وا ناشخردیناگدنز  زا  رگید  تمـسق  هب  میرادربتسد و  تخادنا  هجنکـش  هب  ار  شایکدوکو  دوب  هتفرگ  ارف  ار  كدوک  نیا  هراوهگ  هک 
هدرک و هتخپ  ار  وا  راوگاـن ، ثداوـح  تساراد . تسوانس  زا  رتگرزب  هـک  ار  یتـیعقوم  ردـپ  هناـخ  رد  بـنیز  هـک  مـینیبیم  میزادـنا ، رظن 

يارادم هلیسو  هبهک  ار  يردام  رهم  دشاب و  ردام  موثلک  ماو  نیسح  نسح و  يارب  دریگب و  ار  شاهدرکرفس  ردام  ياج  هک  هدومن  شاهدامآ 
. دـشاب هدیـسرن  ردام  هب  یکریز  هبرجت و  رد  دـنچره  دوشب ; اراد  ، ددرگیم راکـشآ  وا  تالیامت  ربارب  رد  یگتـشذگ  دوخ  زا  كدوک و  اـب 

نامز هب  ار  وا  ناـمز  هک  تسا  نآ  بیرغ  تسا ، هدیـسرنیگلاس  هد  هب  زونه  هک  یتروص  رد  دریگب ، ار  رداـم  ياـج  بنیز  هک  تسین  بیرغ 
نادـناخ نیا  یناگدـنز  تسايدوخیب ، يزاب و  هرود  نس ، نیا  هک  میرادـنپ  نینچ  مینک و  هسیاقم  نامدوخ  طیحمار  وا  طیحم  ناـمدوخ و 
دیـشروخ هک  یـشیالآیب  هداس و  یگدـنز  تسا ، هدادیم  رارق  لاس  ار  وا  هامو  هاـم  ار  رتخد  نیا  زور  هک  تشاد  یتیـصوصخ  عقوم  نآ  رد 

، دیـشخبیم رتـخد  نیا  هب  اركاردا  تعرـس  رظن و  تقد  یـشیدنا و  رود  یـشوهزیت و  و  درکیم ، هتخپ  ار  نآ  شنازوسياـمرگ  اـب  ناـبایب 
ناردام زا  یناسک  میورب ، رود  ارچ  دش . دهاوخن  مهارف  ینارذگشوخ  شیاسآنامز و  ام  نامز  رد  ياهزیـشود  چـیه  يارب  هکتسا  يزیچ 

. دنتـشاد رارق  رتـشیب  یمک  اـی  یگلاـسهد  رد  زوـنه  دندیـشک و  شود  هب  ار  يرداـمو  يرـسمه  راـب  هک  دـندوب  اـم  ياـهگرزب  رداـم  اـم و 
تسین بیرغ  يرآ ، دراد . یگتسیاش  راب  نیاندیـشک  يارب  یگلاس  هک 25  میرادـنپیم  نینچ  میتسه  اه  نآ  نارتخد  هک  ام  هک  یتروصرد 

هفیلخ ناناملسم  نیما  اب  یناوج  زاغآ  رد  موثلکما ، شرتکچوک  رهاوخ  اریز  ; دوش ردام  شرهاوخ  ردارب و  ود  يارب  یکدوک  رد  بنیز  هک 
ریحت راک  نیا  رد  هک  يزیچ  نامز  نآ  مدرمو  ، درک جاودزا  یگلاسهد  زا  شیپ  رکبوبا  رتخد  هشیاع  و  درک ، جاودزا  باـطخ  نبرمع  ، درمریپ

نآ نایم  رد  اریز  نایبرغ ، رتشیب  متفگ  دننادیم . اهزیچ  نیرتبیجع  ار  نآ  نایبرغ  رتشیب  زورما  هچ  رگا  دندیدن . دـنازیگنارب ، ار  ناشبجعتو 
ارجاودزا هنوگ  نیا  دریگب و  رظن  رد  ار  طیحم  ناکم و  نامز و  دنک و  تموکح  شتاساسحارب  دناوتب  هک  دوشیم  ادـیپ  یکچوک  تیلقا  اه 

. درامشب يداع  رما 

مشاه ینب  يوناب  دنمدرخ 

لوا تمسق 

، دــیزگربتشا ار  وا  يرــسمه  یگتــسیاشیگداوناختفارش  رد  هـک  ار  یــسک  وا  يارب  یلع  دیــسر ، جاودزا  نـس  هـب  بـنیز  هـک  یتـقو 
يونابو ربمغیپ  نادـناخ  لگون  يارب  یلو  دـندمآیم ، بنیز  يارب  شیرق  مشاـهینب و  دـنمتورثو  مرتحم  ناـناوج  زا  یناوارف  ناراگتـساوخ 

( لاـب ود  ياراد   ) نیحاـنجلاوذ هک  تسا  بلاـطیبا  نبرفعج  هللادـبع ، ردـپ  دوـب . رتهتـسیاش  هـمه  زا  رفعج  نبهللادـبع  مشاـهینب ، دـنمدرخ 
لوسر زا  سپ  دـیوگیم : رفعج  هراب  رد  هریرهوبا  ، دوب ربمغیپ  بوبحم  یلع و  ینت  ردارب  رفعج ، تفای . بقل  نایاونیب ) ردـپ   ) نیکاـسملاوباو

، درک ترجههشبح  هب  شنید  ظفح  يارب  شیرق ، يریگتخس  يرگمتـس و  ماگنه  رفعج  دوبن . یـسک  بلاطیبا  نبرفعج  زا  رتهب  (ص ،) ادخ
رد ار  رفعج  ادخ ، لوسر  دش ، فداصم  ربیخ  حتف  اب  هنیدم  هبوا  ندیـسر  تشگزاب ، هنیدـم  هب  ناناملـسم  زا  ياهدـع  اب  هشبح  زا  هک  یتقو  و 
هک دـش  هدینـش  ادـخ  لوـسر  زا  زین  و  ربـیخ .» حـتف  زا  اـی  مرتداـشلد و  رفعج  ندـمآ  زا  منادیمن  : » تـفگ نـینچو  دیـسوبب  تـفرگ و  لـغب 

يوس هب  ترجه  متشه  لاس  رد  هک  یهاپس  اب  رفعج  میتسه .  هشیر  کی  زا  رفعج  نم و  و  دنتسه ، نوگانوگ  ياههشیر  زا  مدرم  : » دومرفیم
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هتـشکوا رگا  دشاب و  ( 9  ) هثراح نبدیز  اب  هاپـس  یهدـنامرف  هک  دوب  هداد  رارق  نینچ  ادـخ  لوسر  دـش . نایموراب  داهج  مزاع  تفریم ، مور 
لقره نایهاپس  اب  اج  نآ  رد  دندیـسر ، ءاقلب  دودحهب  ات  دنتفر ، مالـسا  نایهاپـس  ( . 10 . ) دوب دهاوخ  بلاطیبا  نبرفعج  اب  یهدـنامرف  دوش 
تـسد رد  ار  ادخ  لوسر  مچرپ  هک  یلاح  رددیز  تفرگ و  رد  ینینوخ  گنج  دـنتفرگ و  ياج  هتوم  هدـکهد  رد  ناناملـسم  دـندشورهبور .

نیاات تخادرپ . دربن  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  رفعج ، دـندرک . هعطق  هعطق  ناشدوخ  ياههزیناب  ار  وا  نایمور  درکیم ، گنج  تشاد و 
لغب رد  ار  ملع  دـشادج . مه  شپچ  تسد  داد ، همادا  دربـن  هب  تفرگ و  پچ  تـسدهب  ار  مـلع  رفعج  دـش . ادـجنت  زا  شتـسار  تـسد  هـک 

، رفعج نبهللادبع  ردام  هدش . هتـشک  مالـسا  هار  رد  هک  تسا  بلاطوبادنزرف  نیتسخن  رفعج  دش . هتـشک  ات  درک  يرادياپ  ردق  نآ  تفرگ و 
بلطملادـبع نبا  سابع  رـسمه  هباـبل  بلطملادـبع و  نبةزمح  رـسمه  یملـس  ونینمؤملاما  هنومیم  رهاوخ  يو  تسا ، سیمع  تخد  ءامـسا 

دمآرد و رکبوبا  يرسمههب  رفعج  تداهـشزا  سپ  ءامـسا  تسا . رفعج  نادنزرف  همه  ردام  وا  درک و  جاودزا  ءامـسا  اب  رفعج  ( . 11 . ) تسا
رغــصا دـمحم  ییحی و  یلع ، يارب  ءامــسا  تـفرگ ، ار  وا  بلاـطیبا  نـبیلع  رکبوـبا ، گرمزا  سپ  دروآ و  اررکب  یبا  نبدـمحم  وا  يارب 
نیتسخن هللادبع ، دش ، دلوتم  هشبح  رد  رفعج ، نبهللادبع  بنیز ، رهوش  دروایب . ار  ییحی  نوع و  هک  دیوگیم  شخیرات  رد  يدـقاو  دروآار .

: دومرف ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  ( 12  ) هباصا رد  رجح  نبا  تسا . هدمآ  ایند  هب  راید  نآ  رد  هک  هشبح  هب  رجاهم  ناناملسم  زاتسا  دازون 
بسک رادب و  رارقرب  ار  رفعج  نادناخ  اهلاراب ! : » دومرف نینچو  هتفرگار  هللادبع  تسار  تسد  سپـس  دنامیم » نمهب  هللادبع  تقلخ  يوخ و  »
متسه اه  نآرورس  ترخآ  ایند و  رد  نم  دیامرفیم « : سپـس  و  دنکیم . ررکم  راب  هس  ار  هلمج  نیا  نادرگ .  كرابم  هللادبع  يارب  ار  راکو 

ار یکین  درکیمن و  یــشورف  ناــسحا  دــشهدیمان ; اخــس  دوـج و  زکرم  و  نمادكاــپ ، ریلد ، درم ، ناوـج  گرزب ، دوـب  يدرم  هللادــبع  . 
هب دروآ و  هنیدم  هب  يرکش  یناگرزاب  دیوگیم : نیریـسنبدمحم  دینادرگیمن . رب  دیماان  شاهناخرد  زا  ار  يدنمتـسم  چیه  تخورفیمن و 
لام هیواعم  نبدیزی  دشخبب . مدرم  هب  درخب و  ار  رکـش  نآ  هک  داد  نامرف  شراکشیپ  هب  دیـسررفعج . نب  هللادـبع  هب  ربخ  نیا  تفرن . شورف 
دوخ لزنم  هب  نآ  زا  درک و  تمـسق  هنیدم  لها  نایم  ار  نآ  دیـسر ، هللادبعتسد  هب  لام  هک  یعقوم  داتـسرف . وا  يارب  هیدـه  روط  هب  یفازگ 

هک تسنادیم  نوچ  وا  متسه . رفعج  تخب  دیفس  رادمان و  دنزرف  دننام  نم  دیوگیم : هک  تسا  تایقر  سیق  نبهللادبع  رعش  نیا  دربن . چیه 
رد هک  تسا  رارـض  نبهللادـبع  نخـس  نیا  و  درک . نادـیواج  ار  دوخ  مان  دیـشخبب و  ناگراچیب  نادنمتـسم و  هب  دـنام ، دـهاوخنیقاب  لاـم 

نیرتهب دـیآ  دورف  دـنزبار و  تاهناخ  رد  هک  سک  ره  يارب  یتسه و  نادرم  ناوج  نیرتهب  وت  رفعج ، دـنزرف  يا  دـیوگ : یمهللادـبع  شیاتس 
هچ دندینش و  وت  زا  ینیریـش  نانخـس  هچو  دوب  هدامآ  دنتـساوخ  هک  ییاذغ  ره  دندمآ ، وت  هناخ  هب  بش  همین  رد  رایـسب  ینانامهیم  ینابزیم .

دمآ هنیدم  هب  ، تشگیم زاب  هکم  زا  هیواعم  هکیماگنه  هک  ( 13  ) دنکیم لقن  رابخالانویع  رد  هبیتق  نبا  دندیدب . وت  زا  ییاهییور  هداشگ 
زا سپ  هک  درک  شرافـس  ناگداتـسرف  هب  داتـسرف . شیرق  رگیدنامرتحم  رفعجنبهللادبع و  نیـسح و  نسح و  يارب  يرایـسب  لامو  ایادـه  و 

هیواعم ، دنناسرب ار  ایاده  هک  دنتفر  ناگداتـسرف  هک  یتقو  دننکیم . هچ  دوخ  يایاده  اب  مادکرهدننیبب  دننک و  گنرد  يردق  لام ، ندیناسر 
يرادقم نسح ، اما  درک . دهاوخ  هچ  شاهیده  اب  سک  ره  هک  میوگیم  امـشهب  دـیهاوخب ، رگا  تفگ : نینچ  هدرک ، يور  دوخ  نایفارطا  هب 

نیفـص رد  ناشناردپ  هک  یناسک  زا  نیـسح ، اما  دشخبیم . دوب ، وا  دزن  هکسک  ره  هب  ار  هیقب  هداد و  دوخ  نانز  هب  ار  شاهیده  تایرطع  زا 
. دهدیم مدرم  هبهدرک  هیهت  ریش  دنکیم و  میسقت  هدرک و  ینابرق  ییاهرتش  دنامب ، يزیچ  رگا  دنکیمعورش ، دناهدش ، میتی  هدش و  هتشک 

مود تمسق 

و هدب . ماجنا  ماهداد  مدرم  هب  هک  ییاههدعو  دنام  يزیچرگا  نک و  ادا  ارم  ياهضرق  حیدب ، دـیوگیم : دوخ  مالغ  هب  رفعج ، نبهللادـبع  اما 
رد هللادـبع  دوب . هتفگ  هیواـعمهک  دوب  روطناـمه  دـنداد ، شرازگ  دـندوب  هدـید  هچ  ره  دنتـشگزاب و  هک  ناگداتـسرف  رخآ . اـت  ... نـالف اـما 

شناج زجهب  شفک  رد  رگا  تشادـن . ییابا  دـسرب  شنانمـشدهبای  دورب و  نایم  زا  شلام  هک  نآ  زا  و  درکیم ، فارـسا  دوخ  ياهشـشخب 
ارهز رتخد  بنیز  دش ; روراب  كرابم  ییوشانز  دنکن . اضاقت  ار  نآ  هک  دزیهرپبيادخ  زا  دیاب  دنمتجاح  دیـشخب ، دـهاوخ  ار  نامه  دـشابن ،
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تـسا موثلکماود  نآ  زا  یکی  هک  دروآ  رتخد  ود  هک  نانچ  مه  سابع ، ربکا ، نوع  دـمحم ، یلع ، دروآرـسپ : راهچ  رفعج  نب  هللادـبع  يارب 
رایتخا هللادـبع ، دـنک . هدافتـسا  مشاهینب  ینابیتشپ  زا  ات  دروآ ، رددـیزی  يرـسمه  هب  ار  وا  تساوخیم  دوخ  یـسایس  یکریز  اب  هیواـعم  هک 

. درک جـیوزت  بلاطیبانبرفعجنبدـمحم  نبمساق  شیومع  رـسپ  هب  ار  رتخد  مه  ترـضح  نآ  داد ، نیـسح  ماما  وايولاختسدهب  ار  رتخد 
ار ود  نآ  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  شاهداز  ردارب  رتـخد و  هبیلع  ماـما  تبحم  تخادـنین ، ییادـج  شناردارب  ردـپ و  وا و  ناـیم  بنیز  جاودزا 

دندمآ هفوک  هبترضح  نآ  اب  ود  نآ  داد ، رارق  تختیاپ  ار  هفوک  دش و  ناناملـسم  رادمامز  یلع  هک  یتقوات  تشاد  هاگن  دوخ  دزن  نانچمه 
دربـن هداتـسیا و  دوـخ  يوـمع  راـنک  رد  هللادـبع  ترــضح ، نآ  ياـهگنج  رد  دنتــسیزیم . نینمؤـملاریما  هیاـس  ریز  تفـالخ  زکرم  رد  و 

، دراد یمارتـحاو  شزرا  ربـمغیپ  ناـمدود  دزن  هللادـبع  دنتــسنادیم  هـک  مدرم  دوـب . نیفــص  رد  ترــضح  نآ  نارادرــس  زا  یکیودرکیم 
دیمااـن شدـیما  دـشیمن و  در  وا  شهاوـخهک  نوـچ  دـندادیم ; رارق  نیــسح  نـسح و  شدـنزرف  ود  نینمؤـملاریما و  شیپ  ياهلیــسواروا 
یتجاح هراب  رد  هک  تساوخ  هللادـبعزا  ( 14  ) داوس یـضارا  ناناقهد  زا  یکی  هک  دنکیم  لقن  نیریـس  نبدمحم  زا  هباصا  رد  دـیدرگیمن .

: تفگنینچ تفریذـپن و  ار  نآ  هللادـبع  داتـسرف ، هللادـبع  يارب  رازه  لهچ  درم  نآ  . دروآرب ار  درم  نآ  تجاـح  یلع  دـیوگ ، نخـس  یلعاـب 
لها تفر ، ایند  زایلع  نبنسح  هک  یتقو  دنکیم : لقن  ( 16  ) نییبلاطلا لتاقم  رد  یناهفصا  جرفلاوبا  ( . 15 . ) میشورفیمن ار  يراکوکینام 

هحلـسا هیماینب  ، دنراپـس كاخهب  ادـخ  لوسر  رانک  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  دنتـساوخ  دوب  هدومننسح  ماـما  هک  یتیـصو  رباـنب  ربمغیپ  تیب 
عیقب طاـقن  نیرترود  رد  ار  ناـمثع  اـیآ  تسا ؟ رتهب  حلـص  زا  هک  ییاـهگنج  هچ  تفگیم : نینچ  مکح  ناورم  دـندش و  عناـم  هدیـشوپ و 

تفریذپن و نیسح  دش . دهاوخن  راک  نیا  زگره  ، مرادرب ریـشمش  مناوتب  نم  ات  دوش ؟ نفد  ص )  ) ادخ لوسر  هناخ  رد  نسح  یلو  دننکنفد ،
رد اپ  رفعج  هللادبع  رگا  دهد ، يور  ياهنتف  دوب  کیدزن  دوش . هدرپس  كاخ  هبشدـج  رانک  رد  شردارب  هک  نآ  زج  تسین  ياهراچ  تفگ :

ار نسح  دوخ  هداز  ومع  هللادبع ، يرواین . نابزرب  ياهملک  هک  نم  قح  هب  ار  وت  درک : ضرع  نیـسح  شیومع  رـسپ  هب  وا  تشاذگیمننایم .
بنیز تشگزاـب . مکح  ناورم  و  ( 18  ) دیدرگ نفد  ( 17  ) دوب هدـش  هدرپس  كاخهب  ارهزشردام  هک  ییاج  ناـمه  رد  درب و  عیقب  يوس  هب 

هناخ و رد  وا  هکاریز  دـننکیم ; يراددوخ  تاقوا  نیا  رد  بنیز  هراسخر  فصو  زا  یخیراـت  عجارم  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  یناوج  زاـغآ  رد 
هناخ زا  بنیز  خیرات ، نیا  زا  لاس  اههد  نتشذگ  زا  سپ  یلو  میرگنبار . يو  هدرپ  تشپ  زا  رگم  میناوتیمن  ام  هدرکیم و  یگدنز  هتـسبور 
نینچ دنکیمشفـصو و  اـم  يارب  هدـید  مشچ  هب  ار  وا  هکیـسک  دـهدیم و  ناـشن  اـم  هب  ار  وا  ـالبرک  زادگناجتبیـصم  دـیآیم و  نوریب 

. دمآیم نوریب  هاگهمیخ  زا  باتش  اب  دیشخردیم و  دیشروخدننام  هک  ار  ینز  منیبیم  ایوگ  تسا : هدرک  لقن  يربط  هک  نانچ  دیوگیم - 
نب هللادبع  دوریم ، رـصم  هب  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  بنیز  هک  یماگنه  تسایلع . رتخد  بنیز  دنتفگ : تسیک ؟ وا  مدیـسرپ : ( . 19)

يوناب نیا  هک  یتروص  رد  دوب . هام  زا  ياهراپ  اـیوگ  مدـیدن ، نآ  دـننام  یتروص  نم  هک  ادـخ  هب  : ... دـیوگیم شفـصو  رد  يراـصنابویا 
لامج سپ  دوب ، هدید  غاد  هدزتبیصم و  دوب ، هتفوک  هتسخ و  دوب ، بیرغ  دوبدوخ ، یگدنز  لاس  نیمجنپ  هاجنپ و  رد  تقو  نآ  رد  گرزب 

، دـناشونب ودـب  نایاپ  ات  ار  یگدـید  غادماج  دـنک و  شدروخ  زادـگناج  بیاصم  و  دوشب ، دـنملاس  هک  نآ  زا  شیپ  یناوج  زاـغآرد  بنیز 
هدرپ وا  يرادياـپ  يریلد و  زاثداوـح  هک  نیا  اـت  میوـش  رظتنم  زین -  اـج  نیا  رد  هک -  تسا  رتـهب  بنیز ، تیـصخش  اـما  هدوـب !؟ هنوـگچ 

زا ناـخروم  بجعت  يدوز  نیمه  هب  دـنایامنب . اـم  هـب  یـشنم  گرزب  نـتفرنملظ و  راـبریز  يروـالد و  زا  هنوـمن  نیرتـهب  رد  ار  وا  و  درادرب ،
تردـق زا  هک  دـنکیم  لقن  یبلطم  ام  يارب  هباصا  رد  رجح  نبا  دوشیم . راکـشآ  هیواعمنبدـیزی  ربارب  رد  وا  تماقتـساو  بنیز  یگداتـسیا 

رادناتـسا سلجم  رد  البرک و  رد  رـصع  نآ  مدرم  یکیدزن  هدنیآ  رد  و  ( . 20 . ) دهدیم ربخ  لالدتسا  رد  شايدنمورینو  نخـس  رد  بنیز 
زورما هک  ياهزادنا  نامه  هب  دنکیمبجعتم ، ار  همه  شتغالب  تحاصف و  هک  دنونـشیم  بنیز  زا  ینانخـس  هیواعم  نبدیزیسلجم  هفوک و 

زا نییبتلاو  نایبلا  باتک  رد  ظحاج  دنهدیم . یهاوگ  شنایب  رحس  وا و  يرونخـس  وایگداعلاقوف و  هب  یگمه  دزادنایم و  بجعت  هب  ار  ام 
رتقطاـن و نم  مدینـشار ، بنیز  ياویـش  زغم و  رپ  نانخـس  مدـش و  هفوک  دراو  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ  دـنکیم : لـقن  يدـسا  همیزخ 
ار وا  هک  يروط  هبتسا  بنیز  لیامـش  نیا  تفگیم . نخـس  بلاطیبانبیلع  نینمؤملاریما  نابز  زا  ایوگ  مدـیدن . ار  ینز  وا  زا  رتهدـنیوگ 
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تقرو ینابرهم  رد  وا  هک  میونـشیم  اریز  هدـش ، نایامن  ام  يارب  لیاضف  زا  ياهنومن  شایناوجناـمز  رد  هک  ناـنچ  و  میاهدـید ، ـالبرک  رد 
یملع سلجم  ياراد  بنیز  دـیوگیم : تاـیاور  زا  یـضعب  هک  ناـنچ  و  هدوـب . دـننام  ردـپ  هب  يراـگزیهرپ  شناد و  رد  شرداـم و  هب  بلق 
تافـص دناهدرکیم . شنادبسک  هدشیم و  رـضاح  سلجم  نآ  رد  دـنزومایب ، ار  نید  ماکحا  دنتـساوخیم  هک  ینانز  هکهدوب  يدـنمجرا 

هک سابعنبا  دیدرگ . مشاهینب  دنمدرخ  يوناب   » هک تساذل  ، دناهدوبن اراد  وا  رصع  نانز  زا  کی  چیه  هک  هدوب  عمج  بنیز  رد  ياهتـسجرب 
هک دوب  هدـش  فورعم  يروط  هب  بقل  نیدـب  بنیز ، تفگ .  نینچ  یلع  رتخد  بنیز  ام  دـنمدرخ  يوناـب  : » دـیوگیم ، دـنکیم تیاور  وا  زا 

هتخانش دنمدرخيوناب » ناگداز   » هب دندرکیم و  راختفا  یبقل  نینچ  هب  وا  نادنزرف  دشیم . هدمیهف  بنیز  ، دنتفگیم دنمدرخ » يوناب   » یتقو
. دندوب هدش 

نافوط موش  ياهدمآرد  شیپ 

لوا تمسق 

دوبیم ثداوح  نیا  زا  رود  بنیز  رگا  میتخادنایمنهدادخر ، یلع  نادناخ  يارب  هک  یسایس  ثداوح  نیگمهس  ياهبادرگ  رد  ار  دوخ  ام 
هب يردام  يرادرهوشراب و  ندیـشک  شود  هب  رد  ار  دوخ  شـشوک  مامت  دادیم و  همادا  دوخ  یـصاصتخایناگدنز  هب  هدـنام ، زاـجح  رد  و 
مه رد  ار  مالـسا  تلود  تخـس ، نانچيراشف  اب  هک  یکانلوه  ثداوح  دـیناشک ; ثداوح  زکرمهب  ار  وا  لاوحا ، عاضوا و  یلو  دربیم . راک 

، دهدیم ربخ  ام  هب  ار  محریب  دابدنت  نآ  شکرـس و  نافوط  نآ  هک  یموش  ياهدمآشیپو  هدرک  یگنرد  میروبجم  ام  سپ  دوب . هدـیناچیپ 
رد مهار  بنیز  در  یهاـگهاگهکلب  تسا ، رود  ثداوـح  داـبدرگ  زا  تدـم  نیا  رد  بـنیز  هـک  درذـگیم  ینـالوط  یترتـف  مـیریگب . رظنرد 
هک مینیبیم  راکرخآ  رد  یلو  مینکیم . مگ  دزادـنایم ، نارود  هب  ار  اهرـسو  دـنکیم  رک  ار  اـهشوگ  هک  یثداوح  ياسآدـعر  ياـهدایرف 

ياههماگنه زا  رگا  دوشیم ، راکـشآ  ام  رذـع  اج  نیا  زا  دوش . نایامن  البرک  يونابهک  هدرک  هدامآ  ار  هنیمز  كانمهـس ، ثداوح  نیا  مامت 
مـشاهینب نادـناخرد  وا  تیعقوم  اه و  نآ  نایاوشیپ  ناهدـنامرف و  اب  وا  یگتـسب  هطـساو  هب  رگم  بنیزاـب  یـضعب  ناـمگ  هب  هک  یـسایس - 

رد هک  هدوب  یتامدقم  نیگمهـس ، ياهدـمآشیپ  نیا  مامت  رد  هکمینیبیم  یهاگ  نیا ، رب  هوالع  مینک . ینالوط  ار  نخـس  درادـن -  یـسامت 
ناـیرج هک  دوـب  هدـش  ریدـقت  نینچ  بنیز  يارب  تسا . هدرک  هداـمآ  كانـساره  ياهدـنیآ  يارب  ار  وا  هتـشادازسب و  يرثا  بـنیز  یناگدـنز 

اتدـتفایم ناـمثع  تسد  هب  يرجه  لاـس 23  رد  سپـس  دـسریم . رمع  هب  رکبوبا  زا  تفـالخ  هکدـنیبیم  وا  درگنب ، کـیدزن  زا  ار  ثداوح 
ياـهدایرف نینط  بنیز ، دـشاب . هدـشن  شوماـخنآ  شتآ  زورماهب  اـت  دـیاش  هک  یبوشآ  هماـگنه و  نآ  دوش ، زاـغآ  هدـننک  درخ  ياهکرعم 

داـیرف مدرم  هوـبنا  ناـیم  رد  دـنکیم و  یهاوـخنوخ  دیهـش  زا  دـنکیم و  کـیرحتشروش  هب  ارمدرم  هک  دونـشیم  ار  نینمؤـملا  ماهشیاـع 
ار مرتحم  لاـم  مارتـحایب و  ار  مرتحمرهـش  دـنتخیر و  مارحهاـم  رد  ار  مارح  نوخ  هنیدـم ، لـها  ناـمالغ  اهرهـش و  نادرگلو  ، هک دـشکیم 

عمج اهنیا  درگرب  ادابم  ! ناناملسم يا  تسارتهب . مدرم ، نیا  دننام  نیمز ، تاقبط  مامتزا  نامثع  تشگناکی  هک  ادخ  هب  دندرک ، تمرحیب 
رب تـسا ، راوـس  ریخیب  يرتـش  رب  هکیلاـح  رد  سپـس  دـنادرگ . هدـنکارپار  ناـشعمج  دـنک و  دوباـن  اراـه  نآ  يرگد  دـیراذگب  دـیوش و 
وا لـتق  رب  هن  و  دوـبن ، ناـمثع  هدنـشک  یلع ، دوـشیم . رادهدـهع  ار  یلع  دـض  رب  نایـشروش  ییاوـشیپ  دـنکیمجورخ و  نینمؤـملاریمایلع 

هچشدوخ و  دوب ، نامثع  نوخ  یلو  هنو  تشاد ، یـشوخ  لد  نامثع  زا  هن  هشیاـع  نینچ  مهو  دوب ، یـضار  نادـب  هن  و  دوب ، هدرک  یکیرحت 
شوـمارف ناـخروم  دـناروشب . يو  رب  ار  مدرمهک  دوـب  هدرک  ییاـهداقتنا  رایـسب  هچ  دوـب و  هدرک  کـیرحت  وا  نتـشک  يارب  ار  مدرم  هزادـنا 

ار نامثع  يزور  ات  دوبتصرف ، رظتنم  هشیاع  دوب . هدرک  مک  ار  شبیـصناریز  دوب ; هدـش  نیگمـشخ  نامثع  زا  هشیاع  هک  ار  يزور  دـندرکن 
تسادخ لوسر  شوپ  نت  نیا  ناناملـسم ! يا  دیـشک : دایرف  تشادرب و  ار  ص )  ) ادخ لوسر  نهاریپ  دنکیم . ینارنخـس  مدرميارب  هک  دید 

ار نامثع )  ) گنل يدوهی  نیا  تفگیم : هک  دوب  هدش  هدینش  هشیاع  زا  اهراب  تسا ! هدرک  هنهک  ار  واتنس  نامثع  یلو  هدشن  هنهک  زونه  هک 
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هبتفـالخ رگا  هـک  دـنک  دـیدرت  نـیا  رد  هـک  مسانــشیمن  ار  ناـخروم  زا  یــسک  نـم  تـسا . هدــش  رفاـک  گـنل  يدوـهی  اریز  دیــشکب ;
نآ زا  و  دوب ، هتفر  هکم  هب  هشیاع  دش ، هتشکنامثع  هک  یعقوم  دنکیم : لقن  ینئادم  درکیمن . شروش  هشیاع  دیسریمن ، بلاطیبانبیلع 
نآ داب  هدرم  تفگ : نینچ  سپ  دش . دهاوخ  هفیلخ  هحلط  هک  تشادن  دیدرت  وا  دیـسر . ودبنامثع  ندـش  هتـشک  ربخ  هک  دـمآیم  نوریب  اج 
ادخ لوسر  زا  عافد  ماگنه  دـحا ، گنجرد  وا  تشگنا  هک  دوب  هحلطزا  هیانک  هملک  نیاو   ) تشگنا بحاص  يا  یـشاب  هدـنز  گنل ، يدوهی 

موجه وا  اب  ندرک  تعیبيارب  مدرم  هک  منیبیم  مرگنیم و  شتشگنا  رب  نم  ایوگ  ومع ، رـسپ  يا  نیرفآ  لبـشوبا ، يانیرفآ  دوب ) هدش  ادج 
هب دوب ، لوتقم  هفیلخ  هناخ  رد  هک  یلیـصانابسا  تفرگ و  تسد  رد  ار  لاملاتیب  ياهدیلک  هحلط ، نامثع ، ندش  هتـشک  زا  سپ  دـناهدروآ .

هتسویپ دننادرگرب و  هکم  هب  ار  وا  هکداد  نامرف  دناهدرک ، تعیب  یلع  اب  ناناملسم  هک  دش  رادربخ  هار  رد  هشیاع  هک  یعقوم  دروآ . فرـصت 
گنل يدوهی  دابهدرم  : » یتفگیم هک  مادینشن  وت  زا  نم  رگم  تفگ : ودب  دینش و  ار  وا  نخسنیا  یسک  دنتشک . مولظم  ار  نامثع  تفگیم :

هب ناگتخیرگ  دـش ، هتـشک  نامثع  نوچ  دـنکیم : لقن  شخیرات  رد  يربط  يدوب ؟ نامثع  اـب  مدرم  نیرتنمـشد  هک  میدـیدیم  ار  وت  اـم  و 
هدـش هتـشک  ناـمثع  هک  دـنداد  ربـخ  وا  هب  هک  نیمه  دوـب . هتفر  اـجنآ  هـب  هرمع  ندروآاـج  هـب  يارب  هشیاـع  دـندروآ و  يور  هـکم  يوـس 

نآ ات  دوب . دهاوخ  نینچ  دهدن ، مدرمامش  یحالـصا  تاضارتعاهب  شوگ  هک  یـسک  ماجنارـس  تسا : نیا  شیانعم  هک  تفگ  ینخـس  ، تسا
فورعمۀملـس یبا  نبدـیبع  وا  مان  دـیدب ، دـندوب  وا  يرداـمناشیوخ  هک  ثیل  زا  ار  يدرم  دـش . جراـخ  هکم  زا  دروآ و  اـج  هب  ار  هرمع  هک 

ناـیز هب  تسیچ ؟ تفگ : هشیاـع  درک . نم  نم  هدـش و  گـنگ  باوج  رد  درم  نآ  تسیچ ؟ ربخ  دیـسرپوا : زا  هشیاـع  دوب ، بـالک  مانباهب 
هنیدم لها  تفگ : درم  نآ  دندرک ؟ راک  هچ  دـعب  دیـسرپ : هشیاع  تسب . ورف  بل  دـش و  هتـشک  نامثع  تفگ : درم  نآ  ام ؟ دوس  هب  ایتسام 
هفیلخ بلاـطیبانبیلع  هک  دـندرک  قاـفتایگمه  دـنتخادنیب ; دوخ  يارجمنیرتهب  هب  ار  راـک  و  دـنتفرگ ، تسد  رد  ار  تردـق  مه  اـب  همه 

، دینادرگرب ارم  دشابهدش ، ناناملـسم  رادمامز  وت  ياوشیپ  رگا  دیآ ، ورف  نیمز  رب  نامـسآ  شاک  تفگ : هشیاع  ددرگ . رادمامزو  ناناملـسم 
وازا ادخ  هب  هدش ، هتشک  مولظم  نامثع  ادخ ، هب  درکیم : رارکت  ار  نآو  تفگب  ار  دوخ  فورعم  نخس  و  تشگزاب ، هکم  هب  دینادرگرب . ارم 

هک يدوبن  وت  رگم  يدش ؟ نادرگ  ور  وا  زا  هک  يدوبن  یـسک  نیتسخن  وت  رگم  ارچ ؟ دیـسرپ : وا  زا  بالک  مانبا  درک ! مهاوخ  یهاوخنوخ 
رد نم  دنتـشک . ار  وا  نآ  زا  سپ  و  دـنداد ، شاهبوت  اه  نآ  داد : باوج  هشیاع  تسا ؟ هدـش  رفاک  هک  دیـشکب  ار  گـنل  يدوهی  یتفگ : یه 

يراعـشا اب  بالک  ما  نبا  تسا . رتهب  نم  نیتسخن  نخـس  زا  نم  ینونک  نخـس  یلو  دـنتفگ ، ینخـس  زین  مدرمو  متفگ  ینخـس  ناـمثع  هراـب 
رد شبنج  هبوت  ار  بوشآ  نافوط  دش . ادیپ  وت  زا  لیدبت  رییغت و  تساخرب و  وت  زا  داسف  هنتف و  دـنکیم : لقن  يربط  هک  دـهدیمار  شباوج 

. تسا هدش  رفاک  وا  هک  یتفگب  ام  هب  يداد و  نامرف  هفیلخ  نتشک  هب  هک  يدوب  وت  يدرک . ریزارـس  وت  ار  نایغط  شروش و  رابگر  يدروآ و 
نامسآ هن  تسا . هدرک  رداص  ار  وا  لتق  نامرفهک  تسا  یسک  نآ  نامثع  هدنـشک  میدرک . تعاطا  ار  وت  نتـشک ، نیا  رد  ام ، هک  نک  ضرف 

ار دوـخ  رتـش  دـنک ، هجوـت  يزیچ  هب  هـک  نآ  نودـب  هشیاـع  سپ  ( . 21 . ) تفرگ دیـشروخ  هـن  دـش و  هریت  هاـم  هـن  دـمآ و  دورف  اـم  رـس  رب 
رد هشیاعهک  یتقو  زا  هک  دوب  یـسک  یلع  دـشکب . ماـقتنا  یلع  زا  اـت  درک  اـپرب  رکو  روک  ياهنتف  و  تشگزاـب . هکميوس  هب  هدـینادرگرب و 

و هدوب ، همطاف  رهوش  یلع  هک  دوب  هدرکن  شومارف  هشیاع  دوبهدماین . رد  تملاسم  رد  زایلع  اب  هداهن  مدق  ص )  ) دـمحم هناخ  هب  یلاسدرخ 
شدرم لد  شتایح  نامزهک  تسا  ینز  هجیدخ  ربمغیپ ، روآ  دـنزرف  و  ینتـشاد ، تسود  نابرهم و  نز  نآ  هجیدـخ  . هجیدـخ تخد همطاف 
ییابیز یناوجهمه و  اب  هشیاع  تفرن و  نوریب  شدرم  لد  زا  هاگچیه  تشادياج و  شدرم  لد  رد  مه  شگرم  تدـمرد  هدرک و  رخـسم  ار 
هدرکن یـشوپ  مشچ  کفا  ناتـساد  رد  یلع  نخـس  زا  هشیاع  زین  و  دنک . رود  اجنآ  زا  ار  هجیدختسناوتن  یکریزو ، یلدهدـنز  وتوارط  و 

هب یلع  هک  هدـش  لقنو  تسا . رایـسب  نز  اریز  دـهد ; قالط  ار  هشیاـع  هک  درک  داهنـشیپ  (ص ) ادـخ لوسر  هب  هک  دوبیناـسک  زا  یلع  دوب ،
هتفگ اهزیچ  رایـسب  دینزب . ار  يو  درک  يراشفاپ  شراکنا  رد  رگا  و  دیناسرتبار ، وا  دینک و  قیقحت  راکتمدـخ  زا  درک : ضرع  (ص ) لوسر

، دیـشک هنابز  هنتف  شتآ  یتقو  دـنک . شومارف  دوب  هتـسناوتن  و  دوبهدرپس ، رطاخ  هب  دوب و  هداد  شوگ  اـه  نآ  ماـمت  هب  هشیاـع  هک  دوب  هدـش 
دوب هتخورفارب  هشیاع  هک  یـشتآ  ياههلعـش  رب  کـیدزن  زا  و  درکیم ، یگدـنز  تختیاـپرد  شنادـنزرف  رهوش و  اـب  دوب و  هلاسیـس  بنیز 
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غراف لمج  گنج  زا  تسا ، روهطوغ  اـههکرعمرد  هک  دـیدیم  ار  نینمؤملاریما  شردـپو  تسیرگنیم ، دوب  هتفرگ  تسد  رد  ار  نآ  ماـمزو 
بیترت نیمه  هب  ، دزادرپ رازراک  هب  جراوخ  اب  ناورهن  رد  دیاب  دوشیم ، غراف  هک  نیفص  دربن  زا  دگنجبماش ، هاپس  هیواعم و  اب  دیاب  دوشیم ،

هـشیاعاهنت دنکیمن . رکذ  ار  ياهکرعم  چیه  رد  یلعف  تکرـش  بنیز ، يارب  خـیرات ، اج ، نیا  رد  دوب . راتفرگ  راگزآ  لاسجـنپ  تدـم  یلع 
هدش راوس  نآرب  هشیاع  هک  تسا  يرتش  لمج ، تساهدش . فورعم  لمج  گنج  مانهب  خیرات  رد  هک  تسا  يراکهایس  نآ  نامرهق  هک  تسا 

ار هاپس  نارسفا  ودرکیم  رداص  نامرف  هتسویپ  هک  دوب  وا  دوب ، يو  اب  شایهدنامرف  رس  دوبهتفرگ . هدهع  هبار  وجارجام  نایشروشتسایر  و 
زاغآ ریز  ترابع  هب  ار  اـههمان  داتـسرفیم و  پچ  تسار و  هب  ووس  نآ  وس و  نیا  هب  ییاـههمان  همیمـض  هب  یناگداتـسرف  و  دومنیم ، نییعت 

ام ایب و  دسر  وت  هب  همان  نیا  نوچ  دعب ، اما  نالفدوخ . كاپ  دنزرف  هب  (ص ) ادخ لوسر  هبیبح  نینمؤملا ، ما  رکبوبا ، رتخد  هشیاع  زا  درکیم :
نینچ دنتفریذپن و  ار  وا  نخـس  یناسک  دـندرک و  يوریپ  وا  زا  یناسک  نادرگ . هدـنکارپ  یلعدرگ  زا  ار  مدرم  ینکیمن  رگا  نک و  يرای  ار 

اب هک  مسک  نیتسخن  نم  هنرگ  يدرگزاب و  تاهناخ  هب  هدرک  يریگهرانک  هکیتروص  رد  متـسه . وت  كاپ  دنزرف  نم  دعب ، اما  دنداد : خـساپ 
هک میرومام  امو  دنیشنب  شاهناخ  رد  هک  تسا  رومام  وا  ار ; هشیاع  نینمؤملا  ما  دنک  تمحر  يادخ  دنتفگیم : نینچ  نیا  ای  منک . هزیتس  وت 

دهاوخیم شدوخ  یلو  دـنکیم ، رما  نادـب  ار  ام  دـهنیماپ و  ریز  تسا ، رومام  نادـب  وا  هک  ار  هچ  نآ  هک  تساـج  نیا  بجع  مینک ، دربن 
جرخیفازگ ياهتورث  هدومن و  لش  ار  هسیکرس  نایغط  شروش و  نیا  يارب  هیماینب  دراد . زاب  نآ  زا  ار  امو  دوش  رادهدهع  ار  ام  تیرومام 

شنایهاپس اب  هشیاع  هک  یعقوم  دندروآ . يور  دناوخیمشروش ، هب  ار  مدرماج  نآ  رد  هشیاع  هک  هکم  يوس  هب  رانک  هشوگ و  زا  دندرک و 
داریا یقطن  یهوبنا  تیعمج  نایم  رد  اجنآ  رد  دیـسر ، هرـصب  هب  اـت  داد  تکرحاریهاپـس  دـندوب ، نت  رازه  هس  ناـنآ  دـش ، جراـخ  هکم  زا 

ام دنتـساوخیم . رظن  ام  زا  دندمآیمهنیدم و  هب  دنتفرگیم و  هدرخ  وا  نادـنمراک  زا  دـندزیم و  تمهت  نامثع  هب  مدرم  تفگ : نینچهدرک 
رظن هـک  ناگدــننک  تیاکــش  هـب  اـم  تـسا . راداـفو  هزیکاـپ و  كاــپ و  نامثعمیدــیدیم  مـیدرکیم ، لــمات  اــه  نآ  ياــهداریا  رد  هـک 

رثا رد  هک  یماگنه  دنراد . لدرد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زج  هب  دنیوگیم ، هچ  نآ  دـنیوگغورد ، راتفردـب و  یمدرم  میدـیدیم  ، میتخادـنایم
مارتحایب ار  هنیدـم  مرتحم  رهـش  دندرمـش و  لالح  ار  مارح  لام  مارح و  نوخو  دـنتخیر  نامثع  هناـخ  هب  دـندش ، دـنمورین  تیعمج  ترثک 

کیرحت هشیاع  نانخـس  رثا  رد  مدرم  دنـشاب . هتـشاد  يرذع  راک  نیا  رد  مدرم  نیا  ای  دشاب و  نامثع  ندرگ  رب  ینوخ  هکنآنودـب  دـندرک 
نینچ هداد  همادا  دوخ  نخـسهب  هشیاع  دندشتکاس و  مدرم  دیـشابتکاس . مدرم ! يا  دیـشکدایرف : هشیاع  دنداتفا ، شوجوبنج  هب  هدـش و 

وا دش ، هتشک  نامیشپ  مولظم و  وتسش  هبوت  اب  ار  دوخ  هانگ  یلو  دوب ! هداد  نید  رد  یلیدبت  رییغت و  نامثع  نینمؤملاریماهک  دنچره  تفگ :
. دنربیم رسار  رتش  هک  يروج  دندیرب ، ار  شرس  دنتشک و  اوران  ار 

مود تمسق 

نآ هب  دربن و  يدوس  نامثع  نتـشک  زا  درک و  نینوخدوختسد  هب  ار  نتـشیوخ  ناهد  دز و  ریت  اـب  ار  دوخ  فدـه  تداعـس و  شیرق  يرآ ،
دنک رادیب  ارياهتفخ  لفاغ  ره  هک  ییالب  تشاد ، دهاوخن  تاجن  نآ  زا  هک  دید  دهاوخ  ییاهالب  ادخ ، هب  ، تفرن دوربتساوخیم  هک  یهار 

هلماعم اههجنکش  نیرتدب  اب  اه  نآ  اب  دننکن و  محر  اه  نآ  هبهک  دش  دنهاوخ  طلسم  ینامدرم  شیرق ، رب  دنازیخ . ياپ  هب  ار  ياهتـسشن  ره  و 
رب سپس  دیراشفیم . ار  رتهچراپهک  دیدرـشف  نانچ  ار  وا  دوش ، لالح  شنوخ  هک  دوب  هدیـسرن  ياهزادناهب  نامثع  هانگ  مدرم ! ياهآ  دننک .
نآ نودـب  دـیدرک  تعیب  بلاطوبا  رـسپ  اب  هاگ  نآ  دوب . هدـش  كاپ  ناهانگ  زاو  دوب  هدرک  هبوت  هک  نآ  زا  سپ  دـیتشک ، ار  وا  دـیتخات و  وا 

راظتنا یلو  مدش  نیگمـشخ  وا  ياردهزرهنابز  نامثع و  هنایزات  زا  امـش  رطاخ  هطـساو  هب  هک  دیدید  ارم  ایآ  دـینک ، تروشم  تعامج  ابهک 
دییوجب و ار  نامثع  ناگدنـشک  تسا ، هدش  هتـشک  مولظم  نامثع  هک  دینادب  موشن ؟ نیگمـشخامش  ياهریـشمش  زا  نامثع  يارب  هک  دـیراد 
، دیراذگب دوب  هدرک  باختنا  رمع  نینمؤملاریماهک  یناسک  رایتخا  رد  ار  تفالخ  سپس  دیشکب ، ار  اه  نآ  دیتفایتسد  ناشیا  ربهک  یماگنه 
: دهدیم خساپ  يو  هب  هک  دید  ار  یسک  ناگدنونش  رد  هشیاع  دنوشن . لخاد  دناهتشاد  تسد  نامثعنوخ  رد  هک  یناسک  هک  نآرب  طورشم 
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رتش نیا  رب  يوش و  نوریب  هناخ  زا  یهن و  اپ  ریزار  ادخ  نامرف  وت  هک  تسا  رتکچوک  نیا  زا  نامثع  ندش  هتـشک  ادـخ ، هب  نینمؤملاما ! يا 
یپ رد  يدرب ! نایم  زا  ار  دوختمرح  يدیرد و  ار  هدرپ  وت  دوب ، هدش  هداد  رارق  یتمرح  هدرپ و  وتيارب  يادـخ  بناج  زا  يوش ، راوس  دـیلپ 
يا يدوب و  (ص ) ادـخ لوسر  راکادـف  رواـی  وت  ریبز ! يا  تفگ : نینچ  هدرکریبز  هحلط و  هب  ار  دوـخ  نخـس  يور  دعـس  ینب  زا  یناوـج  وا 

ناتدوخ نانز  ایآ  دیاهدروآناتدوخ ! هارمه  هب  ار  نینمؤملاما  منیبیم  يدرک ، يرادهگن  نمشد  دنزگ  زا  ار  ادخلوسر  تتـسد  اب  وت  هحلط !
: دوبود نآهب  شباـطخ  هک  دورـس  يرعـش  سپـس  متـسین ، امـش  زا  نم  سپ  تفگ : ناوـجنآ  هن . دـنتفگ : ود  نآ  دـیاهدروآ !؟ هارمه  زین  ار 

ناج هب  دیدیناشک ، وس  نآ  نیا و  هب  هتخادـنا  شیپهب  ار  ادـخ » لوسر  رـسمه   » ناتردام یلو  دـیتشاد ، هاگن  هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  نارـسمه 
هک تساوخشدوخ  یلو  دیاین ، نوریب  دنیـشنب و  شاهناخ  رد  هک  دوب  هدش  رما  وا  هب  ادخ  فرطزا  تسا . یفاصنایب  ياهتنم  نیا  هک  تدوخ 

دنگنجب و ریشمش  هزین و  ریت و  اب  شنادنزرف  دسرب ، دوصقم  هب  هک  نآ  يارب  و  دورب . رهش  نادب  رهش  نیا  زا  دیامیپب و  ار  کشخ  ياهنابایب 
هنوگچ نانآ  هک  دـهد  ربخ  ام  هب  هکتسا  سب  اـم  يارب  اـه  نآ  راـتفر  نیا  دـش ، هدـیرد  وا  مارتحا  هدرپ  ریبز  هحلط و  تسدهب  دنوشهتـشک .

دیابن مسرپیم ، يدج  رایـسب  و  مراد ، یـشسرپ  وت  زا  تفگنینچ : هداد  رارق  بطاخم  ار  هشیاع  تساخرب و  سیق  نبفنحا  دنتـسه . یمدرم 
زا ایآ  دیـسرپ : فنحا  هن . تفگ : هشیاع  يراد ؟ يروتـسد  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ياهدرک  اپ  هب  هک  یـشروشنیا  رد  ایآ  يوش . ریگلد  نم  زا 

يادـخ یتفگ ، تسار  تفگ : فنحا  هن . تفگ : هشیاع  ینکیمن ؟ هابتـشاو  يراـنک  رب  شزغل  زا  وت  هک  يراد  ياهتـشون  ص )  ) ادـخ لوسر 
ص)  ) شربمغیپ هناخ  رد  هک  دوب  هدرک  رما  وت  هب  يادخ  يدیزگرب ؟ ار  هرصب  يدرکن و  تعاطاارچ  وت  سپ  دوب ، هتساوخ  ار  هنیدم  وت  يارب 

يزیرنوـخو گـنج  يارب  هک  ینکیمن  هاـگآ  ارم  نینمؤـملاما ! يا  يدرک ؟ نکـسم  هبـض  نادـنزرف  زا  یکیهناـخ  هب  ارچ  وـت  یلو  یناـمب ،
يدمآیم و رگا  ادخ ، هب  تفگ : فنحا  یتشآ . حلـص و  يارب  داد : خساپ  هدرب ، ورف  ار  دوخ  مشخ  هشیاع  یتشآ ؟ حلـص و  يارب  ای  ياهدمآ 

دـسرب هچ  دـندرکیمن ، یتـشآ  وت  تسدهب  دوبن ، يرگید  زیچ  هزیرگنـس  اـب  دروـخودزو  شفک  اـب  يراـککتک  زج  ناناملـسم  ناـیم  رد 
دـیوگ و باوـج  هچ  هک  تسنادـن  هشیاـع  دـناهدش ؟ هداـمآ  يزیرنوـخ  يارب  و  دـناهتخیوآ ، هناـش  هب  ار  اهریـشمش  هک  ياهدـمآ  یتـقوهک 
. منکیم تیاکـش  ادـخ  هبار  منادـنزرف  یفلخ  اـن  درب ، ناـیم  زا  ار  وا  يراـبدربو  ملح  نـم ، هـب  فـنحا  ییوگدـب  تـفگ : نـینچ  هنادـنمدرد 
، دیازفیب ار  دوخ  هاپس  يریلد  دنزب و  نماد  ار  ینمـشدشتآ  هک  تساوخ  هشیاع  دندش ، ورهبور  مهاب  هشیاع  هاپـس  یلع و  هاپـس  هکیماگنه 
: دـیوگیم امـش  هراب  رد  رعاش  تفگ : هشیاع  لئاو . نبرکب  هلیبق  دـنداد : خـساپ  دـیتسه ؟ یناسک  هچ  دیـسرپ : هدرک  تسار  تمـس  هب  يور 
هب سپ  دندوب . لئاو  نبرکب  هلیبق  يریذپانتسکـشو ، نادـیواج  يزارفارـس  رد  ییوگ  هک  دـندمآ  ام  يوس  هب  دالوف  نهآ و  رد  قرغ  نانچ 

: دروآرب دایرف  هشیاع  دزا . هلیبق  وت  نادنزرف  دـنهدیم : باوج  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نم  پچ  تمـس  رد  دـسرپیم : هدرک  يور  پچ  تمس 
یـسک ناسغ  نامدود  زا  دیوگیم : رعاش  دـینک . يرادهاگن  میدینـشیمامش ، زا  ام  هک  ییگنادرم  ییوجگنج و  ناسغ ، نامدود  داب  هدـنز 

؟ دـیتسه یناسک  هچ  دیـسرپ : هدرک  يور  دـندوب  شیور  ولج  هک  يرکـشل  هب  سپـس  تشادار . نآ  کین  مان  ظفح  یگتـسیاش  هک  دـیگنج 
. دننک دوخ  رپس  ار  رگیدکی  نمشدهک ، دینک  يراکیپ  یـشرق ، یحطبا و  هدنرب  ياهریـشمش  نیا  زا  هب  هب  تفگ : هشیاع  هیجانینب .  دنتفگ :

يرگید یپرد  مادـکره  دـندوب ، هداتـسیا  شرتش  ینیب  طخ  رد  هک  نارادمچرپ  تخورفیب . نایهاپـس  رد  یگدـنرد  هنیک و  زا  یـشتآ  ییوگ 
يا دـیوگیم : اه  نآ  هدنیارـس  تشادیماپ ، رب  تفرگیم و  ار  مچرپ  نآ  داـتفایم ، هک  نیا  دـندشیم ، هتـشک  دـندرکیم . يرادـیاپهناریلد 

نیمز رب  هک  مینیبب  ارییاههمجمج  ات  تخیرگ  میهاوخن  هبـض  نادـنزرف  ام  راگتـسر . تکرباـب و  درم  رـسمه  يا  ربمغیپ . رـسمه  يا  اـمردام 
. میاهدید ام  هک  یتسه  يردام  نیرتنابرهمان  هک  ام  ردام  يا  دناوخیم : زجر  دـهدیم و  باوج  وا  هب  یـسک  یلع  هاپـس  زا  هتخیرمه . يور 
زا ییاهچم  اهتسد و  هچ  و  دناهدش !؟ هراپ  هراپ  حورجم و  یناریلد  هچ  ینیبیمن  ایآ  دـنکیم . محرت  دـهدیم و  اذـغ  دوخ  دـنزرفهب  ردام 

یلع نایرکـشل  زا  يدیهـشرکیپ  رب  دریگیم و  تسدهب  ار  رتـش  ماـمز  هدـمآ و  شیپ  هشیاـع  هاپـس  زا  يرگید  تـسا !؟  هدـش  ادـج  اـهرکیپ 
هک نآ  زا  شیپ  یتشادرب ؟ ربمغیپ  رـسمه  نارای  زا  تسد  و  يدوب ؟ وا  ریذپنامرف  یتشاد و  یلع  زا  ییاونـش  وت  ایآ  دـیوگیم : درذـگیم و 

مدرم دزا  هلیبق  رد  شابم . ناشیرپ  هشیاع ! يا  ام  ردام  يا  دـنزیم : دایرف  هدرک و  هشیاع  يوس  هبور  هاـگ  نآ  یـشچب . ار  ریـشمش  يزیت  هزم 
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هنهرب ار  مریـشمش  دـیوگیمو : دـناوخیم  زجر  هدروآ و  تخاـت  شیوسهب  دـنیبیم  ار  وا  هک  یلع  ناراـی  زا  یکی  تسا . دوجوم  راوـگرزب 
نانچ مه  نینوخ  هماگنه  مزاسیم . ارناشروالد  لکیه و  يوق  ره  راک  و  مزاونیم . ناشناوج  ریپ و  رب  ار  نآ  و  مزاـتیم . دزا  هلیبق  رب  هدرک 
دایرف وا  يدانم  و  داد ، شتاجن  یلع  یلو  دوش ، فلت  هشیاع  هک  دوب  کیدزن  ودـش  عطق  هشیاع  رتش  ياپ  تسد و  هک  یتقو  ات  تشاد ، همادا 

زا دنز ، هزین  هدرک  تشپ  گنج  هب  هک  یـسک  هب  ،و  دنک بیقعت  ار  ياهتخیرگ  چیه  دشکب و  ار  یحورجم  چـیه  درادـن  قح  یـسک  دروآرب :
هک نآ  زا  سپ  نینمؤملاریما  تسا . ناما  رد  ددـنبب  ار  شاهناخ  رد  سکره  تسا و  ناـما  رد  دزادـنیبار  شاهحلـسا  سکره  نمـشد ، يورین 
رد ناملـسم و  دندوب و  برع  همه  هک  یناگتـشک  تخادنیب ; دندیـسریم  نت  رازههدهب  هک  ناگتـشک  رب  يرظن  داتـسیاب و  یتدم  درک ، حتف 

نامـسآ يوس  هب  دـینادرگب و  يور  سپـس  . دـندشیم تفای  ربمغیپ  تنـس  ناظفاح  نآرق و  ناگدـنرادهگن  ربمغیپ و  باحـصا  اـه  نآناـیم 
وت هب  هدرک ، رات  ار  ممـشچ  هک  ماهلیبق  راتفر  زا  و  میوگیم . وت  هب  ار  ملد  درد  ایادخ ! راب  تفگ : يراز  هیرگ و  تلاح  اب  هدرک و  دنلبتسد 
رب هاـگ  نآ  متـشک . ار  دوخ  دـیلپ  هلیبـق  اریز  مدرک ، هدوسآ  ار  دوخ  حور  متـشک . يرگید  هب  کـیره  ار  رـضم  ناـگداز  منکیم . تیاـکش 
هب ارینینوخ  هکرعم  ینامرهق  ییاهنت ، هب  هک  نیا  زا  سپ  دـش ، هدـینادرگ  رب  هنیدـم  هب  هشیاع  دـناوخ . زامن  هرـصب  هفوک و  هاپـس  ياههتـشک 

دروآ و نابزرب  یتربع  هملک  هک  نآ  رگم  دنک ، شریدقتو  دیایب  هک  تشاذگن  یلاخ  ییاج  دوخ  رانک  رد  ینز  چیه  يارب  و  تفرگ ، هدـهع 
، دـنک يرای  ار  یلع  هدراذـگ ، نوریب  هناـخ  زا  مدـق  هک  تشادیم  تسود  هملـس  ما  دـهد . زورب  ياهماـگنهرد  دوخ  زا  اـهبیب  شـشوک  اـی 

میدقت ار  ورمع  شدـنزرف  دـمآ و  یلع  دزنهملـس  ما  دوش . راتفرگ  دـش ، راتفرگ  هشیاع  هک  يزیچ  هبتساوخن  دوب  نینمؤملاما  هک  نوچیلو 
اب هنیآ  ره  یتفریذـپیم ، نم  زا  وـت  دوـبیمن و  يادختیـصعم  رگا  نینمؤـملاریما ! يا  تفگنینچ : دـنک و  يزاـبناج  یلع  هار  رد  هک  درک 

مامت رد  و  دمآ ، دهاوخ  وت  باکر  رد  مرادیمتسود ، رتشیب  دوخ  ناج  زا  ار  وا  هک  تسا  ورمع  نم  دـنزرف  نیا  کنیا  مدـمآیم ، نوریبوت 
يادخ يور ؟ وت  هک  تسا  ینتفر  نوریب  هچ  نیا  تفگ : نینچ  يو  اب  دش و  هشیاع  دزن  هملس  ما  درک . دهاوخ  یناشفناج  وت  يرای  هب  اهدربن 
لخاد : دوش هتفگ  نم  هب  هاـگ  نآ  مراذـگ و  یمدـق  يوریم ، وت  هک  یهار  نیا  هب  نم  رگا  درگنیم ، ارزیچ  همه  تسا و  مدرم  نیا  ناـبیتشپ 

نانچ مه  هکلب  تشگن . رب  هشیاع  یلو  ماهدیرد . دوب  هدیـشکنمرب  هک  ار  ياهدرپ  اریز  منکیم ; مرـش  ص )  ) دمحم يور  زا  نم  وشتشهب ،
ارهنیدم يوس  هب  نتشگزاب  همه  دندوب ، هتفر  هکم  هب  مه  اب  یگمه  هک  نآ  اب  دندش ، ادج  وا  زانینمؤم  تاهما  همه  داد و  همادا  دوخ  ریس  هب 

و تسا . هشیاـع  يار  عباـت  نم  يار  تفگ : وا  هک  رمع  تخد  هصفح  رگم  دـنداد . حـیجرت  یلع  اـب  گـنج  يارب  هرـصب  يوـس  هـب  نـتفر  رب 
هـشیاع زا  هک  دـیدن  نیا  زج  ياهراـچهصفح  تشاذـگن . رمع  نب  هللادـبع  شردارب  یلو  دورب ، هرـصب  يوـس  هـب  هشیاـع  هارمههـک  تساوـخ 

یلو تفرگ ، تسدرد  ار  نآ  یهدنامرفرـس  رازراک و  نیا  ینامرهق  ییاهنت ، هب  هشیاع  بیترت ، نیا  هب  دنیـشنب . هناخ  رد  دهاوخب و  ترذـعم 
رگید یعون  ات  دوب  هدرک  هریخذ  ار  وا  ریدقت ، اریز  میونشیمن ; يزاوآوا  زا  مینیبیمن و  يرثا  وا  زا  هک  نانچ  دوب  ناهنپ  هدرپ  سپ  رد  بنیز 

نیا اب  یلو  دـسرب . البرکرد  وا  ندـش  نایامن  عقوم  نرق ، عبر  کیتشذـگ  زا  سپ  ات  دومن  يرادهگن  هدرپ  تشپ  رد  اروا  و  دـنک ، ینامرهق 
شردـپ مـیدرک  هراـشا  ـالبق  هـک  ناـنچ  تـسیزیم و  دوـب ، تالوحتیــساسا  روـحم  اهدـمآشیپ و  زکرم  هـک  تختیاـپ  رد  بـنیز  لاـح ،

، دوشیم غراف  لـمجگنج  زا  تسا ; روهطوغ  بوشآ  ياـهایرد  رد  مهرـستشپ  هک  تسیرگنیم ، یناـشیرپ  وینارگن  اـب  ار  نینمؤملاریما 
نیا رد  هک  يروـط  هب  دورب ، ناورهن  نایـشروش  غارـس  هب  دـیاب  دوـشیم ، غراـف  هک  نآ  زا  و  دورب ، هیواـعم  گـنجهب  نیفـص  يوـس  هب  دـیاب 

ناضمر مهدزون  هعمجبش  دیسر ، ارف  موش  بش  نآ  هک  یماگنه  ات  دنکن . شیاسآ  دشاب و  هتـشادن  مارآ  زورکی  شايرادمامز  لاسجنپ 
هناخ رد  بنیز  دـنک . اپ  هبتعامجزامن  ات  تفاتـش  هفوک  گرزب  دجـسم  يوس  هب  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  ماما  مدهدـیپس  يرجه . ملهچ  لاس 
یح هب  شیپ  هظحل  دنچ  ات  هک  ار  ییاهدایرف  تسا و  دنلب  دجـسم  زا  نویـش  ياهادصهک  دینـش  هزادـنا  نیمه  تشادـن . ربخ  ییاج  زا  دوب و 

اب تفرگار و  دوخ  بلق  ناشیرپ  ناساره و  بنیز  . دوشیم هدنکارپ  دفاکشیم و  دوب ، دنلب  ربکاهللا  ربکا ، هللا  حالفلا ، یلع  یح  ةالصلایلع ،
هک یتقوات  دوشیم  کیدزن  ادـخ  لوسر  هفیلخ  هناـخ  هب  مکمک  نویـش  هلاـن و  هک  دـیدیم  دادیمشوگ ، نویـش  نیا  هب  بارطـضا  تهب و 

نیا رد  دش . هتشک  نینمؤملاریما  دنیوگیم : تسا  هدرکرپار  ناهج  هک  یشارخ  رگج  ياههلان  نیا  هک  تفایرد  بنیز  دیـسر . هناخ  ياضفهب 
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ردـپ لابقتـسا  هب  و  دوزفیب ، شیوختماقتـسا  يرادياپ و  ربو  هدرک  عمج  دوب  کیدزن  ندـش  دوبان  هب  هک  اردوخ  يورین  مامت  بنیز  تقو ،
. تسا هدش  دراو  شنینزانقرف  رب  مجلمنبا  ریشمش  زا  دولآرهز  هدنشک و  یتبرض  اریز  دنروآیم ; شودرب  ارردپ  دیدب  تفاتـشب و  بوبحم 
هب دوب و  هداتسیا  شرانک  رد  موثلکما  شرهاوخ  دیوشب ، ار  ردپ  مخز  هدیدکشا ، اب  و  دسوبب ، ار  وا  ات  تخادنا  ردپ  يور  هب  ار  دوخ  بنیز 

نامگ دنادرگ . لیلذ  راوخ و  ار  وت  يادخ  درادن ، يرطخ  نم  ردپ  مخز  ادخ !  نمشد  يا  تفگیم : دندوب  هدروآ  هتسبتسدار  وا  هک  لتاق 
ار ورمع  هیواعم و  یلع و  هک  دنتسب  نامیپ  جراوخ  زا  نتوداب  وا  هک  دشاب ، هدینـشن  ار  مجلم  نبا  ناتـساد  ناگدننک ، تدایع  زا  بنیز  مرادن 

روهظ نامثع  ندش  هتـشکنامز  زا  هک  اريدرد  نآ  دننک و  یهاوخنوخ  دندوب  هدش  هتـشک  ناورهن  رد  هک  ناشنارداربزا  ات  دنناسرب ، لتق  هب 
هک شناتـسود  زا  یکیشیپ  دیـسر و  هفوک  هب  ات  تفرگ  شیپ  ار  هفوک  هار  هدمآ و  نوریب  هکم  زا  مجلم  نبا  دـنزاس . نک  هشیر  دوب ، هدومن 

ییابیز رد  ماطق  دـیدب ، دـندوب ، هدـش  هتـشک  ناورهن  رد  شردارب  ردـپهک و  ار ، رـصخا  رتخد  ماطق  اجنآ  رد  تفرب . دوب  بابرلامیت  هلیبق  زا 
هب میمـصت  دادـبتسد و  زا  لد  داـتفا ، ماـطق  رب  هـک  مـجلم  نـبا  مـشچ  تـفریم ، رامـشهب  رـصع  نآ  ناـنز  نیرتاـبیززا  و  دوـب ، هداـعلاقوف 

نینهآ و یمزع  اـب  ماـطق  يوـگب . یهاوـخیم  هچ  ره  داد : باوـج  مجلم  نـبا  یهدیم ؟ هـچ  ارم  رهم  دیـسرپ : ماـطق  تـفرگ . يراگتـساوخ 
. بلاطیبا نبیلع  نتشک  زینک و  کی  مالغ و  کی  مهرد و  رازه  هس  تفگ : نینچ  يدج ، ياهدارا 

موس تمسق 

یلع نتـشک  یلو  مهدیم ، یهاوخب  هچ  ره  تفگبتشادیم : ناهنپ  ار  دوخ  زار  هکیلاـح  رد  سپـس  تفر و  ورف  رکفهب  یکدـنا  مجلم  نبا 
افش ارمینورد  مخز  هدرک و  کنخ  ارم  لد  یتشک ، ار  وا  رگا  ینکیم ، هدافتـسا  وا  یتافتلا  یب  زا  تفگ : اروف  ماطق  تسا !؟ نکمم  هنوگچ 
نم ادخ ، هب  تفگ : نینچ  سپس  تسیرگن و  ماطق  هب  یکدنا  مجلم  نبا  مینکیم . یگدنز  مه  اب  یمرخ  یگدوسآ و  ابتقونآ  ياهدیشخب ،

ره سپ  بلاطیبانبیلع . نتشک  رگم  درواین  رهش  نیدب  ارم  يزیچو  متسین  نمیا  دوخ  ناجرب  رهش  نیا  رد  اریز  مدوب ; نازیرگ  رهش  نیا  زا 
، دنـشابشروای دـننک و  کمک  ار  مجلم  نبا  دـنناوتب  هک  یناسک  لابند  هب  تساخرب و  ماطق  داد . مهاوخ  ماجنا  نم  هک  هاوخبیهاوخیم  هچ 

ماطق دـمآ . ماطق  دزن  هب  دوخ  روای  ود  اـب  ، دوعوم بش  رد  دـنامب . هفوک  رد  يزور  دـنچ  تفر و  نوریب  هناـخ  نآ  زا  زین  مجلم  نبا  تفاتـشب .
موش دـصقم  نآ  يوـس  هب  ار  ناـنآ  تسبب و  ناـشرمک  هب  ار  اهریـشمش  دـیچیپب و  ناشیاياههنیـس  رب  درواـیب و  نیمـشیربا  هچراـپ  يرادـقم 

رهمدننام هک  میدیدن  ار  یسک  مجع ، هچ  برع و  هچ  ناهج ، نادنمتواخـس  مامت  نایم  رد  دیوگیم : رعاش  دش ! هچ  نآ  دش  و  درکهناور .
رایـسب دنچ  ره  يرهم ، چیه  دـشکب . نارب  ریـشمش  اب  ار  یلعو  دـهدب ، يزینک  یمالغ و  و  دزادرپب ، مهرد  رازه  هس  دـهد . رارق  يرهم  ماطق ،

. دوب دـهاوخ  رتکچوک  مجلم  نبا  تیانج  زا  دـشاب ، گرزب  رایـسب  دـنچ  ره  یتیاـنجره ، دوب و  دـهاوخن  رتنارگ  یلع  زا  دـشاب ، اـهبنارگ 
یماگنه دنتساوخیم . یلع  رادید  يارب  هزاجا  دنتسیرگیمو و  دنداتسیایم  نینمؤملاریما  هناخ  رد  دندمآیم و  رامـشیب  ناگدننک  تدایع 

اقآ تمدـخ  تفگ : ماما  ناـبرد  هب  اـه  نآ  يوگنخـس  هدـش ، قیمع  مخز  تسا و  گرزب  رطخ  هک  دـندربیمیپ  دـشیمن  هداد  هزاـجا  هک 
مخز نامرد  يارب  ار  هفوک  ناکـشزپ  دوب . گرزب  وت  دزن  ادخهک  دـنگوس  ادـخ  هب  نینمؤملاریما ، ای  دـنک  تمحر  ار  وت  يادـخ  نک  ضرع 

اهمخزهک دوب  قذاح  رایسب  یبیبط  وا  دوبن ، یناه  نبورمع  نبریثا  زا  رتاناد  یسک  ریـشمشمخز ، نامرد  يارب  اه  نآ  نایم  رد  دندروآ . یلع 
تخادنا و يرظن  نینمؤملاریما  مخز  رب  ریثا  دوب . هدرک  ریـسارگید  نتلهچ  اب  ار  وا  رمتلانیع  گنج  رد  دـیلو  نبدـلاخ  دومنیم . هجلاعم  ار 

نآ ربنینمؤملاریما  رـس  زغم  يدیپس  دـید  دروآ ; نوریب  درب و  ورف  رـس  فاکـش  رد  دیـشک و  نوریبنآ  زا  یگر  تساوخ و  ار  یمرگ  شش 
. تسا هدیـسر  ترـسزغمهب  ادخ  نمـشد  نیا  تبرـض  اریز  نکب  ار  دوخ  ياهتیـصو  نینمؤملاریما ! ای  تفگب : هنادـیمون  سپ  تسا ، رادومن 
. دـشن ادـج  ردـپ  رتـسب  زا  لوا  مد  ناـمه  زا  بنیز  دـش . هداـمآ  تیـصونتشون  يارب  دـناوخب و  ار  نیـسح  نـسح و  دوـخ  دـنزرف  ود  ماـما ،

حجرا رب  انب  تفر ! ایند  زا  ناباتش  دوز و  نینمؤملاریما  ردقچ  دریگرب . ياهشوت  دورب ، شتسد  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ردپ ، رادید  زا  تساوخیم 
هدید ناهج  نیا  زا  يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  مکیوتسیب  هبنـشکیبش  دنام و  هدنز  زور  ود  دروختبرـض و  هعمج  مدهدیپس  رد  لاوقا ،
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، مشاهینب دنمدرخ  يوناب  .و  دراذـگ ياج  هب  هیواعم  شکانرطخ  نمـشد  ربارب  رد  ار  نیـسح  نسح و  شنادـنزرف  دوخزا ، سپ  و  تسبورف .
هنوـگچ دـندوب ، هدرک  نشور  ناـمثع  ناـهاوخنوخ  هک  ياهـنتف  شتآزا  ادـخ  لوـسر  ناـمدود  هـک  دـنیبب  اـت  دراذـگ  راـگدایهب  ار  بـنیز 

انیعرق ب- امک  يونلا . اهب  رقتـساو  اهاصع  تقلاف  دروآ : ناـبز  رب  ار  رعـش  نیا  دیـسر ، هشیاـع  هب  یلع  گرم  ربخ  هک  یعقوم  دـنزادگیم !
نشور نتشگربهبرفاسم  مشچ  هک  نانچ  مه  ( 22  ) درک رایتخا  تنوکـس  رود  هطقن  نامه  رد  تخادنا و  نیمزرب  ار  اصع  رفاسملا - . بایالا 
یناوج ار  شگرم  ربخ  یلو  ، دوب رود  وا  هک  دنچ  ره  تفگ : هشیاع  دارم . هلیبق  زا  يدرم  دنتفگ : تشک ؟ ار  وا  هک  دیسرپ : هاگ  نآ  دوشیم .

ار نخـسنیا  یلع  هراـب  رد  اـیآ  دیـسرپ : وا  زا  راـکنا  اـب  دینـش ، ار  نخـس  نیا  هملـس  ما  رتـخد  بـنیز  دـشابن . كاـخشناهد  رد  هـک  دروآ 
هـشیمه دروآ : نابز  رب  ار  رعـش  نیاسپـس  . دـیروآ دایهب  ارم  مدرک  شومارف  هک  یتقو  منکیم ، شومارف  نم  داد : باوج  هشیاع  ییوگیم ؟

يادص نوچ  مه  اه  نآ  شیاتـس  رد  وت  نخـس  نونکا  مدیرب ، نم  هک  یعقوم  ات  دشیم . هیدـه  ام  نایم  ییاههماکچ  مارتحا  یتسود و  مانهب 
ار ربخ  نیا  دنیوگیم  درک ! هدجس  دیسر ، هشیاع  هب  ع )  ) یلع ندش  هتشک  ربخ  یتقو  هک  تسا  یلقن  رد  و  تسوهایهرپ . ینمجنا  ردیسگم 
ار شیاـصع  یلو  يونلا . اهبرقتـساو  اـهاصع  تقلاـف  دـیوگیم : یلع  گرم  ربـخ  عـقوم  رد  هشیاـع  يرآ ، يرآ ، دروآ . هیما  یبا  نبناـیفس 

لوسر نامدود  هب  هک  دوب  یکاندرد  ياهتبیـصم  ریجنز  ياههقلح  زاياهقلح  یلع ، تداهـش  اریز  تفاین ; ناـیاپ  بیاـصم  نیاو  تخادـنین 
. دوب هتفرگ  تسد  ردار  نآ  ماـمز  هدرک و  نشور  هشیاـع  هکیـشتآ  دوب ; هدوـمن  یمحریب  هنتف  نازوـس  شتآ  همعطار  نآ  هدـیچیپ و  ادـخ 
: تفگ نینچ  نآ  رد  نسح  ماما  هک  دـش  زاغآ  يرثؤم  هبطخ  اـب  هرود  نیا  دیـسر . نسح  شردارب  هب  راـگزور  داد . تسد  زا  ار  ردـپ  بنیز ،
رد هک  دوب  یسک  وا  دیسر . دنهاوخ  وا  هب  ناگدنیآهن  دنتفرگ و  یشیپ  وا  زا  ناگتشذگ  هن  يراکتسرد  رد  هک  تفر  ایند  زا  يدرم  بشید  »
وا تسدهب  ار  مالـسا  ملع  لوـسر  هک  تقو  ره  دادیم . رارق  ترـضح  نآرپـس  ار  دوـخ  ناـج  درکیم و  داـهج  ص )  ) ادـخ لوـسر  باـکر 

تـشگیمن زاب  داهج  زا  دـندوب . شپچفرط  رد  لیئاکیم  شتـسار و  فرط  رد  لیئربج  داتـسرفیم ، شنارفاک  اب  داـهج  يوس  هبو  درپسیم 
نآ اــب  هــک  مــهرد  دـــصتفه  رگم  تشاذـــگن  ياــج  هــب  شیوــخ  زایمیـــس  رز و  هنوگچـــیه  دـــشاب . هدـــش  زوریپ  هــک  نآ  رگم 

هیرگ نسح  ماما  تفرگ ، ار  شیولگ  هیرگ  دیسر ، اج  نیدب  هک  نسح  ماما  نخـس  دنک .» مهارف  يراکتمدخ  شاهداوناخياربتساوخیم 
ربارب رد  تساوخیم  راـک  زاـغآ  رد  نسح  ماـما  دیـسر . ناـیاپ  هب  لاـس  هد  زا  سپ  زین  نسح  ماـما  راـگزور  دـندرک . هیرگ  مه  مدرمو  درک 
هراب رد  متاح  نبيدـع  دنتـشاذگ . شیاهنت  دـندرک و  تنایخ  يو  هب  هفوک  لها  یلو  دـنک ، يرادياپو  دتـسیاب  هیواعم  شکانرطخ  نمـشد 
هاـبور نوـچ  مه  گـنجتقو  رد  یلو  تـسا ، نارب  ریـشمش  دـننام  یگدوـسآ  شمارآ و  ماـگنه  اـه  نآ  ياـهنابز  دـیوگیم : هفوـک  لـها 
جارات ار  نآ  هتخیر و  شاهمیخ  هب  قارعنامدرم  زا  ياهدع  هک  نآ  زا  سپ  دیـشک ، تسد  تفالخ  زا  هیواعم  عفنهب  نسح  ماما  دـنزیرگیم .

، تشادلیامح ریشمش  هک  نسح  ماما  تشادرب . شـشود  زا  زین  ار  شیابع  درک  زارد  تسدیکی  دندیـشک . شیاپ  ریز  زا  زامن  اج  دندرک و 
نار هب  ياهزین  تفرگ و  ار  نآ  راـسفا  دـش و  زارديرگید  راـکتیانج  تـسد  دـیدرگ ، رتـسا  رب  راوـس  هکیماـگنه  تسـشنب و  اـبع  نودـب 

مدرم يا  تفگ : نینچ  دـینادرگرب و  اه  نآزا  يور  تشگهدوزفا ; شلد  رد  ناشتنایخ  زا  ترفن  ینارگن و  اهیقارع و  ضغب  دز ! شکراـبم 
ار ماهمیخ  دیدز ، هزین  ار  مدوخ  دیتشک ، ار  مردپ  مدرک : راذگاودوخ  هب  ار  امش  مدیشکن و  ماقتناامش  زا  هکدیدرک  تیانج  هس  نم  اب  قارع !

شومارف ار  دوخ  ياهدرد  يدـنچ  يارببنیز  تفای ، مایتلا  مخز  هکیماـگنه  درکیم . يراتـسرپ  ار  حورجم  ردارب  بنیز ، دـیدرک .» جاراـت 
اب شنادــناخ  نوـخ  هـک  دراذــگ  دــهاوخن  درادیم و  ظوـفحم  ار  وا  ناـج  تفـالخزا  نـسح  ماـما  يریگهراـنک  هـک  درب  ناــمگ  و  درک ،
ات دـهد و  لیکـشت  يوماتنطلـستساوخیم  هـکلب  تساوـخیمن ، شدوـخ  يارب  اـهنت  ار  تفـالخ  هیواـعم  یلو  دزیرب . ناراکمتــسریشمش 
نآ رد  دوب و  هتـسب  نسح  ماما  اب  هیواعم  هک  ینامیپ  دریگبتعیب . شرـسپ  دیزیياربتسناوتیمن  دیـشکیم  سفن  دوب و  هدنز  یلع  نبنسح 
دنب ياپ  هیواعماریز  تخاسیمن ، شنارگن  دوبن و  هیواعم  ریگولج  دشاب ، ناناملـسم  رادمامز  نسح  ماما  ، هیواعم زا  سپ  هک  دوب  هدـش  طرش 
ياج هب  ار  هیواعم  نبدـیزی  دـندوبن  رـضاح  ناناملـسم  هک  دوبنآ  تخاـسیم ، ناـشیرپ  نارگن و  ار  هیواـعم  هک  يزیچ  اـهنت  دوبن . ناـمیپ  هب 

مان و  دوب ، هتفر  ربنمرب  هفوک  رد  نسح  ماما  اب  حلص  زا  سپ  هک  ار  يزور  تشاد  رطاخهب  زونه  هیواعم  دنریذپب . ، لوسر طبس  یلع ، نبنسح 
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ماما یلو  دراذـگب  شتـسد  فک  ار  شباوج  ات  تساخرب  ياـج  زا  نیـسحو  ، دوب هتفگ  اوراـن  زین  نسح  ماـما  هب  دوب و  هدرب  یتشز  هب  ار  یلع 
نم هک  نادـب  يدرب ، ار  یلع  مان  هک  یـسک  يا  : » تفگ نینچ  تساخ و  ياپهب  دوخ  هاـگ  نآ  دـیناشنب . ار  وا  تفرگ و  ار  رداربتسد  نسح 
وت دجو  تسادخلوسرنم  دج  دنه . وت  ردام  تسا و  همطاف  نم  ردام  رخـص . تردپ  یتسه و  هیواعموت  تسا و  یلع  مردپ  متـسه و  نسح 

رتموش و شمدق  رتمیئل و  شنامدود  تسا و  رتماندب  نتود  ام  زا  هک  نآ  دنکتنعل  يادخ  هلیتف ، وتهدج  تسا و  هجیدـخ  نم  هدـج  برح ،
: مییوگیم مهام  تفگیم : هک  دش  دـنلب  ییادـص  دـنتفگ . نیمآ  دجـسم  لها  زا  یتاج  هتـسد  ماگنه  نیا  رد  تسا .  رتمیدـقشقافن  رفک و 

زاهدنکآ مدرم  نیا  ياهلد  هک  یتروص  رد  دنک  یلمع  ار  شدوصقم  دناوتیم  هیواعم  ایآ  نیمآ . مییوگیم : زین  ام  دـنتفگ : نارگید  نیمآ .
زا سپ  نسح  ماما  دـننکیم : لقن  دـناهدراذگ ! شیاهنت  ، هتفر ماین  رد  ناشریـشمش  هیواـعم  سرت  رثا  رد  دـنچ  ره  تسا ; نسح  ماـما  تبحم 

ربيزیچ دریگبتعیب ، دـیزیشدنزرف  ياربتساوخ  هیواعم  هک  یتقو  دـنامباج . نآ  ردلاستشه  تشگزاب و  هنیدـم  يوس  هب  يریگهراـنک ،
رهز يدـصتم  هیواعم  رطاخ  يارب  هک  یـسک  درکمومـسم . هناـیفخم  ار  ترـضح  نآ  سپ  دوبن ، یلعنبنسح  دوجو  زا  رتنیگنـس  وا  شود 
دیزی مرـسپ  يارب  ار  وـت  نم  هک  دوـب  هداد  ماـغیپ  وا  هب  هیواـعم  دوـب . ترـضحنآنز  سیق  نبثعـشا  تخد  هدـعج  دـش ، نـسح  ماـما  نداد 

تفریذپ و هدعج  دهدبوا . هب  مهرد  رازه  دص  هک  دوبهداد  هدعو  زین  و  یهدـب ، رهز  ار  یلع  نبنسح  ترهوشهک  نآرب  طورـشم  مریگیم ،
شزرا نم  يارب  دیزی  تایح  هک  دروآ  رذـع  تفرگن و  ینز  هب  دـیزی  ياربار  وا  یلو  تخادرپب ، وا  هب  ار  لام  هیواعم  داد . رهز  ار  نسح  ماما 
شیرق زا  یناـسک  شنادــنزرف و  ناـیمهک  یعقوـم  دــش . دــنزرف  وا  زا  ار  هدــعج  تـفرگ و  ینز  هـب  ار  وا  هـحلط  ناــمدود  زا  يدرم  دراد .

هزانج بنیز  دندرکیم . باطخ  نارهوش »  هدـنهد  رهز  نادـنزرف  يا  اه «  نآ  هبو  دـندرکیم  شنزرـس  ار  نانآ  دادیم ، خر  ییوگوتفگ 
. دیناباوخب عیقب  رد  ارهز  شردام  رانک  رد  ار  ردارب  هک  نآزا  سپ  تشگزاب . شیوخ  هدکمغ  هناخ  هب  سپس  درک و  عییشت  ار  ردارب 

اهتشونیپ

(. مجرتم . ) سلجم 92 قودصیلاما ، تسا . هدیدرگ  نفد  ارهزهمطاف  هناخ  رد  (ص ) ادخ لوسر  هک  دیآیمرب  نینچ  سابعنبا  نخس  زا  ( 1
هبعجار . تفرایند زاهک  دوبیلع  هنیس  رد  ادخلوسررس  اریز  ; دتفایم بنیز  ردپناماد  رد  كرابمرـس  هکلب  ( 3 هیآ 144 . ( 3) نارمع لآ  ( 2

ج 3، مکاح ، كردتـسم  ج 6،ص300 ; دمحادنسم ، ; ص 197 و 208  هدـبع ، هغالبلاجـهن  دوش : هعجارم  ریز  عبانم  هب  (ص ) ربمایپ تاـفو 
ص ج 4 ، لامعلازنک ، ص 133 و 134 ; یجنگ ، بلاطلاۀیافک  ص 138; كردتسم ، لیذ  هدش  پاچ  یبهذ ، كردتـسم  صیخلت  ص 139
ص 103; ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  و 591 ; ص 562  ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجـهن ، حرـش  و 113 ; و 1108  و 1107  ح 1106  ، 55

ینطق راد  حیحـص  زا  ار  بلطم  نیا  زین  یناردـنزام  بوشآ  رهـش  نبا  ماقمیلاع  ققحم  گرزب و  همـالع  ص 156 . ج 1 ، ءادفلاوبا ، خـیرات 
ای ( 4 مجرتم .) .) دـنکیملقن یلعیوبا  دنـسم  زا  ار  نآ  زین  یجنگ  نیقارعلایتفم  نیمرحلا و  ماـما  دـنکیم . لـقن  یناعمـس  هباحـصلالئاضفو 

ۀمامالا و ( 5 مجرتم .) . ) سلجم 92 قودـص ، یلاما  و 1130 ; و 1125  ح 1124  ص 54 ، ج 4 ، لاـمعلازنک ، دوشیم . نفک  هچراـپودهب 
زا مه  ردـپ و  گرم  يارب  مـه  ( 6 ص70 . ج1 ، يواقرـشلا ، نمحرلادـبع  نیقتملا ، ماما  ص 20-19 ; ج 1 ، ینیزلا ، هط  قـیقحت  ۀسایـسلا ،
زا یکینیاو  تسا  دیدرت  دروم  الماک  عیقب  رد  شندـش  نوفدـم  تسه و  ییاج  هچ  رد  تسین  مولعم  ع )  ) همطاف ربق  ( 7 باحصا . ییافویب 
رد قـیقحت  زا  ( 9 تسا . هدـش  رکذ  هابحم  ، » ۀعیـشلا نایعا  رد  ةاـیحم و  ، » ص 92 ج 42 ، راونـالاراحب ، رد  ( 8 مجرتم .) .) تسا یهلا  رارـسا 

نیتسخن هک  دـناهدرک  لـقن  ربتعم  ناـخروم  زا  یـضعب  ( 10 مجرتم .) .) دـیز سپـس  هدوب و  رفعج  لواهدـنامرف  هک  دـیآیم  تسدهب  خـیراوت 
اه نآ  هیثرم  رد  هک  سادرم  نب  سابع  راعـشا  زا  دوب . مود  هدنامرف  هثراح  نبدیز  ودوب  رفعج  دوبهدش ، نییعت  ربمغیپ  فرط  زا  هکیهدنامرف 

(13 ص 49 . ج 3 ، ( 12 ص 231-230 . ج 4 ، باعیتسالا ، ( 11 مجرتم .) . ) دوشیم دافتسم  نینچ  زین ، دنکیملقن  ماشه ، نبا  هریس  هتفگ و 
(15 مجرتـم .) . ) کـلم باـبرا  ینعی  ناـقهد  دوب . برع  قارع  رد  رتـشیب  هک  دـنیوگ  داوس  ار  مرخ  زبـس و  ياـهنیمز  ( 14 ص 40 . ج 3 ،

ندرب ( 18 مجرتم .) .) تسا دیدرتدروم  الماک  عیقب  رد  ارهز  ربق  ندوب  هک  دش  هداد  رکذت  البق  ( 17 ص 74 . ( 16 ص 281 . ج 2 ، ۀباصالا ، 
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خیرات ( 19 مجرتم .) . ) ج3،ص 228 ریثانبالماک ، هدوب . ع )  ) نسح ماـما  تیـصورثارد  ع )  ) نیـسح توکـسو  عیقب  هب  نسح  ماـما  هزاـنج 
زا هیانک  دـیاش  ( 22 ص 36 . ج 3 ، يربـط ، خـیرات  ( 21 و 510 . و 315  ص 314  ج 4 ، ۀـباصالا ، ( 20 ص 341-340 . ج 4 ، يربـط ،

(. مجرتم .) دشاب نینمؤملاریما  ای  شدوخ  یگدوسآ 

ترجه

لوا تمسق 

نوریب ادـخ  لوسر  نادـناخ  زا  تفالخ  هک  دیدیمنیـسح  دـنک . يرادهگن  يراتـسرپ و  ار  ردارب  دـش  هداـمآ  بنیز  دیـسر . نیـسحهبتبون 
ار مدرم  اراکـشآ  هیواعم  هک  دوب  هتـشذگن  لاـس  شـش  نسح ، ماـما  تاـفو  زا  زونه  دوشیم . یثورومتنطلـس  هیماینبتسد  رد  دوریم و 

ناـیم رد  هـک  نـت  جـنپ  زج  هـب  دـنداهن ، ندرگ  هدـش و  میلـست  هاوخاـن  هاوـخ  مدرم  و  درک . توـعد  دـیزی  اـبتعیب  هـب  شگرم  زا  سپيارب 
نتفرگ تعیب  زا  سپ  هیواعم ، دوش . نیگمـشخزواجت  يدعت و  نیا  زا  هک  دوبن  یـسک  لوسر ، هداون  ارهز  دـنزرف  نیـسح ، زا  رتراوازـسنانآ 
شدـج هکیتموکح  دـهع  تیالو  هک  تساوخیمن  وا  دوب . راوتـسا  دوخ  هاگیاجرد  نانچ  مه  نیـسح  و  تسیزب ، لاـس  راـهچ  دـیزی ، يارب 

نآ هب  لوسررتخد  رسپ  ربمغیپ  هشوگ  رگج  نیسحزا  یـسک  هچ  دشاب ، یثوروم  تفالخ  رگا  دشاب . دیزی  دننام  یـسک  تسا ، هدرکسیـسات 
راـکزیهرپ نآ  نیـسح ، ماـمازا  یـسک  هچ  دـشاب ، درف  نیرتنمادـکاپ  نیرتهتـسیاش و  هـفیلخ ، باـختنا  رد  كـالم  رگا  و  تـسا ؟ رتراوازس 

یناوـج اـت  دـندرک ، بـصغ  ناشردــپ  زا  ار  لوـسر  ناـمدود  یثوروـم  قـح  اـیآ  تـسا ؟ رتهتــسیاش  هدــیمهف ، دنمــشناد  نآ  نمادكاـپ ،
هب دوش و  هتفرگ  مالـسا  يوناب  نینمؤملاما و  هجیدـخ  هداون  زا  تفالخ  ایآ  درب ! ثراهب  يوگهوای ، رگيزاـب ، راوخبارـش ، نیدیب ، ، قساـف
نز نآ  دش و  وا  هب  دحا  رد  دنه  زا  یملظ  هچ  دوب  هدرکن  شومارف  مالسا  دسرب ؟ اهماقتنا  نیرتیشحو  نامرهق  راوخرگج ، دنههداون  تسد 
زا هک  دندوب  هدید  ار  دـنه  هک  دـندشیمتفای  یناسک  ناناملـسم  نایم  رد  زونه  تفریذـپن . مایتلا  هک  دز  اهناملـسم  رب  یمخزهنوگچ  دـیلپ 

ثیح زا  اه  نآ  هاپس  هک  نآ  اب  دندروختسکـش ، ناناملـسم  زا  یکچوک  هتـسد  زا  ارچهک  درکیم  شنزرـس  ار  شیرق  هدمآ و  نوریب  هکم 
ناریلد و ياـهرکیپ  لاـح  نیااـب  و  دـشیمهرادا ، راـفک  ياوشیپ  دـنه و  رهوـش  نایفـسوبا  رظن  تحتو  دوـب  لـماک  یگنج  تازیهجتو  ددـع 

نبةزمح راـبگرم  تبرـض  زا  شرـس  هک  هبتع  دـنه ، ردـب  دـنتخیرگ . دنتـشاذگ و  ردـببآ ، نینوخ  ناـبایب  رد  ار  دـنه  ناـشیوخ  ناـگرزب 
هتـشک ار  وا  بلاطیبا  نبیلع  هک  دیلو  شدـنزرف  و  ( . 1 . ) دوب هتخاس  ار  وا  راک  هزمح  زین  هک  هبیـش  شرداربو  دوب  هدش  ادـج  بلطملادـبع 

شرهوش هک  درک  دای  دنگوس  دنه  زور ، نآ  رد  دـندوب . هداتفا  نیمزرب  اج  نآرد  هک  رگید  نتاههد  و  رافک . هاپـس  هدـنامرف  لهجوبا  و  دوب .
ات تساخربشـشوک ، هب  هکم  لها  نایم  رد  دنه  نآ ، زا  سپ  دنک . یهاوخنوخ  شیاههتـشک  زا  هک  یتقوات  دنکن ، یکیدزن  وا  اب  نایفـسوبا 

نبدلاخ نامرف  تحت  هک  دوب  راک  راوستسیود  اه  نآ  نایمرد  و  دوب ، نایفـسوبا  اب  اه  نآ  یهدـنامرف  و  دـندمآ ، درگ  یگنج  درم  رازههس 
دنتخاونیم و نوخ  ياهگنهآ  هک  ، دـندوب ینانز  وا  درگادرگ  دـش . ناور  هنیدـم  يوس  هب  مجاهم  هاپـس  نیا  سار  رد  دـنه ، دـندوب . دـیلو 

ریجنز درواـیب ، ارهزمح  رـس  وا  رگا  هـک  داد  هدـعو  يو  هـب  درک و  توـلخ  وا  اـب  یـشبحتشاد ، یمـالغ  دـنه ، دـندناوخیم . ماـقتنا  دورس 
دـینزبفد و تفگ : دـندوب  وا  اـب  هک  یناـنز  هب  دـنه  دـندش . ورهبور  دـحا  هوک  هنماد  رد  هاپـس  ود  دزاـس . شدازآو  دلـسگب  ار  شایگدرب 

یعقوم دزیم . نماد  ار  ماقتنا  شتآ  درکیم و  کیرحت  يزیرنوخهبار  هاپس  و  تخادرپ ، ندناوخ  زاوآ  ندیـصقرهب و  نایم  نآ  رد  شدوخ 
، دوب لوغـشم  ناکرـشم  زا  یکی  نتـشک  هب  هزمح  هک  یلاح  رد  . دش کیدزن  هزمح  هب  رـستشپ  زا  یـشحو  دـش ، هتخورفارب  گنج  رونت  هک 
ار هزمح  يولهپ  نیبوز ، . درک اـهر  هزمح  يوس  هب  ار  نآ  دوش ، هجوـتم  هزمح  هک  نآ  نودـب  دروآ  رد  شدرگ  هباوـه  رد  ار  نیبوز  یـشحو 
ار وا  هک  دنه  دیود . دنه  يوس  هب  یشحو  ماگنه ، نیا  رد  تفر . ورف  یگـشیمهباوخ  هب  هاگ  نآ  دنکفیب و  اهنش  يور  رب  ار  وا  تفاکش و 

هکییاج هب  ار  وا  ات  داهندـنه ، تسد  رد  ار  دوختسد  دـمآ و  دـنه  يوس  هب  شوماخ  دودیم . هچ  يارب  یـشحوهک  تسناد  دـیدب ، رود  زا 
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هراپ هراپ  هب  دـش و  مخ  و  دیـشک ، دایرف  ناـجیه  يداـش و  زا  داـتفا ، هزمحرکیپ  رب  دـنه  مشچ  هکنیمه  درببتسا . هدـیمرآ  گـنج  ناـمرهق 
شرگج تفاکشب و  ار  دیهشمکش  سپـس  دیردب . ار  شنامـشچ  و  دنکرب ، خیب  زا  ار  اهشوگ  هدیرب و  ار  ینیب  تخادرپدیهـش . رکیپ  ندرک 

اهشوگ و زا  دندرک و  يوریپ  وا  زا  دندوب ، وا  یپ  رد  هک  ینانز  تفرگ . ندـیوجهداعلاقوف  یتبغر  اب  دروآ و  نوریب  دوب ، مرگ  زونه  هک  ار 
حتف لاس  رد  نیا  زا  سپ  دنه  هک  تسا  تسرد  دندرک . تسرد  اههراوشوگ  اهدنب و  ندرگ  دوخ  يارب  اه  نآ  ناتشگنا  نادیهـشياهینیب و 

رگجهب ار  شنادـنزرف  هک  نآ  زا  و  تسـشن ، ار  شاهتـشذگ  نیگنن  تاحفـص  وا  ندـش  ناملـسمیلو  دـش ، ناملـسم  شرهوـش  دـننام  هـکم 
هناملاظ یتنطلسهبلیدبت  هک  یتروص  رد  ار  یمالسا  تفالخ  دیزی ، ردپ  تسا . دنه  نیا  هداون  دیزی ، درکن . يریگولج  دنمانب ، ناگدازراوخ 

زونه هک  نآ  اب  دریگب . ار  وا  ياج  يرگید  راکمتـس  دریمب ، يراکمتـسهاگره  هک  يروطهب  تشاذـگ ، ثرا  هب  وا  يارب  دوب ، هدرک  یلقرهو 
ارهز دنزرف  ع )  ) نیسح ناشیاهمه  رورس  و  دنشاب ، ناناملـسم  يرادمامز  هتـسیاش  هک  دندوبادخ ، لوسر  راوگرزب  نارای  ، ناناملـسم نایم  رد 

دهاوخن مه  نیـسح  و  تفریذپدهاوخن ، ار  دـیزی  يرادمامز  مالـسا ، دـش ! دـهاوخن  يزیچ  نینچ  زگره  و  ادـبا !  دوب . هجیدـخ  هداون  و  (ع )
هچ دیزی  تسیک و  نیـسح  هک  تسنادیموا  تخانـشیم ; ار  دیزی  نیـسح و  الماک  تسنادیم و  یبوخ  هب  ار  بلطم  نیا  هیواعم ، تفریذـپ .

ار زیچ  همه  و  مدیناهر ، ندز  رد  نآ  هب  رد  نیا  زا  جنر  زا  ار  وت  نم  دوبنیا : درک  دوخ  دـهع  یلوهب  هک  یتیـصو  نیرخآ  اذـل  تسا . یـسک 
زا رگم  مرادن ، یمیب  وت  رب  شیرقزا  نم  مدینادرگ . مخ  وت  شیپ  ار  برع  ياهندرگ  راوخ و  وت  يارب  ار  نانمشد  همه  ،و  مدرک مار  وت  يارب 

. دروآیم رظن  رد  ار  نت  هس  نیا  و  دوریم ، ورف  رکف  رد  هیواعم  هاگ  نآ  ریبز . رـسپ  هللادبع  ، رمع هداز  هللادبع  یلع ، دنزرف  نیـسح  سک : هس 
رگج نیسح  اریز  دنیبیمن ; نیسحزا  رترطخرپ  ار  یسک  اهنآ  نایم  رد  دنکیم . هسیاقم  دوخ  دهعیلو  ثراو و  رب  ار  مادک  رهرطخ  رادقم 

دوخهب ار  رمع  هللادبع  دهدیم : همادا  نینچ  دوخ  نخس  هب  هیواعم  سپـس ، دراد . ناناملـسمندرگ  رب  یگرزب  قح  تسادخ و  لوسر  هشوگ 
ریبز هللادـبع  اب  درک . دـهاوخن  یتسد  شیپ  دـیزی  رب  و  تسا ، هتخادـناشراک  زا  سدـقت  هک  تسا  يدرم  وا  اریز  دـنک . تداـبع  اـت  راذـگاو 
اعد دـیزی  يارب  دـیوجیملسوت و  وزرآ  هب  هیواعم  نیـسح ، هراب  رد  نیـسح ، اـما  كاـنرطختسا . يرگهلیح  وا  هکاریز  نک ; يریگتخس 

نامگ دـیوگیم : سپـس  دـنک . تظفاحم  دـندرک ، تنایخ  شردارب  هبو  دنتـشک  ار  شردـپ  هک  یناسک  تسد  هب  ار  وت  يادـخ  هک  دـنکیم 
بجر هام  رد  مشاهینب  بنیز و  دننک . راداو  مایق  جورخهب و  ار  وا  ات  دیشوک  دنهاوخ  ردقنآ  دنـشاب ، رادربتسد  وازا  قارع  لها  منکیمن 

وا هب  یـسایس  یکریز  تناتم و  رد  هن  تشاد و  ار  ردـپ  يرابدرب  هن  دـیزی ، دـندش . ورهبورهیواـعم  نبدـیزیتفالخ  اـب  يرجه  متـصش  لاـس 
ثرا هطـساو  هب  طـقف  ار  تفـالخهک  دوب  یـسک  نیتسخن  مالـسا  رظن  رد  نوچ  دوبن ، دنـسب  وا  ردـپ  زا  تفـالخ  ندرب  ثرا  اـهنتو  دیـسریم 

هکیناسک نیسح و  زا  تشاد  رارصاهکلب  دراذگ ، دازآ  هنیدم  رد  ار  نیـسح  ماما  هیواعم  شردپ  دننام  تساوخن  دیزی ، دوب . هدرک  بحاصت 
ناـشیا فرط  زا  هک  دوب  نیا  وا  میمـصت  نیتسخن  دریگبتعیب . دـندوب ، هتفرن  دـیزیتعیبراب  ریز  هیواـعم  توعد  ماـگنه  دـندوب و  زاـجح  رد 

نیـسح و رب  تشاگن : نایفـسوبا  نب  ۀبتع  نبدیلو  هنیدم  ریما  هب  نومـضم  نیدب  ياهمان  هیواعم ، گرمزور  يادرف  اذل ، ددرگ . رطاخ  هدوسآ 
. دننک تعیب  اه  نآات  نکم  یتسس  راک  نیا  رد  ریگبتخس و  ریبز  هللادبعو  رمع  هللادبع 

مود تمسق 

یتسرفیم نتدنچ  نیا  لابند  هب  نونکا  مه  داد : خساپناورم  تساوخ ، رظن  مکح  ناورمزا  دمآ و  راوشد  گرزب و  رایـسب  دـیلو  رب  راک  نیا 
رابریز رگا  يرادیم و  ربتسد  اـه  نآ  زا  دـنتفریذپ ، رگا  یناوخیم ، وا  تعاـطا  دـیزیتعیبهب و  ار  اـه  نآ  ینکیم و  راـضحا  ار  ناـشیا  و 

هناخ يوسهب  شناتـسود  نایعیـش و  زا  دنچ  ینت  اب  نیـسح ، دنوش . هاگآ  هیواعم  گرم  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ینزیم ، ندرگ  ار  اه  نآ  دنتفرن ،
، دیلو دوب ، اجنآ  ردزین  مکحناورم  تفر . ریما  دزن  هناخ ، نوردهب  دوخ  تشاد و  هاگن  هناخ  رد  رب  شاب  هدامآلاح  رد  ار  اهنآ  دش و  دیلو 

نیا نم  زا  وت  مرادـن  ناـمگ  دـنکیمن و  تعیب  یناـهنپ  رد  یـسک  نم ، نوـچ  مه  : » تفگنینچ ماـما  دـناوخ ، دـیزیتعیبهب  ار  نیـسح  ماـما 
همه هک  یتقو  : » تفگ نیسح  يرآ . تفگ : دیلو  ینایامنب .  سک  همه  هب  ینک و  راکشآ  مدرم  رظن  رد  هک  نآ  نودب  يریذپب  ار  تعیبهنوگ 
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مزع نیـسح  دـش و  شوماـخ  دـیلو  دوش .» ماـجنا  هراـب  کـی  راـک  اـت  ینکیم  توعدناـشیا  اـب  زین  ار  اـم  يدرک ، توعد  تعیب  هب  ار  مدرم 
رد نیسح  رگا  ادخهب  تفگ : تشادیم ، رذح  رب  ار  وا  هک  یلاح  رد  هدرک و  دیلو  هب  يورو  داد  دوخ  هب  یناکت  ناورم  یلو  درک . نتشگزاب 
خر وا  امـش و  نایم  يرایـسب  راتـشک  هک  نآ  رگم  دش ، دهاوخن  وت  بیـصنیتصرف  نینچ  زگره  دنکن ، تعیب  دوش و  ادـج  وت  زا  تعاس  نیا 

تسج و ياج  زا  نیـسح  ینزب . ار  شندرگ  هک  نآ  اـی  دـنک  تعیب  هک  نآ  رگم  دور ، نوریب  وت  شیپ  زا  راذـگم  رادهگنار و  نیـسح  دـهد .
، ناورم دش . جراخ  دیلو  هناخ  زا  سپس ، يدرک .  هانگ  یتفگ و  غورد  ادخ ، هب  وا ، ای  یشکیم  ارم  وت  ( 2  ! ) اقرز رسپ  : » دیسرپ راکنا  روطهب 
: داد خساپ  دیلو  دراذگ . دهاوخن  وت  رایتخا  رد  ار  دوخ  نیـسح  رگید  هک  ادخ  هب  یتسبن ، راک  هب  ارم  دـنپ  تفگ : هدرک و  شنزرـس  ار  دـیلو 
هک ار  هچ  نآ  هک  مرادن  تسود  ادـخ ، هب  تسا ، نآ  رد  نم  نید  يدوبانهک  ینکیم  داهنـشیپ  ار  يزیچ  نمهب  وت  نک . شنزرـس  ار  نارگید 

: دیوگب نیسح  رگا  هللاناحبس ! . مشکب ار  نیسح  نم  نآ ، ربارب  رد  دشاب و  نم  نآ  زا  دنکیم  بورغ  نآ  زا  دنکیم و  عولطنآ  رب  دیشروخ 
نیسح دشاب . کچوک  کبستمایق و  زور  رد  يادخ  دزن  نیـسح  نوختساوخزابمرادن  نامگ  ادخ ، هب  مشکب ؟ ار  وا  منکیمن  تعیب  نم  »

، رگید بش  دراد . رفـس  گنهآ  هک  دیناهاگآ  یناهن  ار  ناشیاوتفگ  دوختیب  لهاهب  ار  ربخ  دیـسر ، دوخ  هناخ  هب  هکیماگنه  دـش . نوریب 
یناهنپ روط  هب  بش  یکیرات  رد  هتـشادرب  ار  دوختیب  لها  راوگانياهدمآشیپ ، میب  زا  هک  تسیرگنیم  ارهز  دنزرف  هب  ادخ  لوسر  هنیدـم 

رگم تشاذـگن  ياج  هب  ار  یـسک  هنیدـم  رد  نیـسح  دـنک . شاـف  ار  زار  نیاو  دـیآرد  باـتهام  هک  نآ  زا  شیپ  دوریمنوریب ، رهـش  نآ  زا 
هاوخریخنم هک  نآ  يارب  وت  یتـسه و  نم  دزن  مدرم  نیرتزیزع  نیرتبوبحم و  وت  ردارب ! تفگ : نیـسح  هبوا  هک  هیفنح  نبدـمحم  شردارب 

هب ار  دوخ  ناگداتـسرف  هاگ  نآ  وش . رود  اهرهـش  زا  دـیزیزا و  دوخ  ناهارمه  اب  یناوتیم  هک  نادـنچ  يرتراوازـس ، سک  همه  زا  مشاـب  وت 
هنو هدش  مکوت  نید  زا  هن  دنتفرگ ، ار  يرگید  رود  رگا  روآ و  ياج  هب  ار  يادخ  دـمح  دـندرک  تعیب  وتاب  رگا  زاس . هناور  مدرم  نیا  يوس 

ییاههتسد يورب و  اهرهش  نیا  زا  يرهـش  هب  هک  مسرتیم  نآزا  نم  اریز  دیـسر . دهاوخن  يدنزگ  وت  یمدرم  يراوگرزب و  هب  و  تدوخ ، زا 
گندخ فده  نیتسخنوت  و  دنزیخرب . راتشک  هب  نمشد و  ياهتسد  دنشاب و  وت  روای  ياهتسد  دتفا ، فالتخا  ناشیانایم  رد  دنیایب و  مدرم  زا 

زا شردام -  تهج  زا  هچ  شردپ و  تهج  زا  هچ  شدوختهج و  زا  هچ   - تما نیا  نیرتهب  نوخ  هک  تسا  تقونیا  رد  يریگرارق . اه  نآ 
هکم هب  تـفگ : دـمحم  مورب .»؟ اـجک  سپ  ردارب ، تـفگ « : نیـسح  ددرگ . رتراوـختما  هـمه  زا  شناـمدود  دوـش و  رتتـمیقیبزیچ  هـمه 

زا و  ربب ، هاـنپ  اـههوک  فاکـش  اـهراز و  نشهب  يدوبن ، هدوسآ  اـجنآرد  رگا  و  تسا ، نیمه  هار  هک  يدوب ، ناـما  رد  اـجنآ  رگا  يوریم ،
اریز دوشیم ; ناسآوت  رب  میمـصت  ذاختا  هک  تسا  تقونیا  دوب . دهاوخ  هچ  مدرم  نیا  راک  ماجنارـس  هک  ینیبب  اتورب  رگید  رهـش  هب  يرهش 

رد ناسنا  هک  تسا  یتقو  تامیمـصت  نیرتراوشد  و  دنک . حرط  ار  شاهشقن  ثداوح ، عوقو  زا  شیپ  ناسنا  هک  تسا  یتقو  حیحـص  میمـصت 
ار ینابرهم  یهاوخریخ و  ردارب ! : » تفگ نینچ  رثاتاب  وهدرک  عادو  ار  ردارب  نیـسح ، دـشاب . اه  نآ  لابند  رد  دریگ و  رارق  ثداوحرـستشپ 

شیپ لاستصش  رد  هک  یطاقن  زا  هکم  هار  رد  تیب  لها  ( . 3  . ) هللاءاشنا دشاب . زیمآتیقفومو  حیحـص  ترظن  هک  مراودیما  يدرک ; مامت 
. درتـسگب ناـشیارب  ار  دوخ  یکیراـت  تفرگ و  رب  رد  ار  اـه  نآ  بش  دنتـشذگیم . دوـب ، هنیدـم  هب  هکم  زا  ناشراوگرزبدـج  ترجه  رظاـن 
هن دشیمن . هدینش  يزیچ  دوبتکرح ، رد  اهرازنش  ربتعرـس  هب  هک  اهرتش  ياپ  يادص  زج  هب  دوب . امرفمکح  ناوراکرب  نیگنـس  یتوکس 
نم ینجن  بر  : » درکیم توالت  ار  هیآ  نیا  یگتـسهآ  هب  هک  دوب  نیـسح  اهنت  . درکیم زاغآ  يدح  ینابرتش  هن  دـناوخیم و  يزاوآ  یـسک 

ناشدـج و هنیدـم  هـب  هـک  یلاـح  رد  شناـهارمه  ناـشیوخ و  شخب .  ییاـهر  ناراکمتـس  رـش  زا  ارم  اراـگدرورپ !  ( . 4;  ) نیملاـظلا موقلا 
تشگیم رب  تخـس ، یکیرات  نآ  رد  ناشهاگن  هک  یتقو  یلو  دنتفگیم . نیمآ  دندوب ، هتخدنا  عادو  رظن  ناشیناوجو  یکدوکهاگـشرورپ 

رد هک  هچ  نآ  دننیبب ، نانز  هک  دوب  هدش  ردقم  رگا  دوبهدادن . زیمت  اههوک ، ياههلق  امرخ و  ناتخرد  ياهرـس  زجهبار  هنیدـم  راثآ  زا  يزیچ 
جراخ هنیدمزا  بش  نیا  رد  شنارای  شناناوج و  نیسح و  نوچ  دندرکیم ; رک  نویش  هلان و  زا  ار  بششوگ  هنیآ  ره  تسادرف ، هدرپ  سپ 
نابایب طسو  هبهک  یتقو  دوریم . ناباتش  دفاکشیم و  ار  بش  یکیرات  ناوراک  هک  درذگیم  اهتعاس  دنتـشادن . تشگزاب  یلو  دندشیم ،

اب ناوراک  نیا  رد  هک  تسناد  تخادـنیب ، ناوراک  رب  ار  دوخوترپ  هک  یماـگنه  و  دـش . ناـیامن  هاـم  و  دوب ، هتـشذگ  همین  زا  بش  دندیـسر ،
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رد نانز  زا  ياهتـسد  اب  مشاهینب  دـنمدرخ  يوناب  یفرط ، رد  دـنهارمه . شتیب  لها  رتشیب  شناـگدازردارب و  ، شناردارب شنارـسپ ، نیـسح ،
رفـس و دنک . ادیپ  شهاکتسا  هدنکفا  هیاس  وا  درگادرگ  وا و  رب  هک  یتشحو  دیاش  دبای ; شیازفا  هام  رون  هک  تسارظتنم  و  تسا ، تکرح 

مالک نیسح  دندش ، کیدزن  هکم  هب  هک  یماگنه  دوب و  هدومنهتسخ  ناوتان و  ار  ناوراک  یپردیپ ، مه  نآ  زور  هنابـش  نیدنچ  رد  تکرح 
راپسهر نیدم  يوس  هب  هکیماگنه  ( . 5;  ) لیبسلا ءاوس  ینیدهی  نا  یبر  یـسع  لاق  نیدـم  ءاقلت  هجوتاملو  : » درک توالت  ار  شراگدرورپ 

هفوک لها  ناگداتـسرف  هک  دندوب  هدنامن  نادنچ  هکم  رد  دهد .» ناشن  نمهبار  تسار  هار  نم  راگدرورپ  تسا  دـیما  تفگ : یـسوم ) ، ) دـش
ام هک  دیـسریمیپرد : یپ  مه و  رـستشپ  نایفوک  ياههمان  دناهدرک . تعیب  نیـسح  ناشدوخ  ماما  اب  هفوکلها  هک  دـنداد  ربخ  دندیـسر و 
. دندش هدامآ  رفس  يارب  ون  زا  تیب  لها  ایب . دوز  میوشیمن ، رضاح  ، یلاو اب  هعمج  زامن  رد  زگره  و  میاهتشاد ، هاگن  وت  يارب  ار  دوخ  ناج 

هار لیلد 

نیا يارب  ع )  ) نیسح ماما  دنتسبن . ار  رفـس  راب  دنتـسرفبهفوک ، هب  نانیمطا  لیـصحت  يارب  ار  یـسک  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  دندش . رفـس  هدامآ 
نت ود  دیـسر ، هنیدم  هب  هک  یماگنه  دـش . نوریب  هکم  زا  رفـس  مزع  هب  ملـسم  دـیزگربار . لیقع  نبملـسم  دوخ  يومع  رـسپ  گرزب ، هفیظو 

و درمب ، یگنشت  تدش  زا  ود  نآ  زا  یکیهک  يروط  هب  دومن  يور  اه  نآ  ربتخس  یگنشت  دندرب ، نابایب  زا  ار  ملسم  ود  نآ  تفرگامنهار .
ود و  مدمآ ، هنیدم  هب  نم  : » تشون نیسح  ماما  هب  دش و  رطاخ  ناشیرپ  هتفرگ و  دمآشیپنیا  زا  ملـسم  دندرمب . ود  ره  هک  دناهتفگ  یـضعب 
بآ هب  ار  دوخ  دوب ، هدنام  هک  یقمر  نیرخآ  اب  دندرمب . ود  ره  هک  يروط  هب  دشهریچ ، ناشیارب  یگنـشت  دندرک . مگ  ار  هار  هتفرگ ، امنهار 

يافعتسا دینادب ، حالص  رگا  متفرگدب . لاف  هب  ار  دمآ  شیپ  نیا  نم  ثیبخ . كاغم  رد  عقاو  قیـضم  مان  هبتسا  ییاج  رد  بآ  نیا  ، مدیناسر
همادا دوخ  ریـس  هب  درک و  تعاطا  ملـسم  باتـشب .  هفوک  يوس  هب  رتدوز  هچ  ره  : » دوب نیا  ماما  خساپ  دیتسرفب .» ار  يرگید  و  دیریذپب ، ارم 
ملسم ، دندمآیم هک  ياهتسد  ره  دنتخادرپ . دشودمآ  هب  وا  دزن  نایعیش  دش . دراو  نایعیـش  زایکی  هناخهب  اجنآ  رد  دیـسر . هفوک  هب  ات  داد ،
تعیب يو  اب  نت  رازه  هدزاود  هک  نآ  ات  دندادیم . یناشفناجو  يرای  هدعو  دوخ  فرط  زا  دنتسیرگیم و  اه  نآ  دناوخیم . ار  نیـسح  همان 
هکمرد هک  نیسح ، هبار  هدژم  نیا  رتمامت  هچ  ره  یباتـش  اب  و  داتـسرف ، يدصاق  رتدوز  هچ  ره  ملـسم  تسا .) هدشهتفگ  مه  رتشیب  و   ) دندرک

ار هعیش  ارچ  هک  دش ، نیگمشخيو  رب  دیزی  دوب . يراصنا  ریشب  نبنامعن  هفوک  ریما  دش ، هفوک  دراو  ملـسم  هک  یعقوم  دیناسرب . دوب ، رظتنم 
وا ياج  هب  و  درک ، لزع  ار  نامعن  تیروف  هب  دیزی  دنیآ . درگ  نیـسح  مچرپ  ریزنت  نارازه  ات  هتفرگ ، هدیدان  ار  ملـسم  هدراذگاو و  دوخ  هب 

ار يدارم  هورع  نب  یناه  زاغآ  رد  دایز  نبا  دـشکب . دریگبار و  لـیقع  نبملـسم  تشون : وا  هب  درک و  نییعتار  هرـصب  یلاو  داـیز  نبهللادـیبع 
دارمهریـشع زا  ینانز  دش ، رـشتنم  ربخ  نیا  ات  دوب . هدش  لقتنم  وا  هناخ  هب  ملـسم  اریز  دـشکب ; اروا  عقوم  هب  ات  دومن  ینادـنز  هدرک  ریگتـسد 

دمآ و ناجیه  هب  مشخ  زا  ملـسم  ندید ! غاد  زا  ياو  ندش ! ناگراچیب  زا  ياو  هالکثای ! هاترثع ! ای  دـندروآرب : دایرف  دـندرک و  زاغآ  نویش 
روزاب ات  داد ، تکرح  ار  اه  نآ  ملـسم  دندش . عمج  ملـسم  درگ  هب  هفوک  لها  زا  نترازهراهچ  درک . مالعا  دوب ، هدرک  نییعت  هک  ار  يراعش 

(6  ) نییبلاطلا لتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوباوخـیرات  رد  يربط  تسا . روآتریح  رایـسبتقو  نیا  رد  هفوک  لها  راتفر  دـهد . تاجن  اریناـه 
. تسین یجایتحا  وت  هب  دنتـسه ، نارگد  درگزاب ، دـنزرف ! دـنتفگیم : دـندمآیم و  ناشنادنزرفغارـس  هب  هفوک  لها  ناـنز  هک  دـنکیم  لـقن 

یپرد یپ  مدرم  درگرب ! درک ؟ یهاوخ  هچ  گنج  اب  دیآیم ، ماش  هاپـس  ادرف  دنتفگیم : نینچ  ناشناردارب  نادنزرفهب و  دـندمآیم و  نادرم 
یسک دروآ ، ياج  هب  ار  برغم  زامن  ناشیا  ابملـسم  هک  نتیـس  زجهب  . دیـسر ارف  بش  ات  دنتـشگیم ، زابو  دندشیم  هدنکارپ  ملـسم  رود  زا 

. دنامن وا  اب  یسک  نت  هد  زج  هکدوبهدیسرن  اج  نادب  زونه  تشگ . هناور  هدنک  هلحم  يوس  هب  دش و  نوریب  دجسم  زا  ملسم  . دنامن شهارمه 
هبتسنادیمن تشگیم ، نادرگرـس  هفوک  ياههچوک  رد  دوبن . ملـسم  اب  هفوکلها  زا  یناسنا  چیه  رگید  دنام ; اهنت  تشذگ ، هکاج  نآ  زا 

هدرک تکرـش  دایزنبارب  جورخ  رد  مدرم  اب  هک  دوب ، دوخ  دـنزرف  رظتنم  هداتـسیا ، رد  رب  هک  داتفا ، ینزریپ  هناخ  هبشراذـگ  دوریم ، اـجک 
داتسیاب و اجنامه  رد  سپس  دیشونب  ملسم  دروآ و  بآ  نزریپ  تساوخبآ . ملسم  تفگ . باوج  نزریپ  درک . مالـس  نزریپ  هب  ملـسم  دوب .
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ات دومن . رارکت  راب  هس  ار  نخـس  نیاو  دـنکن . فقوت  اج  نآ  دورب و  شاهناخ  هب  هک  درک  اضاقت  وا  زا  درب و  نظءوس  يو  هبنزریپ  دـشن . در 
. مهد شاداپ  ار  وت  نیا  زا  سپدیاش  ینک ؟ یکین  یناوتیم  ایآ  مرادن ، هناخ  رهـش  نیا  رد  نم  هک  ادخ  هب  ادخ ! هدنب  يا  تفگ : ودـب  ملـسم 

اهنتارم دنتفگ و  غورد  نم  هب  مدرم  نیا  متسه ، لیقع  نبملسم  نم  داد : باوج  ملـسم  يرادن !؟ هناخ  هنوگچ  ادخ !  هدنب  يا  دیـسرپ : نزریپ 
زج هب  تشاد و  هدیشوپ  ار  زار  نیانزریپ  دروخن . ماش  ملسم  یلو  درک  هدامآ  شیارب  ماش  درب ، هناخ  هب  ار  ملسم  نزریپ  دنتشاذگ . رواییب  و 

دایزنبا نایرکشل  اب  دوب ، اهنت  هکی و  هک  نآ  اب  و  دش ، هرصاحم  ملسم  داد ! ربخ  شرسپهک  دوب  هدشن  حبص  زونه  تفگن . یـسک  هب  شرـسپ 
هدز و شتآ  ار  اهین  دـنیآیمنرب  ملـسم  هدـهع  زا  دـندید  هک  یماگنه  تخادرپ . گنج  هب  هناریلد  دـندوب  حلـسم  درم  داـتفه  ایتصـش  هک 

نب دـمحم  تفاکـشیم . ار  نمـشد  ياـهفص  دزیم و  ریـشمش  درکیم و  دربنلاـح  نیمهاـب  ملـسم  دـنتخادنایم . ملـسم  ناـجهب  روهلعش 
زجر تسین و  ياهراچ  ندش  هتشک  نتشک و  زج  تفگ : تفریذپنملسم و  هدم . نتشک  هب  ار  تدوخ  یتسه ، نامارد  وت  تفگ : يو  هبثعشا 

ار گرم  دنچره  موشن . هتـشک  یگدازآهب  زج  هک  ماهدروخ  دنگوس  ارکن - . ائیـش  توملا  تیار  نا  و  ارح . الا  لتقا  تمـسقا ال  دـناوخیم .
میب دـش . دـهاوخ  ورهبور  يراوگان و  اب  يزور  یـسکره  ارغاوا - . بذـکا  نا  فاخا  ارـش . یقالی  اموی  ءرما  لـک  منادیم . شوخاـن  يزیچ 

 ( هیما ینب   ) مدرم نیا  دروخ ، یهاوخن  بیرف  يونـشیمن و  غورد  وت  تفگ : ثعـشا  نبا  دـنبیرفب . ارماـی  دـنیوگ و  غورد  نمهب  هک  تسانآ 
لها درک ، هیکت  يراوید  هب  دوب ، هدـش  دولآ  نوـخ  ياـپات  رـس  حورجم و  هک  ملـسم  وـت . ناگدـننز  ناگدنـشک و  هن  دنتـسهوتناگدازومع 

ار شاهحلـسا  هاگ  نآ  دندرک . راوسنآ  رب  ار  ملـسم  دـندروآ و  يرتسا  دـندرکیم . دـیکات  دـییات و  ار  ناما  دـندش و  عمج  وا  درگ  هبهفوک 
شرس دندرب و  رصق  مابرب  ار  وا  داد  نامرف  دایز  نبا  دندروآ . دایز  نبا  دزن  ار  ملسم  دش . نامگدب  اه  نآ  ناما  هب  راک  نیا  زا  ملسم  دنتفرگ .
رازاب رد  ار  یناه  شقیفر  دنتخادنیب و  دندوبهدش  عمج  رـصق  نوریب  هک  یمدرم  نایم  رد  ماب  يالاب  زا  ار  شنت  دـندرک و  ادـج  شرکیپ  زاار 
نادنز زا  هتسبتک  ار  یناه  هک  دنکیملقن  هدید  مشچ  هب  ملسم  تداهش  زا  سپ  ار  یناه  ندش  هتشک  هک  یسک  زا  يربط ، دنتخیوآ . رادهب 

یلو تساـجک ، جـحذم  نم  هریـشع  تفگیم : یناـه  دـندرب . دـنتخورفیم ، دنفـسوگهک  ییاـج  رد  رازاـب ، ناـیمهب  ار  وا  دـندروآ و  نوریب 
، دنکیمن يرای  ار  وا  یسک  دید  هک  یماگنه  مراد !؟ یسرتسد  جحذم  هب  نم  ایآ  تساجک ؟ جحذم  تسا ! هدنامن  نم  يارب  یجحذمزورما 

درم هلیـسو  نادـب  هک  دوش ، یمن  ادـیپ  یناوختـسا  ای  یگنـس  ای  يدراک  ای  ییاـصع  اـیآ  تفگهدروآ : نوریب  دـنب  زا  دیـشک و  ار  دوختسد 
ار ترس  ات  ریگب  ار  تندرگ  دنتفگ : وا  هب  دنتسبمکحم و  ار  شیاهتسد  دنتخیر و  شرس  رب  ناهگان  تفگ : يوار  دنک ؟ عافد  دوخ  ناجزا 
ار وا  دز و  يریـشمش  يرگید  دشن . رگراک  دز و  ریـشمش  وا  هب  دایزنبا  نامالغزا  یکی  دشن . یـضار  یتواخـس  نینچ  هب  یناه  دننک . ادـج 
، ریشمشهک يروالد  نیبب  رگنب ، لیقع  رـسپ  یناه و  هب  رازاب  رد  تسیچ ، گرم  ینادیمن  رگا  دندرکیم ! اشامت  هداتـسیا ، هفوکلها  تشک .
هک ینیبیم  ار  يرکیپ  دـنتخادنا ، نییاپ  هب  الاب  زا  ار  شنت  ، شدنتـشک هک  نآ  زا  سپ  هک  يرگید  روالد  و  هدرک ، هکت  هکت  ار  شاهراـسخر 

، دـینکنار ناـتردارب  یهاوخنوخ  امـش  رگا  تسا . ناور  يوـس  ره  زا  هک  ینیبیم  ار  نوـخ  يوـجو  ، هدرک نوـگرگد  ار  نآ  گـنر  گرم ،
ملـسم ناـشهار ، لـیلد  هماـن  هکم  رد  تیب  لـها  دادیم و  خر  هفوـک  رد  ثداوـح  نیا  دـناهدش . میلـست  يزیـشپ  هـب  هـک  دـیتسه  یناـیبسور 
رظتنم هدـش ، عمج  وا  رود  مدرم  و  تساهتفرگ ، تعیب  نیـسح  يارب  هفوک  لها  زا  هک  دـندوب  هدـش  هاگآ  وا  یبتک  ماـیپ  زا  و  دـندناوخیمار ،

هک نآ  زا  شیپ  دباتشب ، قارع  يوس  هب  هدمآ  نوریب  هکم  زا  شناسک  اب  هک  تشاد  دصقو  درک  تکرح  نیـسح  دنتـسه . نیـسح  ماما  ندمآ 
هب ياهدنیوگ  دیدرگکشا . زا  رپ  شنامشچ  دش ، دیمون  دوخ  ناج  زا  یتقو  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ملسم  مایپ  دسرب . دیهش  ملسم  زا  رگیدمایپ 

مدوخ يارب  ادخ ، هب  : » تفگ ملـسم  دیرگیمن . ، دهد خر  شیارب  يدمآشیپ  نینچ  رگا  دـهاوخب ، یتساوخیم  وت  هچ  نآ  هک  ره  تفگ : وا 
يارب منکیم  هیرگ  . دـنیآیم نم  يوس  هب  هک  تسا  نم  ناـسک  يارب  نمهیرگ  یلو  منکیمن . يرگ  هحوـن  ندـش  هتـشک  يارب  میرگیمن و 

: تفگ نینچ  هدرک  دوبهدادناما ) ملسمهب  دایز  نبا  بناج  زا  هک  نامه   ) ثعشا نبدمحم  هب  يور  ملسم  سپس  نیـسحتیب .  لها  نیـسح و 
هک یتسرفب  نیـسح  يوس  هب  ار  یـسک  دوخ  فرطزا  یناوتیم  ایآ  یناوتان ، نم  نتـشادهگن  هدـنز  زا  وت  هک  منیبیم  نینچ  ادـخ !  هدـنب  يا  »

و دوشبناور ، ادرف  ای  دشاب و  ناور  امش  يوس  هب  هکم  زا  شتیب  لها  وا و  هک  منکیم  نامگ  نوچ  ، دناسرب نیـسح  هب  ار  مایپ  نیا  نم  نابززا 
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(ع) نیـسح هبو  دورب  یکی  هک ، هدوب  نینچ  دـنیوگیم ، ناخروم  هک  يروط  هب  ملـسم  ماـیپ  تسا .  نیا  يارب  ینیبیم  نم  رد  هک  یباـتیب  نیا 
; دییایب راید  نیا  هب  امـش  هک  تسنادیمنحالـص  وا  داتـسرف . وت  دزن  ارم  دوب ، هدـش  ریـسا  نایفوک  تسدهب  هکیماگنه  لیقع  رـسپ  : » دـیوگب

دنتسه تردپ  نارای  نامه  نانیا  دنزن ، لوگ  ار  امـش  نایفوک ، نانخـس  دیدرگزاب ، دوختیب  لها  اب  هک  تفگ  وا  و  دش . دیهاوخ  هتـشکاریز 
، دش هتفگ  غورد  وا  هب  هکیسکو  مه ، نم  هبو  دنتفگ  غورد  وت  هب  هفوک  لها  درکیم . وزرآ  ندش  هتشک  ای  گرم  اب  اراه  نآ  زا  ییادجهک 

مایپ نامه  هب  هکلب  دشن . رظتنم  نیـسح  یلو  دتـسرفب . نیـسح  يارب  ار  مایپ  نیا  هک  درک  دای  دنگوس  ملـسم  ياربثعـشا  رـسپ  درادـن .» يار 
نابز رب  دـمآیم ، نوریب  هنیدـم  زا  هک  یعقوم  غرفمنبا  هتفگ  زا  نیـسحهک  يرعـشتسا  تسار  ردـقچ  تشگ . هناور  درک و  افتکا  نیتسخن 

 . موربرانک اه  نآ  سرتسد  زا  ادابم  دننم ، نیمک  رد  رابگرم  تارطخ  ادیحا ; نا  ینندصری  ایانملاو  . » دروآ

رارصا اضاقت و 

مود تمسق 

لها رب  مشاه  ینب  تسا . قارع  ناشدـصقم  تفردـنهاوخ و  اج  نآ  زا  شتیب  له  او  نیـسح  يدوز  نیمه  هب  هک  دـش  عیاـش  هکم  رد  يزور 
نیسحدزن دنتـسناوت  هک  دندوب  یناسک  اه  نآ  نایم  رد  دوب . دهاوخ  هچ  نآ  ماجنارـس  دنتـسنادیمنهک  دوب  يرفـس  اریز  دندش ; نارگن  تیب 

اریز دربن ; دوخ  اـب  دراذـگب و  هکم  رد  ار  شتیب  لـها  ، تسا يدـج  شمیمـصت  رگا  و  دورن ، نوریب  هکم  زا  هک  دـننک  اـضاقت  وا  زا  دـنیایب و 
شیپ نم  تفگ : نینچ  يو  هب  دمآ و  نیسح  دزن  ماشهنب  ثراح  نب  نامحرلادبع  نبرمع  دش . دهاوخور  هبور  زیچ  هچ  اب  هک  تسین  مولعم 

. مرادربتسد نتفگ  زا  هنرگ  میوگب و  ینادیم ، دوخ  هاوخریخارم  وت  رگا  مهاوـخیم  وـت  ریخ  يارب  ار  نآ  هک  ماهدـمآ  ییاـضاقت  يارب  وـت 

. يورب قارع  هب  یهاوخیم  ماهدینـش  تفگ : رمع  مرادن .  دب  نامگ  وت  هب  منادیمن و  راکتنایخ  ار  وت  نم  ادخ ، هب  يوگب ، : » تفگ نیـسح 
تسد رد  ارتورث  زا  ییاهجنگ  اه  نآ  دنتسه و  یتلود  نارومام  ناریما و  نآ  رد  هک  يوریم  يرهش  هباریز  منارگن ; وت  رب  رفس  نیا  زا  نم 
گنج رد  زا  درادیم ، تسود  رتشیب  ار  وت  هداد و  يرای  هدعووت  هب  هک  یـسک  مرادن  نانیمطا  نم  دنمیـس . رز و  ناگدنب  مدرم  نوچ  دنراد .

وت هک  هداتفا  مدرم  ناـهد  رد  ومع ! رـسپ  تفگ : نینچ  دـمآ و  نیـسح  دزن  ساـبع ، نب  هللادـبع  دورن . تنانمـشدمچرپ  ریز  دـیاین و  رد  وتاـب 
تکرح زور  ود  نیا  زا  یکی  رد  ماهتفرگ  میمـصت  نم  : » تفگ نیـسح  ینکب ؟ یهاوخیم  هچهک  يوگب  نم  هب  يورب ، قارع  هب  یهاوـخیم 

يادخ نک ، هاگآ  ارم  دیسرپراکنا : تلاح  اب  سپـس  مراپـسیم . ادخ  هب  ار  وت  رطخ ، نیا  رـش  زا  نم  تفگ : سابع  نبا  یلاعتهللاءاش .  نامنک 
؟ دناهدرک نوریب  ار  نانمشد  هدروآ و  رد  فرصت  هب  ار  رهش  هتـشک و  ار  دوخریما  هک  يورب  یمدرم  يوس  هب  یهاوخیم  هک  دنک ، تتمحر 

تموکح اه  نآ  رب  تردـق  ياـهتنماب  ناـشریما  هک  یلاـح  رد  دـناهدرک  توعد  ار  وت  ناـنآ  رگا  یلو  ورب ، اـه  نآ  يوس  هب  تسانینچ ، رگا 
وت هب  هک  مسرتیم  نآ  زا  نم  دناهتـساوخ و  راتـشک  گـنج و  يارب  ار  وت  هک  نادـب  ، دـنریگیم تاـیلام  اهرهـش  زا  شنادـنمراک  دـنکیم و 

. دندرگوت نانمـشد  نیرتدیلپ  زا  ودنوش  هدنکارپ  وت  رود  زا  دنرادرب و  وت  زا  تسد  دنیامن و  تفلاخم  وت  اب  دنیوگب و  غورد  ودـننک  تنایخ 
هناور سابع  نبا  ( . 7 «. ) دوشیم هچ  منیبب  اـت  درک  مهاوخ  يرکف  منکیم و  ریخ  بلط  ادـخ  زا  نم  : » داد باوج  راـصتخا  روط  هب  نیـسح ،

هک درک  ساسحا  سابعنبا  دوب . هداد  رارق  شیوخ  هاگهانپ  ار  هکم  دوبهدرکن و  تعیب  دیزی  اب  زونه  وا  دیدب . ار  ریبز  نبهللادبع  هار  رد  دش .
رد نیـسح  دوجو  ریبز ، نبا  رب  اهزیچنیرتنیگنـس  دنام . دـهاوخ  یلاخ  وا  يارب  نادـیم  اریز  تسا ; دونـشخ  داش و  نیـسحنتفر  زا  ریبزنبا 

ودروآرد فرـصت  هب  ار  زاـجحتساوخیم  ریبز  نبا  اریز  دوب ; قارع  هب  نیـسح  نتفر  ، وا دزن  اـهزیچ  نیرتبوـبحم  هک  ناـنچ  دوـب . زاـجح 
، سامتلا رارـصا و  اب  تشگزاب و  نیـسح  دزن  سابع  نبا  دیـسر . ارف  بش  دش . دـهاوخن  راک  نیا  تسا ، زاجح  رد  نیـسح  ات  هک  تسنادیم 

یهتنم وت  يدوباـن  تکـاله و  هب  هار  نیاهک  مسرتیم  منک . ربص  مناوتیمن  یلو  منکیم  ربص  هب  راداو  ار  دوخ  نم  ومع ! رـسپ  تفگ : نینچ 
وت قارع  لها  رگا  یتسه ; زاجح  لـها  رورـس  هک  ناـمب  رهـش  نیمه  رد  وشم ! کـیدزناهنآ  هب  دنتـسه ، لـغد  یناـمدرم  قارع  لـها  دوش .
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یلو ورب . ناشیا  دزن  سپـس  دننک . نوریب  دوخكاخ  زا  ار  نمـشد  هک  سیونب ، ناشیا  هب  دنرادنپیم -  ناشدوخ  هک  نانچ  دـنهاوخیمار - 
هارمه ار  تناکدوک  نانز و  يوریم  رگا  هک  دش  وا  ناماد  هبتسد  سابع  نبا  ماگنه ، نیا  رد  دوب . یقاب  دوخ  میمصت  رد  نانچ  مه  نیـسح 

رد نانچ  مه  نیـسح ، دندرکیم . هاگن  وا  رب  نادنزرف  نانز و  دش و  هتـشک  نامثع  هک  نانچ  مه  يوش ، هتـشکوت  هک  مسرتیم  ادخ ، هب  ربم .
نـشور ار  ریبز  نبا  مشچ  زاجح ، زا  تنتفر  اب  دـیوگب : مشخ  اـب  هک  نآ  زج  دـیدن  ياهراـچ  ساـبعنبا  دوب . رادياـپ  تباـث و  دوخ  میمـصت 

رگا هـک  متـسنادیم  هاـگ  ره  تـسین ، ییادـخ  وا  زج  هـک  ییادـخ  نآ  هـب  دـنکیمن . ییاـنتعاوا  هـب  یــسک  یتـسه ، وـت  اـت  زورما  يدرک و 
. مدرکیم هنیآره  یتفریذـپیم ، ارم  نخـس  ، دـنوش عمج  وت  نم و  رود  هب  مدرم  هک  یناـمز  اـت  يورب ، مراذـگن  مریگب و  ار  وـت  یناـشیپيوم 

رـس هب  هناش  يا  رعـش : نشور . تمـشچ  ریبز ! رـسپ  يا  تفگ : ودب  سابعنبا  داتفا . ریبز  هللادبعهب  شراذگ  هار ، رد  تفر و  نوریب  سابعنبا 
تلد هک  ار  اـج  ره  تسین . وـت  محازم  یـسک  هک  نکرـس  همغن  راذـگ و  مخت  یگدوـسآ  هب  ياهـتفرگ . هناـخ  يداـبآ  مرخ و  ياـج  هـچ  رد 

. دش کیدزن  نیسحتکرحتعاس  شاب . مرخ  داش و  وت  دوشیم ، هناور  نیـسح  کنیا  نک . میالم  مرن و  تراقنم  اب  ار  شکاخ  دهاوخیم ،
هک یبنیز  ; دوب بنیز  رهوش  رفعج ، هللادـبع  اضاقت  نیا  بحاص  دیـسر . اضاقت  نیرخآ  تبون  . دنتـسیرگنیم واهب  ینارگن  یباتیب و  اـب  مدرم 
زا هللادبع  هک  مینیبیم  راب  نیتسخن  يارب  اج ، نیا  رد  دوشبدوشیم . هچ  ره  شتبقاع  دنک ، رفس  ردارب  هارمه  شنادنزرف  اب  دوبهتفرگ  میمصت 

ساـبع نبا  دـننام  ، دراد زاـب  رفـس  نیا  زا  ار  دوخ  يومع  رـسپ  دـهاوخیم  وا  هک  یعقوـم  هک  میوـشیم  هجوتمزاـب  دتـسیایم و  رود  نیـسح 
هدوب رامیب  هللادبع  ایآ  دتسرفیم . ماما  دزن  نوع ، دمحم و  دوخ  دنزرفود  اب  دسیونیم و  همان  زاغآ  رد  هکلب  دیوگب ، نخس  دیآیمن  شدوخ 

دنکیمیفن هتشاد ، هگن  ار  نآ  ام  يارب  خیرات  ياه  باتک  هک  ار  شاهمان  ترابع  اریز  زگره ; هن ، دورب ؟ نیسح  دزن  هتـسناوتیمن  شدوخ  و 
هک یتقو  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  نم  دـعب ، اما  ( . 8 : ) ریثا نبا  يربط و  خیرات  زا  لقن  هب  هللادـبع  همان  کنیا  دـشاب . ضیرم  وا  هک 

يدوبان وت و  تکاله  ادابم  ; منارگن نم  يوریم ، وت  هک  هر  نیا  رد  اریز  يرادربتس ; رفـس  نیا  زا  يدـناوخ ، ار  نآو  دیـسر  وت  هب  نم  همان 
ناناملسم دیما  یتسه و  ناراگتسر  يامنهار  وت  نوچ  دوشیم ; شوماخ  نیمزییانشور  يوش ، هتشک  زورما  رگا  دشاب . نآ  رد  وت  تیب  لها 

، هن تسا ؟ هتـشاد  یـشجنر  نیـسح  زا  لد  رد  هللادـبع  اـیآ  مالـسلاو . دـمآ . مهاوخ  هماـنیپ  رد  نم  هک  نکم  باتـشتکرح  رد  تساوت . هب 
زا ارچ  سپ  دـناوخیمنانمؤم . دـیما  ناراگتـسر و  غارچ  نیمز و  ییانـشور  ار  نیـسح  میناوـخیم ، شاهماـنرد  هک  يروـط  هـب  اریز  زگره ;

فارطا رد  هک  دشاب  نآ  زا  رتکچوک  هتکن  نیا  دیاش  هداد ؟ حیجرت  نیـسحدزن  شدوخ  ندمآرب  ار  نتـشون  همان  هدـیناشوپ و  يور  نیـسح 
هک تسین  رود  دیایبشدوخ . سپـس  هک  هتـشون  باتـش  اب  ار  همان  نیا  هدوب ، شدوخ  ياهراک  راتفرگ  هللادبعهک  تسین  رود  مینک . لمات  نآ 

غارـس هبتیروف  هب  یلو  دش  ناور  شاهمان  یپ  زا  هللادبع  دوش . بایفرـشماما  روضح  هاگ  نآ  دنک و  یتارکاذـم  ریما ، اب  البق  تسا  هتـساوخ 
رظن دننک . يرکف  راک  نیا  رد  ات  دنتسشن  مه  اب  تفر . دوب -  هکم  ریما  دیزی  بناج  زا  هک  دیعس -  نبورمع  غارس  هب  هکلب  تفرننیسح ، ماما 

زا دزاسراودیما و  شیوخ  يرازگتمدـخ  تبحم و  هب  ار  وا  دـهد و  ناما  وا  هب  دـسیونب و  نیـسح  هبياهمان  ریما  هک  دوب  نیا  رفعج  هللادـبع 
: تفگ باوج  رد  ورمع  دنک . رظن  فرص  رفس  مزع  زا  هک  دنک  اضاقت  نیسح 

مود تمسق 

تـساوخ ریما  زا  تشون و  نیـسح  يارب  ریما  نابز  زا  تساوخیم  هچ  نآ  هللادـبع  منک . اضما  ات  رواـیب  نم  دزن  سیونب و  یهاوخیم  هچ  ره 
دناوتیم ماما  هک  تسا  یسک  نیرتراوازسيو  اریز  دتسرفب ; دیعـس  نبییحی  شردارب  هلیـسو  هب  ار  نآ  درک ، رهم  ار  همان  هک  نآ  زا  سپهک 

هدـش و رهم  همان  اـب  ییحی  داد . ماـجنا  ار  داهنـشیپ  نیا  ریما ، تسا . يدـج  ریما ، فرطزا  هماـننیا  هک  دـهد  صیخـشت  دـنک و  داـمتعا  وا  هب 
میمصت يارجا  هب  درک و  در  هنابدؤم  ابیز و  يزرط  اب  ار  اه  نآ  ياضاقت  نیـسح ، دش . ناور  نیـسح  يوس  هب  رفعجهللادبع ، هارمه  هتـسبرس ،

متسشتسد یگدنز  زا  : » تفگیم لاح  نآرد  و  ( 9  ) درک عادو  شدج  ربق  اب  سپ  دنک . ادیپ  يدیدرت  هک  نآ  نودب  تشامگ ; تمهدوخ 
هکهچ نآ  هب  هدرک و  گنرد  یمک  هک  نآ  زا  شیپ  میورب ، نیـسح  هارمه  میناوتیمن  اـم  منک .  ارجا  ار  يادـخ  ناـمرف  هک  مراد  میمـصت  و 
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ثداوح دید . میهاوخن  مه  اب  ار  نت  ود  نیا  رگید  نیا ، زا  سپ  اریز  میرگنب . هداد ، خر  بنیز  ناوناب  يوناب  شرـسمه ، رفعج و  هللادبع  نایم 
رظن رد  دوب ، هدز  همیخ  بنیز  هناـخ  رب  هک  ار  ياهریت  ياـهرباام  تشادزاـب . میرگنب ، ناـمدوخ  دـنمدرخ  يوناـب  هب  هک  نآ  زا  ار  اـم  راوگاـن 

ار بنیز  هک  مییوگیم  اـم  تشاد . دـهاوخ  نامروذـعم  میاهدرک ، شوـمارف  ار  بنیز  اـم  هک  درب  ناـمگ  یـسکرگا  هک  يروـط  هب  میتـفرگ ،
بنیز هک  مینیبیم  میوریم ، شدوخ  يوس  هب  نونکا  دراد . راکورس  وا  اب  بنیزدوخ  هک  میاهتشاد  راکورـس  یـسک  اب  میاهدرکن و  شومارف 
ياـج هب  رفعجهللادـبع  هناـخ  زا  ار  دوـخ  ياـج  هک  مینیبیم  ار  بنیز  یگدـنز ، زور  نـیرخآ  اـت  دوریمردارب و  هارمه  هدراذـگ ، ار  رهوـش 
سپ یتح  دنامیم . زاجح  رد  شرهوش  دوریم و  شردارب  هارمه  بنیز ، مینیبیم  تسا . هدرک  لیدبت  ع )  ) یلع نبنیـسح  هناخ  رد  يرگید 

تکرح رـصم  يوس  هب  سپـس  دنامیم ، هنیدم  ردزیچان  رایـسب  یتدم  طقف  ددرگیمن ; رب  رهوش  هناخ  هب  بنیز  مه ، نیـسح  ندش  هتـشکزا 
یعالطا ودنامیم  زاجح  رد  رفعج  هللادبع  و  ترجه . لاس 62  بجر  هام  دوشیم . نفد  اج  نآ  كاپنیمز  رد  لاوقا ، حجرا  رب  انب  دنکیم و 

لاس هب  هک  تسا  یلاس  ناـمه  نیا  و  دـنکیم . تاـفو  ترجهمداتـشه  لاـس  رد  هک  یتقو  اـت  دـشاب ، هدـمآ  نوریب  زاـجح  زا  وا  هک  میرادـن 
لاـح حرـش  خـیرات و  ياـه  باـتک  زا  دربـب . ناـشنارتش  اـب  ار  ناـیجاح  هک  دـمآ  هکم  رد  یلیـس  لاـس ، نآرد  اریز  دـش ; فورعم  فاـجح 

نخسنیا زا  میهاوخیم  دنیوگ . باوج  دنناوتیمن  دنوشیم و  شوماخ  ود  ره  هدوب ؟ یشجنرو  ینارگن  رسمه  ود  نیا  نایم  ایآ  میسرپیم ،
نیا رد  بنیز  ندوب  هارمه  اـب  سب  نیمه  هک  تسینروـسیم  اـم  يارب  هکلب  تسین . یناـسآ  راـک  نآ  زا  نتـشذگ  هک  مینیبیم  یلو  میرذـگب ،

نآ زاسپ  یلو  میرذـگب ، میتسناوتیم  میدرکیمن ، هجوت  هداد ، خر  شرهوش  بنیز و  نایم  هکییادـج  نیا  هب  رگا  مینک . اـفتکا  ترفاـسم 
اب یگدـنز  زور  نیرخآ  اـت  بنیز  هک  مینیبیم  ، تسا ییادـج  شیومعرـسپ  بنیز و  ناـیم  اـج  همه  رد  هک  هدـش  هجوـتم  هتکن  نـیا  هـب  هـک 

هبهتسویپ شـسرپ ، نیا  درادیمنرب . اه  نآ  زا  تسد  دنزرف ، ای  رهوش  هطـساو  هب  دوشیمنادج و  اه  نآ  زا  دنکیم و  یگدنز  دوخ  ناشیوخ 
، میروخیم رب  يربخ  هب  درادـن ، رکذ  يارب  یگتـسیاش  هک  ییاج  رد  اریخا ، تسا ؟ هداد  يور  هچ  رهوش ، نز و  نایم  رد  هک  دـلخیم  رطاخ 

نایم هچ  نآ  زا  لاح  حرش  خیرات و  ياه  باتک  هک  یتقو  نامه  رد  تسا . مشاهینب  دنمدرخ  يوناب  زا  ریغ  هک  يرگید  بنیز  لاححرش  رد 
نمـض رد  هک  میناوخیمار  يربخ  هباسن ، یلدیبع  فیلات  تابنیزلارابخا  بنیز و  ةدیـسلا  باتک  رد  دـنیوگیمن ، نخـسهداد  خر  رـسمه  ود 

هب هک  تسا  نامه  وا  دنکیم و  وگوتفگ  بلاطیبا  نبیلع  رتخد  یطسوبنیز ، زا  هک  ییاج  نآ  رد  تسا ، هدش  هدروآ  يرگید  زا  نخس 
( هنع هللا  یـضر   ) باطخ نبرمع  نینمؤملاریما ، هک  نوچ  تسا : هدمآ  رد  باطخ  رمع  جاودزا  هب  یکدوک  رد  تسا و  هدش  فورعمموثلکما 

تفرگ ار  وا  رفعجهللادبع  ( 10 ، ) رفعج نب  دمحم  گرم  زا  سپ  درک . جاودزا  بلاطیبا  نبرفعج  نبدمحم  اببنیز  وا ، زا  سپ  دش ، هتـشک 
هتشررس ( . 11 . ) درک تافو  ات  دنامب  هللادبع  دزن  یطـسو ، بنیز  دوبهداد . قالط  ار  يربک  بنیز  هللادبع ، هک  دوب  نآ  زا  دـعب  جاودزا  نیا  و 

، ناسیونلاححرش ناخروم و  زا  مینکیم . هعجارم  دشاب  سرتسدهک  ییاج  ره  رد  هللادبع  لاح  حرـشهب  میدرگیم و  رب  هتفرگ و  تسدهب  ار 
ربـخ نـیا  رگا  دـشابهدرک . هراـشا  موـثلکما ، شرهاوـخ  اـب  وا  جاودزا  و  دـنمدرخ ، بـنیز  هللادـبع ، نداد  قـالطهبهک  مـینیبیمن  ار  یــسک 

سپقالط هک  تسا  نآ  میهدیم  هک  یحیجرت  طقف  تفگ ، ینخـس  ناوتیمن  عطق ، روط  هب  هدش ؟ هداد  قالط  بنیز  یک  سپ  دشابتسار ،
و هدوب ، وا  رـسمه  دوب ، هدـنز  رفعجنبدـمحم  هک  یتقواـت  موثلکما  هک  اریز  هدوب ; زاـجح  زا  نیـسحتکرح  زا  شیپ  یلع و  ماـما  تاـفو  زا 

مولعم ربـخنیا  زا  هک  يروـط  هب  دـنزیم و  ریـشمش  نینمؤـملاریما  مچرپ  ریز  هناریلد  تسا و  رـضاحنیفص  گـنج  رد  دـمحم  هک  میاهدـید 
، نیاربانب ( . 12 . ) تسا هدرک  تافو  قشمد  هطوغ  رد  نیسح  ماماتبیصم  زا  سپ  هدوب ، رفعج  هللادبع  رسمه  هک  یعقوم  رد  موثلکما  دوشیم 

نیا تسا . هدرک  رفس  ردارب  اب  دوبهدش ، هتسسگ  شجاودزا  هتشرهک  نآ  زا  سپ  تسا و  هدش  هداد  قالط  عقوم  نیا  زا  شیپ  دنمدرخ  بنیز 
ناـسیون خـیرات  زا  نیا  زا  سپ  تسا و  بنیز  ییوشانزیگدـنز  راوـشد  کـیرات و  هطقن  نیا  ندرک  نشور  رد  اـم  ینوـنک  ییاـناوت  تیاـهن 

دهدیم و ناج  شناگدازردارب  شردارب و  یتسود  رد  هک  مینیبیم  میوشیم ، بنیز  هجوتم  طقف  هدوب ، هچقالط  تلع  هک  دیسرپ  میهاوخن 
ار نیسح  یلو  دوریمن ، هفوک  هب  نیـسح  هارمه  دنچ  ره  دنکیم ، يرای  ناجو  لد  زا  ار  نیـسح  تقو ، نیمه  رد  رفعج  هللادبع  هک  مینیبیم 
، تفرگ میمصت  گرم  رفـس  يارب  نیـسح  هک  یعقوم  دنک . يریگولج  تسوا ، هجوتم  هک  يرطخ  زا  دشوکیم  درامـشیم و  گرزبهشیمه 
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اب لاح  همه  رد  هللادبع  لد  دش . دنهاوخ  هتـشک  یگمه  رفـس  نیا  رد  تسنادیم  هک  یتروص  رد  درک ، هناورماما  اب  ار  شرـسپ  ود  هللادـبع ،
نیا وا  ياربتیلـست  نیرتهب  دنیـشنیم و  يراوگوس  يارب  نیـسح ، ماما  تداهـشزا  سپ  هللادبع ، هک  مینیبیم  يدوز  نیمه  هب  دوب و  نیـسح 
رگید تیاور  رد  و  ( 13 . ) دنکیم لقنخیرات  رد  يربط  هک  نانچ  دناهدش ، دیهش  ادهشلادیس  باکر  رد  نوعو  دمحم  شدنزرف  ودهک  هدوب 

. هللادبع نوع و  دمحم و  دناهدوب : نت  هس  دناهدشدیهش ، نیسح  ماما  اب  هک  هللادبع ، نادنزرف  هک ، تسا 

گرم هرد  يوس  هب 

مود تمسق 

رهش نیا  رب  فرـشم  هک  ییاههوک  ( . 14 . ) دـیدرگناور هفوک  يوس  هب  دـش و  نوریب  هکم  زا  هداتـسیا ، ییاوه  کیرات و  یبش  رد  ناوراـک 
ورف زیمآتهب  یتوکـس  رد  یگمه  درادن ، تشگزاب  هک  دـنوریم  يرفـس  هب  رهـشنیا  زا  دـمحم  لآ  دـندید  هک  یماگنه  دـندوب ، سدـقم 
زاـب هکم  هب  ار  ناـیناوراک  دنتـساوخیماه  نآ  دـندروخرب ، زاـجح ، ریما  صاـع ، نبدیعـس  نـبورمع  ناگداتـسرف  هـب  هار ، لـیاوا  رد  دـنتفر .

زا ار  دوخ  ریـس  ناوراک  دندیـشک و  تسد  تعنامم  زا  ریما  ناگداتـسرف  سپـس  دشلدبودر . دنچ  ياهنایزات  هتـسد ، ود  نایم  رد  دـننادرگ .
رد هک  دوب  نیا  درکیم ، ناسآ  ار  هنابشییامیپهار  نایناوراک  رب  هک  يزیچ  دوب ، عیرس  دنت و  رایـسب  زاغآ  رد  ناوراک  ییامیپ  هار  تفرگرس .

ناشدـج مدــقم  رظتنم  شیپ  لاستصــش  رد  هنیدــم  لـها  هـک  ناـنچ  ( ; 15  ) دنتـسهربمغیپ رتـخد  رــسپ  مدـقم  رظتنم  نـت  اـهرازه  قارع 
ار دوخرـستشپ  تشگربهودـنا و  مغ و  زا  هدـنکآ  یلداـب  راـبود  یکی  دوب ، وا  اـب  ناوراـک  ناـنز  يرورـس  هک  بنیز  دـندوب . (ص) دـمحم
هک يزور  دوـب ، هدرک  ترجاـهم  قارع  هب  زین  نیا  زا  شیپ  بنیز ، دـینارذگمشچ . وـلج  زا  ار  سدـقم  اـهبرپ و  هاـگ  ياـج  نآ  تسیرگن و 

جنر زا  ینیگنـس  ياهراب  هک  یتروصرد  دوریم ، قارع  هب  رگد  راب  بنیز  نامه  زورما  و  دوب . هدرک  رپ  ار  ناهج  شتمظعهک  تشاد  يردپ 
ردارب داد و  تسد  زا  ار  ردپ  بنیز  اهلاس ، نیا  رد  هدش . هداهن  ششود  رب  تسا ، لاستسیبزا  زواجتم  هک  زارد ، نایلاس  نیا  رد  تبیصم  و 

، درک رپ  ار  بـنیز  ناگدـید  کـشا  داد . تـسدزا  ار  یناوـج  زین  اـه  نآ  زا  سپ  داد . تـسد  زا  ار  دوخطاـشن  ود  نآاـب  و  داد ، تـسد  زا  ار 
مامت نانیا  دروآ . رظنرد  دوبتکرح ، رد  باتـش  اب  هک  ار  یناوراـک  هودـنا ، زا  هدـنکآو  یتسود  رهم و  زا  راشرـس  یهاـگن  اـب  هک  یماـگنه 
رویز مشاهینب و  ياهلگ  دـنلوسر و  تیب  لها  ناشیا  شناگدازومع . ناگدازردارب و  ( ، 16  ) شنادنزرف وا و  ردارب  دنتـسه : بنیز  ناسک 
بنیز تسیچ ؟ ماجنارس  نآ  ینادیم  ایآ  دناهناور . یمتح ، یلو  لوهجم  ماجنارس  يوس  هب  هدیـشک ، تسددوخ  موب  زرم و  زا  هک  دنـشیرق ،

. دـندروخرب دـساینب  زا  برع  نتود  هب  هک  دوـب  هدومیپـنرتشیب  لزنم  هس  اـی  لزنم  ود  زوـنه  ناوراـکاریز  دـشن ; نآ  نتـسناد  رظتنم  نادـنچ 
هوبنا یهاپسزا  ود  نآ  هک  ( 17  ) دوب نیا  نیسح  نامگ  تسا  رارق  هچ  زا  عاضوا  هفوک  رد  هک  دسرپب  ود  نآزا  هک  دیسر  شرطاخ  هب  نیسح ،

هک ینامز  دـنکیمدیدجت ، ترجه  ماگنه  ادـخ  لوسرزا  ار  هنیدـم  لـها  لابقتـسا  ناتـساد  تسوا و  لابقتـسا  هداـمآ  هک  دـنیوگیم  نخس 
بـشهام عاد - . هللااعدام  انیلع  رکـشلا  بجو  عادولا . تاینث  نم  انیلع  ردبلا  علط  دندناوخیم : لد  هت  زاار  دورـس  نیا  راجنلاینب  ناگزیـشود 

رمالابتئج انیف . ثوعبملا  اهیا  میـشابرازگساپس . دیابام  دناوخیم  ار  يادخ  ياهدنناوخ  هک  ات  دیباتب . امرب  ( 18  ) مالس ياههپت  زا  هدراهچ 
نایم زا  وزرآ  نیا  دروخ و  مهرب  لایخو  باوخ  نیا  دوز  هچ  یلو  ياهدروآریذـپ . تعاطا  ینامرف  وت  ام ، نایم  رد  هدـیزگرب  يا  عاـطملا - .

هب نیسح  ناهن . رد  هنرگومییوگب  اراکـشآ  ار  ربخ  نآ  دیهاوخب  رگا  میراد  يربخ  ام  دنک ، تمحر  ار  وت  يادخ  دنتفگبرعود : نآ  تفر .
یلو تسا ، وت  اـب  مدرم  ياـه  لد  لوسر ! هداز  يا  دـنتفگ : ود  نآ  تسین .  هدیـشوپ  يزیچ  اـه  نیا  زا  : » تفگو هتخادـنا  يرظن  دوخ  ناراـی 

توکس دنداد . ربخ  ار  هورع  نبیناه  وا  تسود  لیقعنبملسم و  ندش  هتـشک  سپـس ، درگرب . رفـس  نیا  زا  ایب و  وتنایزرب ، ناشیاهریـشمش 
نابایب رد  ینازوس  يرگهحون  دنداتفا . رد  هیرگ  هب  همه  دندرک و  نویش  نانز  هاگ  نآ  دییاپن . يرید  یلو  دش ; یلوتـسم  همه  رب  يزیمآتهب 

ياج زا  لیقع  نادـنزرف  هگان  ددرگزابتیب . لـها  اـب  ( 19  ) تفرگ میمـصت  نیـسح  دش ، کبـس  نارگ  هحون  نویـش  هک  یماگنه  دـش . اپ  رب 
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یگمه میـشچبتساهدیشچ و  ام  ردارب  هچ  نآ  ای  مینک ، یهاوخ  نوخ  ات  تشگ  میهاوخنرب  زگره  اـم  ادـخ ، هب  دندیـشک : داـیرف  دنتـسج و 
، اه نیا  زا  دعب  : » تفگ نینچ  هتخادنا ، يرظن  ، دندوب هدرک  نتشگرب  داهنشیپ  یهاوخریخ  يور  زا  هک  برع  ود  نآ  هب  نیسح ، میوش . هتشک 
، راب نیا  دندش . هتـشک  یگمه  هکلب  دنتـشگن ، زاب  مادک  چیه  دنتفگ . لیقع  نادنزرف  هک  دوب  نامه  تشونرـس  درادـن .» یـشزرا  یناگدـنز 

بآ هک  داد  روتسد  شنامالغوناناوج  هب  نیسح  دش ، رحس  هک  یماگنه  دندنام . ار  بش  رتشیب  زور و  مامت  درکن . یباتش  نتفر  رد  ناوراک 
. دـندرک مزج  ار  مزع  دـنریگب ، رـس  زا  ار  رفـس  هک  نآ  يارب  سپـس ، دنتـشادربرایسب . بآ  دـندرک و  نینچ  زین  نانآ  دـنرادرب . هارمه  رایـسب 

نیا هک  تساوخن  نیـسح  دوب . دـهاوخ  ناوراک  نیا  راـظتنا  رد  یموش  ماجنارـس  هچ  هک  دوبن  یکـش  دوب . هاـتوک  رایـسب  رفـس  رخآ  تمـسق 
دوریم يرهش  هب  نیسح  هک  دنرادنپیم  نینچ  دنیآیم  وا  یپ  رد  هک  اهنآ  دیاش  ، دنامب ناهنپ  دندوب  هتـسویپ  ودب  هک  ییاهبرع  رب  بلطم 

ام هب  يدـب  ربخ  دـعب ، اـما  : »... تفگو درک  نشور  شناراـی  يارب  ياهبطخ  نمـض  رد  ار  تقیقح  اذـل  دنتـسه . وا  رادرب  ناـمرفنآ  لـها  هک 
ام ددرگرب ; ددرگرب ، دـهاوخب  یـسک  امـش  زا  رگا  دـندرک . تنایخ  ام  هب  ام  نایعیـش  ... دندشهتـشک هورع  نبیناهولیقع  نبملـسم  هدیـسر :

هدمآ زاجح  زايو  اب  هک  ینارای  شتیب و  لها  زج  هک  نآ  ات  دندش ، هدنکارپ  تسار  پچ و  زا  اهبرع  میتشذگ .  میتشاد ، وا  رب  هک  یقحزا 
تمواقم فرگـش و  ییورین  ییوگ  داتفا ، هار  هب  كانهودنایتوکـس  اـب  درک و  زاـغآ  ون  زا  ار  دوختکرح  ناوراـک  دـنامن . یـسک  دـندوب ،

دوب و هدیـسرن  همینهب  زور  زوـنه  دیـسریم . یپرد  یپ  دـب  ياـهربخ  دربیم . شیپ  يدوباـن  گرم و  هاـگترپيوس  هب  ار  ناوراـک  ریذـپان ،
رـسپ يوـس  هـب  ار  يو  ماـما  دیــسر . نیــسح ، یعاـضر  ردارب  رطقی ، هللادـبع  تداهــشربخ  هـک  تـفریم  دوـخ  هار  هـب  ناـبایب  رد  ناوراـک 

دایزنبا دندرب . دایز  هللادیبع  دزن  ودنتفرگ  ار  رطقی  هللادـبع  دـسرب ، ملـسم  ندـش  هتـشک  ربخ  هک  نآ  زا  شیپ  دوب . هداتـسرف  ملـسم  ، شیومع
میمـصت يو  هراب  رد  ات  دـیآ  نییاپ  هب  سپـس  دـنک ، نعل  ار  نیـسح  مدرم ، روضحرد  وا  دـنربب و  هرامالاراد  ماب  يـالاب  ار  هللادـبع  هک  تفگ 

يالاب زا  ار  وا  دایز ، نبا  درک . نعل  ار  شردپو  دایز  نبا  داد و  ربخ  ادهـشلادیس  ندمآ  زا  ار  مدرم  تفر و  ماب  يالاب  هب  رطقی  هللادبع  دریگب .
، دیرببار شرس  دمایب و  یملاظ  هک  دوب  هدنام  وا  رد  یقمر  زونه  یلو  دش ; درخ  تسکـشبشیاهناوختسا و  هک  يروط  هب  درک ، ترپ  رـصق 

يریحت اب  ربخ  نیا  هب  هکلب  دندرکنهیرگ ، دندینـش ، ار  ملـسم  ندـش  هتـشک  ربخ  هک  یتقو  دـننام  راب ، نیا  رد  نایناوراک  دـنک . شاهدوسآ  ات 
یکی هک  دش  نایامن  يزیچ  رود  زا  دنداد . همادا  دوخ  هار  هب  دننک ، ادیپ  يدیدرتهک  نآ  نودب  هاگ  نآ  و  دنداد ، شوگ  توکـس  هب  هتخیمآ 

زا نیـسح  دنیاسایب . یکدنا  دنتـسهراظتنا ، رد  هک  ياهماگنه  زا  شیپ  هک  دـنداد  دـیون  دوخ  هب  دـنتفگ و  ریبکت  تسامرختخردتشادـنپ ،
نیا رد  ادخ ، هب  دنتشادرب : گناب  دنتشاد ، هقباس  ییانـشآ و  هار  هب  هک  یناسک  میدید . امرختخرد  دنتفگ : دوبهچ ؟ ریبکت  دیـسرپ : شنارای 

، دیشیدنیب یتخل  نیسح  دینیبیمن . يرگید  زیچ  اههزین  ياهرس  نابسازارف و  زج  امـش  هک  تسا  نآ  ام  نامگ  تسین ، ییامرختخرد  نابایب 
. تفرگ ارف  ار  نایناوراک  هرابود  نیگنس  یتوکس  منیبیم .  ار  نیمه  ادخ  هب  مه  نم  : » تفگ سپس 

مود تمسق 

مدرم زا  هتـسد  نیا  رب  گرمحبـش  ایوگ  دینـشیمنيزیچ . دـمآیم ، نوریب  نانز  هنیـس  زا  هک  ینازوس  ياههآ  نارتش و  گـناب  زج  هب  ناـبایب 
عیجفماجنا و رـس  يوس  هب  ریذـپانللخ  یمیمـصت  خـسار و  یمزع  اب  هک  یمدرم  دوب ; هدـنکفا  هیاس  ، دـنوریم شیپ  يدـنک  اب  هک  ینیگمغ 
تخس و رهظ ، يامرگ  دنوش . رود  سرتسد  زا  ادابم  تساه  نآنیمک  رد  هتـسویپ  رابگرم ، تارطخ  ایوگ  و  دنتـسه ، هناور  دوخ  كاندرد 
ار ناـشنارتش  دـندمآ و  دورف  اـج  نآ  رد  دـندش و  هجوـتم  تشاد  یهاـگهانپهک  یهوـک  يوـس  هـب  شناراـی  نیـسح و  دوـب . هدـننک  هتـسخ 

نایامن هفوک  ریما  دایز  هللادیبع  نایرکـشلزا  راوس  رازه  اب  دـیزی  نبرح  دـش . فرط  رب  دوب  هتفرگ  ارف  ار  نامـسآ  هک  ياهریت  ربا  دـندیناباوخ .
گنت نانچ  وت  رب  ای  مربب ، دایز  نبا  دزن  ار  وت  هک  مراد  تیروماـم  نم  دـناسرب : نیـسح  هبار  ربکتم  راـک  متـس  نآ  ماـیپ  دوب  هدـمآ  رح  دـش ،

هایسورنم و نتشک  رثا  رد  هک  سرتب  نآ  زا  و  دیگنج ، مهاوخ  وت  اب  نم  تقو  نآ  : » تفگ نیسح  يروخب . ناکت  تیاجزا  مراذگن  مریگب و 
ار نخـس  نیا  برع  زا  سکره  وت  زج  هب  ادخ  هب  داد : باوج  سپـس  درب و  ورف  ار  دوخ  مشخ  رح  دـنیبب .» ار  تغاد  تردام  يوشتخبدـب ،
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. منک دای  یگرزب  یبوخ و  هب  ار  تردام  ماـن  هک  نآ  زج  مرادـن ، هراـچ  هک  منک  هچ  یلو  مدربیمندـید ، غاد  هب  ار  شرداـم  ماـن  تفگیم ،
رح دیـسرپ ، ار  شدوصقم  نیـسح  دراد . زاب  شتکرحزا  دـشاب و  وا  هارمه  هک  تساوخ  رح  تساخرب ، ياج  زا  رفـس  همادا  دـصق  هب  نیـسح 

رظن رد  ار  یهار  یهاوخیمن ، رگا  مناسربهفوک . هب  ار  وت  ات  موشن ، ادـج  وت  زا  هک  مرومام  طـقف  متـسین ، روماـم  وت  اـب  گـنج  هب  نم  تفگ :
هبياهمان تدوخ  يراد  لیم  رگا  و  مریگب . روتـسد  مهد و  شرازگ  دایزنبا  هب  نم  ات  دـناسربهنیدم ، هب  ار  وت  هن  دورب و  هفوک  هب  هن  هک  ریگب 

يوس هب  هک  یهار  زا  دییارگ و  پچ  يوس  هب  نیسح  ددرگن . هدولآ  وت  نوخ  هب  نم  تسد  دنک و  یجرف  گرزب  يادخ  دیاش  سیونب ، دیزی 
: تفگنینچ دـندوب  هدـمآ  داـیز  نبا  هاپـس  اـب  هک  یناـیفوک  هـب  هدروآ و  نوریب  ار  هفوـک  لـها  ياـههمانو  دـیدرگ  ناور  تـفریم ، هیـسداق 
هب دـیراد ، ياـپ  دوـختعیب  رب  رگا  نوـنکا  . دـیاهدرک تـعیب  نـم  اـب  هـک  دیـسریم  نـم  هـب  یپرد  یپ  امــش  ياـهمایپ  امــش و  ياـههمان  »...

دیدرکنینچ مردپ  اب  تسین ، امش  هزات  راک  دیاهتشادربتسد ، نم  تعیب  زا  هتسکش و  ارم  دهعو  تسین  نینچ  رگا  و  دیسر ، دیهاوختقیقح 
هک یسک  دنک . دامتعا  امش  هب  هک  تسا  یسک  هدروخبیرف  دیدرک ، نینچ  زین  لیقع  نبملـسم  میومع  رـسپ  اب  و  دیدرک ، نینچ  مردارب  اب  و 

تدوخ ناجهبهک  مهدیم ، دنگوس  ادخ  هب  اروت  تفگ : رح  مالسلاو .  تسا . زاینیب  امش  زا  يادخ  هدیناسرنایز . شدوخ  هب  دنکشب ، دهع 
یلع راـع  توملاـب  اـمو  یـضماس  یناـسرتیم ؟ گرم  زا  ارم  دومرف : نیـسح  دـش . یهاوخ  هتـشک  ینک  گـنج  رگامنیبیم  اریز  نک ; محر 

مهدیم ناج  هار  نیا  رد  نم  امغرت . شیعت و  نا  الذ  کب  یفک  ملا . مل  تم  ناو  مدنا  ملتشع  ناف  املسم . دهاج  اریخ و  يون  ام  اذا  یتفلا .
منامب هدنز  رگا  دـنک . داهج  هدـیقع  یتسرد  نامیا و  يورزا  دـشاب و  هتـشاد  ریختین  هک  يدرم  ناوج  تسین ; گنن  درم  ناوج  رب  گرم  و 

نیا هک  رح  یـشاب .». روخ  يرـس  وت  ینامبهدنز و  هک  تسا  سب  وت  يارب  يراوخ  نیمه  موشیمن ، شنزرـس  مریمب  رگا  و  متـسین ، نامیـشپ 
نبا دزن  يدصاق  و  دراد . زاب  شنیـسح  اب  گنج  زا  هک  دناوخب  اريادخ  دـش و  هریچ  وا  رب  ینتورف  رثات و  هب  هتخیمآ  یتوکـس  دینـش ، نخس 

هللادـیبع باوج  هک  دوب  راودـیما  رح  دـندرگ ؟ زاب  دـناهدمآ  هک  یهارنامه  زا  شتیب  لها  نیـسح و  دـهدیم  هزاجا  هک  دوب  هداتـسرف  داـیز 
رح دننک ، يرای  ار  نیسح  دندمآ  هفوکلها  زا  ، نتراهچ اهنتيرآ  نتراهچ ، دوب ، هدش  عیاش  هفوک  لها  نایم  نیـسح  ندمآ  ربخ  دشابتبثم .
ناج زا  هک  درک  مهاوخ  عافد  نانچ  اهنیا  زا  : » دیوگ یم  مکحم  عطاق و  ینحل  اب  نیـسح  دـید  هک  یتقو  یلو  ، دریگب ار  نانآ  ولج  تساوخ 

فارـشا و دـنتفگ : دـیتشاذگ .»؟ یلاـح  هچ  رد  ار  هفوک  لـها  : » دیـسرپ هدرک  يور  اـهنآهب  نیـسح  سپـس ، تشادربتسد . منکیم  دوـخ 
ادرف یلو  تسا  وت  اب  ناشاهلد  مدرم ، هیقب  اما  دننمشد ، وت  اب  ادحتم  اه  نآهمه  هدش ، رپ  ناشاهمکش  دنتفرگ و  هوشر  يرایسب  لام  ناذفنتم 

زاتسناوتن نیـسح  دمآ . شرـس  رب  هچ  هفوک ، هب  نیـسح  هداتـسرف  هک  دندرک  لقن  سپـس  دش . دـهاوخ  هدیـشک  وت  يور  هبناشیاهریـشمش 
( نانمؤم  ) اهنآ زا  ( . 20;  ) الیدبت اولدب  امو  رظتنی  نم  مهنمو  هبحن  یـضق  نم  مهنمف  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  و  دـنک ، يراددوخ  کشا 
و دـندرک ) افو  دوخ  دـهع  هب  یگمه   ) تسا هفیظويادا  يارب  هدامآ  هک  تسا  یـسک  اهنآ  زا  و  هداد ، ماـجنا  ار  شاهفیظو  هک  تسا  یـسک 
زا و  هدـب ، ياج  تنادـیواجتمحر  رد  ار  نانآ  ام و  و  هدـب ، رارق  اه  نآ  يارب  ام و  يارب  ار  تشهب  اهلا !  راـب  «. » دـندادن یلیدـبت  هنوگچـیه 

زامن نیسح  دش ، حبص  دندروآ . زور  هب  راظتنا  تلاح  اب  ار  بش  یگمه  دش . شوماخ  سپس  نادرگ .  دنمهرهب  ياهدرک  هریخذ  هک  یشاداپ 
رب هفوـک  يوـس  هب  ار  اـه  نآ  روزهب  دـیزی  نبرح  یلو  دـندناریم ، پچتمـس  هب  شناراـی  نیـسح و  درک . تـکرح  دروآ و  اـج  هـب  حـبص 
رح يارب  ار  دایز  نبا  نامرف  دیآیم و  هفوک  زا  يراوس  هک  دندید  ناهگان  دندیـسر . اونین  هب  ات  دنتفریم ، پچ  تمـس  هبنانآ  دـینادرگیم .
هک ینابایب  يروآ ، دورف  کشخ  ینابایب  ردزج  هب  ار  وا  ادابم  ریگبتخس ، نیسح  رب  دیسر ، وت  هب  نم  همان  هک  اج  ره  دعب ، اما  درادهارمه : هب 
هاپس دهد . شرازگنم  هب  ارم  نامرف  يارجا  ات  دوشن ، ادجوت  زا  دشاب و  وت  هارمه  هک  متفگ  دوخ  هداتسرفهب  یهانپ ، هن  دشاب و  هتشاد  یبآ  هن 

دندوب نت  رازهراهچ  نانآ  دش . نایامن  هفوک  هاپس  ناهاگحبص ، دندروآ . زور  هب  یگنشت  اب  ار  بش  و  دش ، هلـصاف  بآ  نیـسح و  نایم  رح ،
زا هـک  داتـسرف  ار  یـسک  رمع  دـندش ، کـیدزن  نیــسح  هاـگياج ، هـب  هـک  یماـگنه  دوـب . صاـقو  یبا  نبدعــس  نبرمعناـشیا  هدـنامرف  و 

، مورب اه  نآ  شیپ  هک  دـندرک  اضاقت  دنتـشون و  نم  هب  امـش  نایرهـشمه   : » داد خـساپنینچ  نیـسح  تسا ؟ هدـمآ  هچ  يارب  دسرپبنیـسح :
هاگآهماننومضم زا  هک  دایز  نبا  داد . شرازگ  ار  نیسح  نخـس  تشون و  دایز  نبا  هب  دعـسرمع  مدرگیم .  زاب  دنهاوخیمنارم  رگا  نونکا 
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تاجن دیما  هدش ، دنب  واهب  ام  ياهلاگنچ  هک  نونکا  صانم . نیح  تال  ةاجنلاوجری و  هب . انبلاخم  تقلع  دق  نآلا  دناوخب : ار  رعـش  نیا  دـش ،
ره وا  هراب  رد  ام  ، دنک تعیب  رگا  درادب ، هضرع  نیـسحهب  ار  دـیزیتعیب  هک  تشون  دعـس  رمع  هب  هاگ  نآ  تسین . ياهراچ  رگید  یلو  دراد ،

تارف يوس  هب  راوس  دـصناپ  رمع  ددـنبب . شناـهارمه  نیـسحيور و  هب  ار ، بآ  يرآ  ار ، بآ  و  داد . میهاوـخ  ماـجنا  میتـسناد  حالـص  هچ 
اب هکدومرف  ار  یلعنبسابع  شردارب  نیسح ، دروآ ، راشف  اه  نآ  رب  یگنشت  هک  یماگنه  دنتسب . شنارای  نیسح و  يور  هب  ار  بآو  داتسرف 

هدرک رپ  ار  اهکشم  دـندرک و  گنجو  تفر ، تارفبآ  يوس  هب  دـندشیم ، نیـسح  ناروای  موسود  اـبیرقت  هک  راوس ، یـسو  هداـیپ  تسیب 
: دـنریذپب ار  شداهنـشیپ  هس  زا  یکیهک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  نایفوک  دزن  نیـسح  دـشیم . رتكاـنرطخ  رتکـیرابتیعقوم و  دنتـشگ . زاـبو 

ناناملسم ياهزرم  زا  یکی  هب  ار  وا  ای  دورب ; هیواعم  نبدیزی  دزن  شدوخ  وا  دنراذگب  هک  نآ  ای  ددرگزاب ; زاجح  هب  هدمآهکیهار ، نامهزا 
دایز نبا  يارب  ار  نیسح  مایپ  رمع ، دشاب . کیرش  ناماس  نآ  مدرم  اب  نایز  دوس و  تارطخرد و  ات  دننک ، هناور  داد ، رارق  رافک  ربارب  رد  هک 

نشوجلايذ نبرمش  هلیسو  هب  دندوب ، شراظتنا  رد  هک  یباوج  تشذگیم . یتحاران  يدنک و  اب  هفوک  ریما  باوج  راظتنا  رد  تقو  داتـسرف .
تعافـش وا  زا  نم  دزن  يزاس و  راودیما  تایحوشیاسآ  هب  ار  وا  ینک و  عافد  وا  زا  ات  مداتـسرفن  نیـسح  يوس  هب  ار  وت  نم  دعباما ، دیـسر ;

ات زاتب  ناشیارب  هنرگ  و  تسرفب ، نم  دزنیتمالـس  اب  ار  ناـنآ  دـندش ، نم  ناـمرف  میلـست  شناراـی  نیـسح و  رگا  شاـب ، هجوتم  سپ  ییاـمن .
ات زاتب  شندب  رب  ار  نابسا  ، دش هتشک  نیـسح  رگا  دنراوازـس . هک  ربب ، ار  اه  نآ  ینیب  شوگ و  ندش ، هتـشک  زا  سپ  و  دنوش . هتـشک  یگمه 

رگا تسا . هتخاس  دوخ  هشیپ  ار  يرگمتـس  هدـیرب و  ناناملـسم  زا  هدرکداجیا و  هقرفت  هدـش و  نامرفان  وا  اریز  دوش ، درخ  شاهنیـس  تشپ و 
زا تسا ، راوگان  وت  رب  نآ  يارجا  رگا  و  تسا ، يریذـپ  نخـسرب  نامرف  ره  روخ  رد  هک  داد  میهاوخ  وت  هب  یـشاداپ  ینک ، ارجا  ار  ام  نامرف 

. مالسلاو راذگاو . رمش  هب  ار  رکشلو  ریگبهرانک  یهدنامرف 

اهتشونیپ

گنر نـیاو  دوـبک  مـشچ  نز  ینعی  اــقرز ، ( 2 مجرتـم .) .) تخاـس نینمؤـملاریما  ار  هبیـش  راـک  هک  تـسا  ربـتعم  خـیراوت  زا  یـضعب  رد  ( 1
شاهناخ يالابو  هدوبتیلهاج  نامزرد  روهـشم  نایبسور  زا  هک  تساناورمردـپ  مکح  ردام  ماـن  اـقرز  هدوب . برع  دزن  اـهگنرنیرتروفنم 

هیآ ( 28  ) صصق ( 4 ص 265 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ( 3 مجرتم .) .) ص 75 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  تسا . هتـشارفایمتوعد  دصقهب  یملع 
ج3، ریثانبالماک ، ( 7 ص 277 . ج 4 ، يربط ، خـیرات  ص 101 ; نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفـصا ، جرفلاوبا  ( 6 هیآ 22 . ( 28  ) صصق ( 5 . 21

هدرک هنیدم  زا  جورخ  ماگنه  هب  هابتـشا ، هدنـسیون  دیاش  ( 9 ص 291 . ج 4 ، يربط ، خـیرات  ص 276 ; ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ( 8 ص266 .
دیهش نیفـص  گنج  رد  رفعج  نبدمحم  هک  تسا  نآ  نونظم  ( 10 مجرتم .) .) دشاب بلطملادبعای  بلاطوبا  دارم ، تسا ، دـیعب  نوچ  تسا ;

نینمؤملاریما نامز  رد  تعاس  کی  رد  باطخنبرمع ، نبدـیز  شدـنزرف  موثلکما و  ( 11 مجرتم .) .) دراد ربتعم  لقن  هک  نانچ  دشاب ; هدـش 
جاودزا ، يربکبنیز قالط  تحـص  ضرف  رب  نیاربانب ، مهیلع .) مودـهم  یقرغ و  ثاریم  باوبا  ثرا ، باتک  هعیـشلالئاسو ،  ) دـندرک تافو 

، موثلک ما  يو  هک  دراد  لاـمتحا  ( 12 مجرتم .) .) دشاب نینمؤملاریما  تایح  نامز  رد  نیفـص ، گنج  زا  سپ  دـیاب  موثلکما ، اب  رفعج  هللادـبع 
هجوت هتکن  نیا  هب  هنوـگچ  قـیقد  هدنـسیون  هک  تسا  بجعت  ( 14 ص 341 . ج 4 ، يربط ، خـیرات  ( 13 مجرتم .) . ) دـشابن ع )  ) همطاف رتخد 
هسود زا  شیبجح  لامعا  هک  نآ  اب  درواین ، اج  هب  ار  جح  لامعا  دش و  جراخ  هکم  زا  هجحيذمشش  زور  ادهـشلادیس  ارچ  هک  تسا  هدرکن 

(. مجرتم (؟ تساهدوب هچ  لیجعت  نیا  ببـس  دش . قحلم  ترـضح  نآ  هب  جح ، زا  تعجارم  هار  رد  ریهز  هک  نانچ  تساوخیمنتقو ، يزور 
یگدـنز زا  : » دوـبنیا هـلمج  ; تـسین راـگزاس  درک  لـقنهکم  زا  جورخ  ماـگنه  (ع ) نیـسح زا  هدنـسیون  هـک  ياهـلمج  اـب  نخــس  نـیا  ( 15

دمحم ردام  رفعج . هللادبعرسپدمحموهدوببنیز  دنزرف  نوع ، ( 16 مجرتم .) . ) ص103 مراد .  ادخ  نامرف  يارجا  رب  میمصت  متـسشتسد و 
تاـیح زا  تسد  : » دوـمرف شدوـخ  هک  ناـنچ  تسنادیم ، تداهـش  رفـس  ار  رفـس  نیا  نیـسح  هـک  نآاـب  ( 17 مجرتم .) .) تساهدوب اـصوخ 

، برع ( 18 مجرتم .) (!؟ دوب نیا  شنامگ  هنوگچ  تخانشیم ، بوخ  ار  هفوک  لها  هک  نآ  ابو  متـسه ». يادخ  نامرف  يارجا  هدامآومتـسش 
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دوب و هتفرگ  میمصت  تداهـش  يارب  نیـسح  نیازاشیپ ، اریز  تسین ، حیحـص  نخـس  نیا  ( 19 مجرتم .) .) دـیوگیم عادو  هینث   » ار مالـس  هپت 
هیآ 23. ( 33  ) بازحا ( 20 مجرتم .) .) تشاـگن بنیز  تدـالو  رد  هدنـسیون  دوخ  هک  ناـنچ  تسنادیم ; یکدوک  زاار  رفـس  نیا  ماـجنارس 

. دیدرگروهلمح نیسح  يوس  هب  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  دناوخب و  ار  دوخ  رکشل  دعسرمع ،

البرک يوناب 

لوا تمسق 

بنیز شرهاوخ  یلو  دوب . هدرب  شباوخ  یگتـسخ  رثاردو  هداد  رارق  ریـشمش  دـنبرد  ار  ونازود  دوب و  هتـسشن  شاهمیخ  يوـلج  رد  نیـسح ،
کیدزن ردارب  هبتمیالم  اب  دینـشب . کیدزن  زا  ار  هاپـس  هلمح  ویرغ  بنیز ، درکیم . يراتـسرپ  يو  زا  هداتـسیا  ردارب  رانک  رد  و  دوب ، رادیب 

باوخ رد  ار  ادـخ  لوسر  مدـج  : » دومرف تشادربرـس و  نیـسح  يونـشیمن .»؟ ایآ  دوشیم ، کیدزن  داـیرف  گـناب و  ردارب ! : » تفگ هدـش 
رب ياو  نم ! زیزع  رهاوخ  : » دومرف نیـسح  ياو .»! يا  : » تفگو تخاون  تروصهب  یلیـس  شرهاوخ  ییآیم .  ام  دزن  وت  دومرف : نمهب  مدید ;
زا دورب و  هـک  تساوـخ  وا  زا  دــناوخ و  ارف  ار  ساـبع  شردارب  نیــسح  هاــگ  نآ  دــنکتمحر .» ار  وـت  يادــخ  شاــب ، مارآ  دــشابن ، وـت 
هک دنک  شهاوخ  اه  نآ  زاهک  داتسرف  ار  ردارب  هرابود  دنراد ، گنج  گنهآ  نایفوک  هک  تسناد  نیـسح  هک  یتقو  دروایب . يربخنامجاهم 
هک یماگنه  مییامن . رافغتـسا  مینک و  اعد  میناوخب و  زامن  ادـخ  يارب  بشنیا  رد  میهاوخیم  اـم  اریز  دـنرادرب ; گـنج  زا  تسد  ار  بشما 

تلهم نیا  هک  درک  تروشم  شنارای  اب  رمع ، درک . میهاوخ  گنج  ای  میوشیم و  میلـستای  میدش ، ورهبور  تساوخ  ادخرگا  و  دـش ، حـبص 
نآ اـب  هک  دوب  هتـسیاش  ، دـندرکیم وت  زا  ار  اـضاقت  نیا  دـندوب و  ناـیملید  زا  ناـنیا  رگا  ادـخ  هب  هللاناحبـس ، تفگ : یکی  هناـی ؟ دـهدب ، ار 

نینچ ، درک دوخ  يادخزا  وکین  یـشیاتس  هک  نآ  زا  سپ  و  دش ، دوخ  نارای  يوس  هب  نیـسح  دنداد . تلهم  ار  ادرف  ات  سپـس  ینک . تقفاوم 
. مرادـن غارـس  دوختیب  لها  زا  رترازگ  تمدـخو  رتراک  وکین  یتیب  لها  و  مسانـشیمن ، دوخ  نارای  زا  رتافواب  ینارای  نم  دـعب ، اما  : » تفگ
زا ار  متعیب  و  دـیورب ، هک  مداد  هزاـجا  امـش  همه  هب  نم  هک  ، دیـشاب هاـگآ  نم ! ناراـی  دـهد . وکینشاداـپ  امـش  همه  هب  نم  فرط  زا  يادـخ 
نت کیتسد  امش  زا  يدرم  ره  و  دیوشراوس ، نآ  یکیرات  رب  هتـشادنپ و  يرتش  ار  نآ  هتفرگارف ، ار  اجهمه  بش  کنیا  متـشادربناتندرگ .
; سبو دنهاوخیم  ارم  مدرم  نیا  دیامرف . یجرف  يادخ  هک  یتقو  ات  دیوش ، هدنکارپ  اهرهشرد  سپس  دربب . دوخ  اب  دریگب و  ارم  تیب  لها  زا 

نینچ ام  رگا  دنگوس  مارح  هام  هب  ادـخ ، رب  هانپ  دندیـشک : دایرف  رابکی  هب  یگمه  دـننکیم .» شومارف  ار  يرگد  دـنتفایتسد ، نم  رب  رگا 
اهریت هناشن  هک  میتشاذـگ ، ار  نامرالاس  نامرورـس و  دـنزرف  نامرورـس و  مییوگب  مییوگب ؟ هچمدرم  اـب  و  میدرگزاـب ؟ ییور  هچ  اـب  مینک ،

وت یگدنز  هب  ام  ادخ !  رب  هانپ  میتشاد . تسودار  یگدـنز  هک  نآ  يارب  میتخیرگ ، نامدوخ  ام  یلو  دوش ، اههدـنرد  كاروخ  اههزینرـسو و 
ادـخ شیپ  هک  نآ  اب  میرادربتسد ؟ وت  زا  ام  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  یکی  سپـس  میهدیمناج . میریمیم و  وت  گرم  اـب  میاهدـنز و 

نم تسد  ردهک  یمادام  مریشمش ، اب  منکشب و  هفوک  لها  ياههنیس  رد  ار  ماهزین  هک  یتقو  ات  موشیمنادج  وت  زا  هکادخ  هب  میرادن ، يرذع 
رثات زا  ماما  مریمب . وت  اب  ات  منکیم  نارابگنـس  ار  ناـنآ  وتهار  رد  دـشابن ، متـسد  رد  ماهحلـسا  رگا  مسق ، ادـخ  هب  مزیرب . ار  ناـشنوخ  تسا ،

یناوناب بنیز و  ناوناب  يوناب  اریز  دنداد . ار  ترضح  نآ  باوج  اههمیخ  نایم  زا  زین  يرگید  ياهکشا  دنتسیرگمه . باحـصا  تسیرگب .
هاگباوخهب سکره  هاگ ،  نآ  سپ  دندادیم . شوگ  ترضح  نانخسهب  مغ ، یناشیرپاب و  دندوب ، شتمدخ  رد  فیرـش  نادناخ  نآ  زا  هک 

ار نآ  تساخرب - نیـسح  ياههمیخزا  هک  ینز - هلاـن  یلو  دـش . اـمرفمکح  ـالبرک  رب  هدـننک  تحاراـن  نیگنـس و  یتوکـس  تفرب . شیوخ 
، گرم شاـک  يا  ندروـخ ، لد  نوـخ  زا  ياو  يا  ندـید ، غاد  زا  ياو  يا  : » تـفگیمو دـیلانیم  هراـپهراپ  یبـلق  قاـمعا  زا  نز  تسکـشب .

دیمون یگدـنز  زا  ایآ  يدـشندش ؟ هتـشک  هدامآ  اـیآ  نم ! نازیزع  راـگدای  يا  نم ! رورـس  يا  نم ! نیـسح  يا  درکیم . دوباـنارم  یگدـنز 
نسح مردارب  زورما  تفر ، متسد  زا  یلع  مردپ  زورما  تفر ، متـسد  زا  ارهز  همطافمردام  زورما  تفر ، متـسد  زا  ادخ  لوسر  زورما ، يدش ؟
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. مشاهینب دنمدرخ  يوناب  بنیز ، يرگید ; هن  دوب  بنیز  نز ، نیا  ناگدـنامیقاب .  هانپ  تشپ و  يا  ناگتـشذگ ، راگدای  يا  تفر ، متـسدزا 
رد . » دـنک لقن  ام  يارب  ار  نازوس  ناتـساد  نیا  دادتاجن ، ندـش  هتـشکزا  بنیز  ار  وا  هک  یـسک  نآ  نیـسحنبیلع ، میراذـگبتسا  بوخ 
زا یکی  هب  تفرگ و  هراـنک  شناراـی  زا  مردـپ  درکیميراتـسرپ . ارم  بنیز  ماهمع  مدوـب و  هتـسشن  دـش ، هتـشک  شیادرف  مردـپ  هـک  یبـش 

دوخاب مردپ  مدینش  . دادیم لقیص  درکیم و  حالصا  ار  ترضح  نآ  ریشمش  و  دوب ، شتمدخ  رد  يرافغ  رذوبامالغ  تفر . دوخ  ياههمیخ 
ردقچ وت ! یتسود  نیا  زا  وت  رب  فت  راگزور ! يا  لیـصالاو - . قارـشالاب  کل  مک  لیلخ . نم  کل  فا  رهد  ای  تفگیم : درکیم و  همزمز 

ناتـسود ای  نم  نارای  ياههتـشک  رب  هک  لیدبلاب - . عنقیال  رهدلاو  لیتق . بلاطوا  بحاص  نم  تسا . هریت  ياهماش  نشور و  ياهحبـص  اروت 
گرزب يادـختسد  رد  اهراک  لیبسلا - . کلاس  یح  لک  و  لیلجلا . یلارم  الا  اـمن  او  دریذـپیمن . لدـب  راـگزور  يرآ ) . ) درذـگیم نم 

مدـیمهف و ار  شدوـصقم  نـم  اـت  دـناوخب ، ار  اهرعـش  نـیا  راـبهس  اـی  راـبود  مردـپ  دـیامیپب . ار  هار  نـیا  دـیاب  ياهدـنز  ره  و  سب . تـسا و 
، مدینـش نم  هک  اريزیچ  دینـش  بنیز  ماهـمع  هکیماـگنه  مدز . سپ  ار  مکـشا  یلو  تـفرگ ، ار  میوـلگ  هـیرگ  تـسیچ . شروظنممتـسناد 
زا ياو  يا  تفگو : درک  زاغآ  نویش  دیـسر ، وا  هب  یتقو  دیود . مردپيوس  هب  هنهربرـس  ناشکنماد و  دیرپ و  ياجزا  تسناوتن ; يراددوخ 

، نم زیزع  رهاوخ  تفگ « : وا  هب  تخادنا و  بنیز  رب  قیمع  رظن  مالـسلا  هیلعنیـسح  درکیم . دوبان  ارم  یگدنز  گرمشاکيا ، ندـیدغاد ،
ار دوخ  هودنا  نیسح ، ( . 1 . ) وت نابرق  هب  مناج  وت ، يادف  هب  مردام  ردـپ و  هللادـبعابا ! ای  تفگ : بنیز  دربن .» ناطیـش  ار  وت  يرابدرب  ملح و 

بنیز دیباوخیم .» دنتـشاذگیم ، او  بشرد  ار  ( 2  ) اطق رگا  : » تفگ نینچنابز  ریز  رد  دیـشخردیم و  شنامـشچ  ردکشا  یلو  درب ; ورف 
هاگ نآ  دـنازادگیم . رتتخـس  ار  مناج  دـنازوسیم و  رتشیبار  لد  هک  نیا  دریگب ؟ نم  زا  اروت  دـهاوخیم  تحور  ایآ  نم ، رب  ياو  تفگ :

دیشاپب و شتروص  هب  بآ  دمآ و  رهاوخ  رانک  هب  نیسح  داتفیب . شوهیب  دیردب و  ار  شنابیرگ  دربتسد و  وتخاون  دوخ  تروص  هب  یلیس 
دنهاوخن زین  ناینامسآ  و  دنریمیم ، نیمز  لهاهک  نادب  دشاب و  ادخ  يارب  هک  يربص  نک ، ربص  زیهرپب و  يادخ  زا  مزیزع ! مرهاوخ  : » تفگ

همه نمودنتفر و  همه  دوب . رتهب  نم  زا  مردارب  دوب ، رتهب  نم  زا  مردام  دوب ، رتهب  نم  زا  مردپ  يادخرگم . دوشیم  دوبان  يزیچ  ره  و  دـنام ،
و مهدیم ، دـنگوس  ار  وت  مزیزع ، رهاوخ  : » تفگ ودـب  نیـسح  دـمآ ، لاحهب  بنیز  هک  یماگنه  میورب .  ادـخ  لوسر  لابند  هب  دـیاب  اه  نآ 

ياو ياو  نزمنویش ، نکم ، هلان  ناشارخم ، ار  تروص  نکم ، كاچ  نابیرگ  نم  رطاخ  هب  مدش ، هتشکنم  هک  یتقو  هدب ; ماجنا  ارم  دنگوس 
هک تسنادیم  بنیز  رگا  تفر .  شنارای  شیپ  دوخ  دیناشنب و  دروآ و  نم  دزن  ار  ماهمع  مردپ  هاگ  نآ  : » دـیوگیم نیـسح  نبیلع  وگم .»

ناشرتشیب یبش ! هچ  یلو  دوب  یبش  درکیم . هریخذ  ادرف  يارب  ار  شیاـهکشاهنیآ  ره  تسا . شناـشیوخ  وا و  راـظتنا  رد  یتبیـصم  هچ  ادرف 
بنیز ( . 3 . ) دنتـسیرگنیم دوب ، زور  شیادـیپ  رظتنم  هتـسشن ، اه  نآ  نیمک  رد  هک  گرميـالویه  هب  دـندنارذگ و  يرادـیب  هب  ار  بش  نآ 

، دمآ اجهب  شلاحهک  یماگنه  تخادنیب . دوب  هدز  همیخ  نابایبنآ  رب  هک  ییازتشحو  یکیرات  هب  ار  شاهدرسفا  کشخ و  نامـشچ  تفر و 
مه ربارب  رکـشل  ود  دش ، حبـص  تفرگ . رب  هشوت  زارد  رود و  یقارف  يارب  اه  نآ  رادید  زا  دـش و  شناردارب  نادـنزرفهاگباوخ و  يوس  هب 

کیزا یفاک  گرب  زاـس و  لـماکیگدامآ و  اـب  هفوک  ریما  هاپـس  زا  ( 4  ) نت رازه  راهچ  اـب  دعـس  رمع  يرکـشل ! ود  هچ  یلو  دـنتفرگ . رارق 
رد و  دندوبهدایپ . لهچوراوسود  یـس و  هک  شنارای  ناشیوخ و  نیـسح و  رگید ، فرط  زا  و  تردق . ذوفن و  اه ، نآرـستشپ  رد  و  فرط .

. نانز ناکدوک و  اه ، نآرستشپ 

مود تمسق 

بـسا دندیـسر ، کـیدزن  هک  یماـگنه  تسیرگنیمدـندوب . هدـش  روهلمح  شناراـی  نت  ود  داـتفه و  يوـس  هب  هک  ینت  نارازه  هب  نیـسح ،
رد دیونـشب و  مدرم ! يا  : » دومرف نینچ  دنلب  يادـص  اب  داد و  رارق  بطاخم  ار  نانآ  هاگ  نآ  دـش ، راوسو  تساوخ  ار  دوخ  يراوس  بوکرم 

رورس هدرک ، لزان  ار  نآرق  هک  ییادخ  دینکن . گنرد  دیهد و  ماجنا  دیتساوخهچره  سپس  دیـشیدنیب . یکدنا  دینکن و  باتـش  نماب  گنج 
هب یگمه  دیسر ; ارتخد نارهاوخ و  ناـنز و  شوگ  هب  نیـسح  يادـص  درادیم .» تسود  ار  ناـیاسراپ  هک  تسوا  تسا و  نمناـبیتشپ  و 
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ناشیا يوس  هب  ار  سابع  شردارب  یلعشدنزرف و  دیـسر . نیـسح  شوگهب  ات  دش ، دنلب  مکمک  اه  نآ  ياههلان  دنتـسیرگ . دـنداتفاردهلان و 
شیومع رـسپ  دایهب  هک  دوب  مد  نیا  رد  تسیرگ .  دـنهاوخ  رایـسب  تسا و  یقاـبتقو  دـینکتکاس ، ار  ناـنز  : » دومرفب ود  نآ  هب  داتـسرف و 

هفوکهبزاجح زا  : » دیوگیم رارصا  هب  هک  دسریم ، ششوگ  هب  رود  زا  سابعنبا  نخس  نینطهک  دیسر  شلایخ  هب  و  داتفا ، سابع  نبهللادبع 
ناـنز و و  دـش ، هتـشک  ناـمثع  هک  هنوـگ  نآ  يوشهتـشک ، وـت  هک  مـسرتیم  اریز  ربـم ; هارمه  ار  تناـکدوک  ناـنز و  يوریم  رگا  و  ورم ،
. دندش مارآ  دندیلانیمو ، دندرکیم  هیرگ  هک  ینانز  هک  دوب ، یقاب  نیـسح  شوگ  رد  نخـس  نینط  زونه  دنتـسیرگنیم .» وا  هب  شنادـنزرف 

دییوگب ارم  تبسن  : » تفگ نینچ  يادخ  دمح  زاسپ  ودرک  هفوک  رکشل  يوس  هب  ور  تشگرب و  دوخ  لاح  هب  نیـسح  نانز  شمارآ  زا  سپ 
نتشک امش  يارب  ایآ  دیـشیدنیب ، دینک و  شنزرـس  ار  نآ  هداد و  رارق  بطاخمار  ناتنادجو  دییآ و  دوخ  هب  هاگ  نآ  متـسه . هک  نم  دینیبب  و 

هک یسک  نآ  وا و  يومع  رسپ  ترضحنآ و  یصو  دنزرف  نمایآ  متـسین ؟ امـش  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  ایآ  تساور ؟ نم  مارتحاکته  نم و 
زاورپ هکئالمابتشهب  رد  هک  دیهـش  رفعج  ایآ  تسین ؟ مردـپ  يومع  ادهـشلادیس  هزمح  ایآ  ؟ متـسین تشاد ، ار  ادـخ  هب  نامیا  نیرتهتـسیاش 
رورـس نتود  امـش  : " دومرف مردارب  نم و  هب  (ص ) ادخ لوسرهک  هدیـسرن  امـش  هب  روهـشم  ثیدح  نیا  ایآ  تسین ؟ مدوخ  يومع  دـنکیم ،

و دوشیمن .» ریگولج  ، دنزیرب قحان  هب  ارم  نوخ  هک  نیا  زا  ار  امـش  شیامرف ، نیا  ایآ  " دـیتسه ؟ ناناملـسم  مشچرون  تشهب و  لها  ناناوج 
رتخد رـسپ  نم  هک  دیراد  کش  ای  دـیراد و  دـیدرت  نم  ياههتفگ  رد  رگا  : » تفگنینچ دـندادن ، شوگ  نانخـس  هب  نایفوک  هک  نآ  زا  سپ 
نخس هب  نیسح  دادن . ار  شخساپ  یسک  تسین .  ربمغیپ  رتخد  رسپ  یـسک  نم  زج  برغمو ، قرـشم  نایم  رد  هک  ادخ  هب  متـسهامش ، ربمغیپ 
تسا یتیانج  صاصق  ایو  ماهدرب ، امش  زا  ار  یلام  ای  ماهتشک ، امش  زا  ار  یسک  هک  تسا  نآ  يارب  نم  نتـشک  ایآ  : » دیـسرپ هداد  همادا  دوخ 

دروآ و رظنرد  ار  هفوک  هاپـس  نارـس  نیـسح  ماگنه ، نیا  رد  دندوب . ریحتم  باوج  رد  دـندنام و  تکاس  همه  ماهدروآ .»!؟ دراو  امـش  رب  هک 
هدیدرگ و مرخ  زبساهناتـسوب و  هدیـسر و  اههویم  هک  دـیتشونن  نم  هب  ایآ  نالف ... يا  نالف ...  يا  نالف ...  يا  : » دز ادـص  کیاکی  ار  نانآ 
هب دندادیمن ، شوگ  نایفوک  دشیم و  هکتهکت  ع )  ) نیسح نانخس  ایبيدوز .»!؟ هب  سپ  تسا ، وت  نامرف  هدامآ  یهاپـس  هدش و  رپ  اههنامیپ 

خـساپ رمع  ینکیم ؟ گنج  درم  نیا  اب  ایآ  دهد ، ریخ  وت  هب  ادخ  دیـسرپ : وا  زا  تفر و  دعـسرمع  دوخ  هدنامرف  يوس  هبهکدیزی  نبرح  زج 
هس نیا  زا  یکیاب  ارچ  تفگ : رح  دشاب . اهتسدندش  ادج  نیمز و  رب  اهرس  نداتفا  شاهلحرم  نیرتکچوک  هک  یگنج  ادخ  هب  يرآ ، داد :

يزیچ رح  تفریذپن . وت  ریما  یلو  متفریذپیم ، دوبیم ، نم  تسد  رد  رایتخا  رگا  ادخ ، هب  تفگ : رمع  دیدرکن ؟ تقفاوم  درک  هکيداهنشیپ 
شناسک زا  یکی  تفرگارف . تخس  یـشزرل  ار  وا  لاح  نیا  رددشیم  کیدزن  ترـضح  نآ  هب  مکمک  دییارگ و  نیـسح  يوس  هب  تفگن و 

نم زا  رگا  . مدـیدن نینچ  ار  وت  یگنج  چـیه  رد  ادـخ ، هب  دزادـنایم ، کـشهب  ار  مدآ  وت  راـک  رح ! يا  تفگ : دـید ، تلاـح  نادـب  اروا  هک 
، منیبیم ریخم  خزود  تشهب و  نایم  رد  ار  دوخ  نم  ادـخ ، هب  تفگ : رح  متـشذگیمن . وت  زا  تسیک ؟ هفوک  درم  نیرتروالد  دندیـسرپیم ،

نیـسح هب  دز و  بسا  رب  ياهنایزات  سپـس  دننازوسب . ارم  دننک و  ادج  مدنب  زا  دنب  دـنچ  ره  تشاد ، مهاوخن  مدـقمتشهب  رب  ار  يزیچ  یلو 
تحت ، هار رد  مدـش و  ریگولج  نتـشگزاب  زا  ار  وت  هک  متـسه  یـسک  ناـمه  نم  دـنک . تناـبرق  ارميادـخ  هللالوسر ! نباـی  تفگو : تسویپ 

در ار  وت  ياهداهنشیپ  مدرم  نیا  مدرکیمن  نامگ  زگرهنم  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفرگ . تخـس  رایـسب  وت  رب  اج  نیا  رد  مداد و  رارق  ترظن 
وت دزن  ینامیـشپ  یگدنکفارـس و  اب  نم  نونکا  مدرکیمن . نینچ  دنریذپیمن ، ار  وت  ياههتـساوخ  مدرمنیا  هک  مدرکیم  نامگ  رگا  دـننک .

نینچ هدرک ، يور  یمیدق  نارای  يوس  هب  سپـس  موش . هتـشک  ات  منک ، يرای  ار  وت  مناج  اب  هک  ماهدامآ  ومراسمرـش  دوخ  يادخ  زا  هدمآ و 
شنانمشد میلست  دمآ ، ناتنیمزرس  هب  هک  یتقو  ; دیدرک توعد  ار  نیسح  دشاب . هدید  کشا  لد و  غاد  ناتردام  هرهب  هفوک ! لها  يا  تفگ :

زاوهدرک شاهطاحا  وس  ره  زا  و  دیـشکب ، ار  وا  اـت  هدرب  هلمح  وا  رب  نونکا  دـینکیم ، يزاـبناجوا  هار  رد  هک  دـیتشادنپیم  امـش  دـیدرک !؟
ربگ يدوهی و  هک  یتارف  بآ  دـشابن !؟ دوخ  نایز  دوسکلام و  ریـسا ، دـننام  ات  دـیتفرگ ، ولج  يادـخ  روانهپ  نیمز  زا  ياهشوگ  هب  شنتفر 
سپ دزادنیب ! اپ  زا  ار  شتیبلها  وا و  یگنـشت  ات  دـیتسب ، شناهارمه  وارب و  دـنتلغیمنآ ، رد  ناگـس  ناکوخ و  دـنماشآیم و  نآ  زا  اسرتو 

شنارابریت هک  دوب  نآ  هفوک  لها  باوج  دنکن . ناتباریـس  یگنـشت  زور  يادخ  دینکن ، هبوترگا  دیدرک ! يراتفر  دب  شنادنزرف  اب  دمحمزا ،
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، دـش اپرب  هتـسد  ود  نایم  گنج  نینوخ  هماگنه  دـش . دیهـش  ات  درک  عاـفد  ردـقنآ  ترـضحنآ  زا  تشگرب و  نیـسح  يوس  هب  رح  دـننک .
نیرتهنامحریباب اه  نآ  اب  نایفوک  دـنتفریم و  نادـیمهب  يرگید  زا  سپ  یکی  نیـسح  ناراـی  اههدياهتـسد ! دـندوب و  نت  نارازه  ياهتـسد 

فوخ زامن  دندوب  هدنام  یقاب  هک  یناسک  اب  نیسح ، دش . رهظ  ودیـسر  همین  هب  زور  ات  دندرکیم ، گنجدراد  رطاخ  هب  خیرات  هک  يراتـشک 
، دننک يریگولج  دوخ  ماماندش  هتـشک  زا  دنناوتیمن  هک  دندرک  نیقی  نیـسح  نارای  هک  یماگنه  دـنتخادرپ . گنج  هب  ، سپـس دروآ . اجهب 
. دنامن یسک  نیسحتیبلها  زج  دندش و  هتشک  یگمه  ات  دنتفرگیم ، تقبسرگید  کیرب  نیسح  هاگشیپ  رد  ندش  هتشک  يزابناج و  رد 

نمشد هاپسرب  یلع  دوب . نیسح  رسپ  ربکایلع ، ، دش دیهش  تفر و  نادیم  هب  نانآ  زا  هکیسک  نیتسخن  دنتخادرپ . گنج  هب  هناریلدزین  اه  نآ 
هب متسه . یلع  رـسپ  نیـسح  دنزرف  یلع ، نم  یبنلاب - . یلوا  هللاتیب  نحن و  یلع . نب  نیـسحلا  نب  یلع  انا  دناوخیم : زجر  درکیم و  هلمح 

مخات منزیم  ریشمش  اب  ار  امش  يولع - . یمشاه  مالغ  برض  يوتلی . یتح  فیسلاب  مکبرضا  میرتراوازس . ربمغیپ  هب  ام  هک  مسق  ادخ  هناخ 
نم یعدلا . نبا  انیف  مکحیال  هللاات  یبا . نع  یمحا  مویلا  لازا  الو  دشاب . داژنيولع  بسن و  یمـشاه  یناوج  هتـسیاش  هک  یندزریـشمش  دوش .

دربیم و هلمحهفوک  هاپـس  رب  مدهب  مد  درک . تموکح  ام  رب  دهاوخن  ردپیب  هدازانز  هک  ادـخ ، هب  منکیم . عافد  مردـپ  زا  اوق  مامت  اب  زورما 
لوسر هک  نآ  رگم  دـسریمن  ارف  بش  نک ، ربص  مدـنزرف  : » تفگیم نیـسح  ماهنـشت .  ردـپ ! : » تفگیم تشگیم و  زاـب  ردـپ  دزن  سپس 

ناهگانهک دادیم  همادا  دوخ  تالمح  هب  یپایپ  تخاتیم و  رکـشل  رب  تشگیمرب و  ناوج  دـنک .». باریـس  ار  وتشدوخ  ماجاب  (ص ) ادـخ
شدندینـش دیـسرب . شردپ  هک  دیتلغیم  دوخ  نوخ  ردناوج  درک . هراپ  ار  شیولگ  تسـشن و  یلع  يولگ  رد  دش و  اهر  وا  يوس  هب  يریت 

ادخ لوسر  تمرحکته  رب  ادخربمدرم و  نیا  ردقچ  دنتـشک ، اروت  هک  یمدرم  دشکب  يادخ  دـنزرف ! : » تفگیم هدـید  غاد  یگنهآ  اب  هک 
هاـگهمیخ زا  ینز  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  شنخـس  نیـسح  زونه  هک  دـننکیم  لـقن  اـیند .» نیا  رـس  رب  كاـخ  وت ، زا  سپ  دـنزرف ! دنخاتـسگ .

نآ هک  یسک  نم .»! ردارب  رـسپ  يا  نم ! بیبح  يا  : » تفگیم درکیم و  هلان  لد  زوس  زا  و  دیـشخردیم ، دیـشروخ  دننام  هک  دیودنوریب ،
رکیپ رب  ار  دوخ  دـمآ و  باتـش  اب  بنیز  تسا . (ص ) ادـخ لوسرتخد  همطاف ، رتخد  بنیز  دـنتفگ ، تسیک ؟ دیـسرپ : دوب  هتخانـشن  ار  نز 
دوـخ دـنزرف  دزن  سپـس ، . دـینادرگرب شهاـگ  همیخ  هب  تفرگ و  ار  رهاوـختسد  دـش و  بنیز  يوـس  هـب  نیـسح  تخادـنا . دیهـش  ناوـج 

. دـندرب اجنآ  زا  ار  یلع  دـیربب .» دـیرادرب و  ار  ناـتردارب  : » تفگ هنادـنمدرد  نیـسح  دـندوب . هدروآ  ور  وا  يوس  هب  شناـناوج  تشگزاـب .
ار مساـق  تساوخ  بنیز  دوب . كدوک  زونه  مساـق  . دـش ناور  ومع  يوس  هب  یلعنب ، نسح  نب  مساـق  دـنتفرگ . ار  نیـسح  فارطا  ناـیفوک ،
و دـیناسرومع ، هب  دـیناهر و  ار  دوخ  بنیز  تسد  زا  دروآیم ، دورف  يریـشمش  نیـسح  رب  یملاظدـید  هک  یتـقو  كدوک  یلو  دـنادرگرب ،

.»؟ یشکب ار  میومع  یهاوخ  یم  ردام ! دیلپ  يا  : » دز گنابراکمتس  نآ  رب  دنک و  يریگولج  ومع  هب  ریشمش  ندیسر  زا  ات  درک  زارد  تسد 

موس تمسق 

زوس زا  دـیلامیم و  نیمز  رب  ار  اهاپ  دیهـش  كدوک  دـش . نازیوآ  تسوپ  زا  یخن  هب  یلو  درک ، ادـج  ار  مساـق  تسد  دـمآ و  دورف  ریـشمش 
مـساق شعن  رـس  رب  نیـسح  دـیود . مساـق  يوس  هب  و   . نم زیزع  يا  مناـج ، : » داد باوج  رود  زا  بنیز  ناـج »! رداـم  : » تفگیم دـیلانیم و 
شباوج یلو  دهدب  باوج  ای  ، دهدن ار  تباوج  یناوخب و  ار  وا  وت  هک  تسا  تخـستیومع  يارب  ردقچ  ادخ ، هب  : » تفگیم ودوب  هداتـسیا 

مدهب مد  ( . 5 . ) دـیناباوخبیلع شدـنزرف  رانکرد  دربب و  تشادرب و  ار  مساق  بنیز ، مشچربارب  رد  نیـسح  دـشاب .» هتـشادن  يدوس  وت  يارب 
رد دریگ . رب  رد  ار  نآ  هراپ  هراپ  رکیپ  بنیز  دیاب  هک  دوب  هدیشکن  ارسفن  نیرخآ  نیا  زونه  دشیم . ورهبور  شنازیزع  نداد  ناج  اب  بنیز 

: بنیز ناردارب  و  هللادبع ، دمحم و  شناردارب  هللادبع و  نبنوع  ، بنیز دـنزرف  دـندوب ، هدروآ  بنیز  دزن  ار  ناشیاهرکیپ  هک  ینادیهـش  نایم 
: بنیز ردارب  نسح ، نادـنزرفو  هللادـبع ، یلع و  بنیز : ردارب  نیـسح ، نادـنزرف  رکبوبا ، دـمحم و  هللادـبع و  نامثع و  ورفعج  و  ( 6  ) سابع

راوهناوـید راتـشک ، نینوـخ  يایـسآ  دـندوب . نامحرلادـبع و ... هللادـبعو و  رفعج  بـنیز : يوـمع  لـیقع  نادـنزرف  و  ( ، 7  ) مساـق رکبوـبا و 
هماگنه هکیعقوم  دتسیاب . شدرگ  زا  تسا -  یقاب  شکسفن  ياهدنز  بلاطوبا  نادنزرفزا  البرک  نیمز  رد  ات  تساوخیمن -  دیدرگیم و 
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نآ رد  ترضح  نآ  هنبوراب  لایع و  هک  نیسح  هاگهمیخ  هب  جارات  لواپچدصق و  هب  دایزنبا  نایهاپس  زا  نت  هد  دوب ، رخآ  هب  کیدزن  گنج 
هدازآ ایند  رد  دـیرادن ، نید  رگا  امـش ! رب  ياو  : » دـینادرگ زاب  اراه  نآ  دـیگنجیم ، ییاهنت  هب  هک  ماما  دایرف  یلو  دـندروآتخات ، دوب ، اج 

هفوک لها  رب  دـش و  جارات  نیـسح  هاگهمیخ  یتعاس ، زا  سپ  دوب .» دـهاوخ  لالح  امـش  همه  ياربرگید  تعاـس  کـی  نم  هنبوراـب  دیـشاب ،
یگمه شنارای  ناشیوخ و  نارـسپهک و  نآ  زا  سپ  درکیم ; گنج  ییاهنت  هب  نیـسح  دوب . یکانـساره  تعاس  هچ  هک  هو  دـیدرگ ! لالح 

هب دیوگیم : دیگنجیم ، يوق  یبلق  اب  اهنت  هکی و  هک  هدید  ار  نیـسح  هکیـسک  دوب . هدنامن  هدـنز  نانآ  زا  نت  کی  و  دـندوب . هدـش  هتـشک 
شوگناـیم و هک  منیبیم  ار  شیاـههراوشوگ  مهزونه  اـیوگ  دـش . جراـخ  هاـگهمیخ  زا  همطاـف  رتـخد  بنیز  هک  دوـب  عـقوم  نیا  رد  ادـخ ،

بنیز دش ، کیدزن  نیـسح  هب  دعـسرمع  هک  یعقوم  دمآیم .» دورف  نیمز  رب  نامـسآ  شاک  يا  : » تفگیم بنیز  . دروخیم ناکت  شاهناش 
اههنوگرب و هک  منیبیم  زونه  ار  دعـس  رمع  کشا  ایوگ  دـیوگیم : يوار  ینکیم .»؟ هاگن  وت  دنـشکیمار و  هللادـبعوبا  اـیآ  تفگ « : وا  هب 
هن بنیز ، ياهظحل . ...  ره  رد  هـکلب  هـظحل ، نـیرخآ  اـت  بـنیز  يرآ  ( . 8 . ) دـینادرگرب بنیز  زا  ار  شیوررمع  سپـس ، دزیریم . شـشیر 

شنارای ناشیوخ و  نادـنزرف و  همه  هک  ياهدیـشک  تبیـصم  دـنام ; اـهنت  نیـسح ، دـندوب . ـالبرک  رد  هک  ینارهاوخ  نارداـم و  نارـسمه و 
دوب هداتسیا  دوبن  رود  نادنچ  هک  ییاج  رد  بنیز  شرهاوخ  دشن . هدید  وا  زا  رتمدقتباث  رتریلد و  نیسح و  زا  رتراوتسا  دنـشاب . هدشهتـشک 

، رایـسب ياـهتحارج  مکمک  تفرگیم . رب  هشوـت  دور ، شتـسد  زا  هـکنآ  زا  شیپ  ردارب  رادـید  زا  شناگدـید  وتـسیرگنیم  ار  ردارب  و 
ار شنامـشچ  هدرواـین  باـت  ار  هرظنم  نیا  ندـید  دـنامن و  ییاـناوت  ار  بنیز  رگید  . دـتفا نیمزرب  هک  تساوخ  تخاـس و  ناوتاـن  ار  نیـسح 

نتشک يارب  ایآ  : » دونشب دندوب  هتفرگ  ار  شفارطاهک  نمـشد  نارازه  نایم  رد  ار  ردارب  نخـس  نیرخآ  هک  دش  شوگ  اپارـس  دراذگمهرب و 
نم دشاب . نم  نتشک  زا  شیب  وا  نتشک  زا  ادخ  مشخ  هک  تشک  دیهاوخنار  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  نم  زا  سپ  ادخ ، هب  دیاهدش ؟ عمج  نم 
ارم رگا  دریگب . امشزا  دیربن ، نامگ  هک  ییاج  زا  ارم ، ماقتنا  درادب و  یمارگ  امش  ندرمـش  راوخ  ربارب  رد  ارمخظـصض  ; ءادخ هک  مراودیما 

كاندرد باذع  ات  دش ، دهاوخن  یـضار  مه  نیا  هب  وتخیر  دهاوخار  ناتنوخ  دروآ و  دهاوخ  دورف  ناتنایم  رد  ار  شباذع  يادخ  دیتشک ،
 - داب وارب  يادختمحر  هک  نیسح -  دروآرد . هزرلهب  هفوک  دنمزوریپ  هاپس  ياپ  ریز  ار  نیمز  ییوگ  دنک .» نادنچ  ود  امشهراب  رد  ار  دوخ 
رود وا  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  یلو  دـــندرکیم . دنتـــساوخیم ، شنتـــشک  ناـــیفوکرگا  دـــنام و  هدـــنز  ار  زور  زا  يداـــیز  رادـــقم 

عوقوهب راک  یعطق  نایاپ  دیناسر و  ماجنا  هب  ار  شنامرف  يادخ  سپـس ، دیزرلیم . هدشتسـس و  درکیم ، شلتق  گنهآ  سکره  ; دندشیم
. دیدرگ ادـج  دـش و  هدز  ریـشمش  اب  شپچ  هناش  دوب . ریـشمش  مخز  هزین و 34  مـخز  شنینزان 33  رکیپ  رد  دـش و  هتـشک  نیـسح  تسویپ .
، داتسیا زاب  شدرگ  زا  راتشک  هناوید  يایسآ  درکادج . ار  شسدقم  رس  دمآ و  ولج  یموس  داد . نایاپ  ار  دیهش  نآ  یگدنز  يرگید  تبرض 

یسک هکیماگنه  یلو  دنتشگ ، زاب  اهماین  هب  اهریشمش  دنک . شزیر  زیر  هک  دوب  هدنامن  یقاب  یسکربمغیپ  تیب  لها  زا  هک  نآ  زا  سپ  یلو 
همه دندرک و  ار  اهرتش  اهراب و  تراغ  گنهآ  نایفوک  دش . هتشاذگ  نابایب  نایم  رد  نادیهش  ياهرکیپ  و  دننکادج . ار  شرس  هک  دنتفاین  ار 
شنت نهاریپ  نتـشادهگنيارب  ینز  رگا  دـندرک . يور  ترـضح  نآ  هیثاـثا  بابـسا و  نیـسح و  ناـنز  يوـس  هبهگنآ  دـندرب و  اـمغی  هـب  ار 

ياـهرکیپ رب  ار  نابـسا  سپـس  دـنیابرب . ار  شنهاریپ  هدـش و  ناوتاـن  نز  هکدـندادیم  ناـشن  یمحریب  ناـنچ  ناـیفوک  درکیم ، يرادياـپ 
اهرکیپ نیرتهزیکاـپ  نیرتفیرـشو و  دوب  قرغ  نوخ  رد  ـالبرک  نیمز  درک و  بورغ  لاس 61  مرحم  مهد  زور  دیـشروخ  دنتخات . نادـیهش 

اب بنیز  هام ، گنریب  ییانشور  رد  دمآ . نوریب  اهربا  ریز  زا  گنرهدیرپ  رونیب و  هام  دوب . هداتفا  نیمز  يور  هدنکارپ  هراپهراپ ، هعطقهعطق ،
یپ رد  یکی  دـندیدرگیم . ادـجادج  ياهرکیپ  هدـنکارپ  تاعطق  نایم  رد  هدـید  غادو  هدـش  هویب  نانز  زا  یهورگ  ناـکدوک و  زا  ياهتـسد 

رکشل ( 9 . ) درکیم ادـیپ  ار  شماقمالاو  رداربياـپ  یموس  تسجیم . ار  شراوگرزب  رهوش  يوزاـب  يرگید  تشگیم . شزیزع  رـسپتسد 
هدشادج و ياهرس  اهلعـشم ، ییانـشور  وترپ  رد  دندرکیم و  يراسگهداب  دنتـشاد و  ینیـشن  بش  ، دوبن رود  نادنچ  هک  ییاج  رد  دایزنبا 

رـسپ یلع ، نبنیـسح  تفگیم : دوب  هدرک  ادج  ار  مامارـس  هک  یـسک  هب  هک  دـشیم  هدینـش  ییاهادـص  دندرمـشیم . ار  هتفرگ  امغی  لاوما 
دزن نونک  دزادـنارب . ار  ناـنیا  تنطلـستساو  وا  دوب . برع  درم  نیرتراوگرزبهک  یتـشک  ار  یـسک  یتـشک ، ار  ادـخ  لوـسر  تخد  همطاـف 
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: هک دوب  نیا  وا  باوج  دناهداد . مک  دـنهدبوت ، هبوا  نتـشک  شاداپ  هب  ار  ناشدوخ  ياههنیزخ  همه  رگا  هک  ریگب ، شاداپ  و  وش ، دوخناریما 
زا ارم  ياههمکچ  هک  دیاب  اجججملا - . دیسلا  تلتق  ینا  ابهذو . ۀضف  یباکر  رقوا  دروآرب : دایرف  داتـسیاب و  دعـس  رمع  همیخ  رد  رب  تفرب و 

ردپ هک  ار  یسک  متشک  ابسن - . نوبسنی  ذا  مهریخو  اباو . اما  سانلاریختلتق  متشک . ار  ماقمیلاع  رورس  نآ  نم  هک  اریز  ینکرپ . میس  رز و 
هسوداتفه ناتساد  دسریم . نایاپ  هب  ناتساد  اجنیا  رد  دنیوگیم  دنتشاد . ار  اهلسن  نیرتهزیکاپ  نیرتهب و  دندوب و  مدرم  نیرتهب  شردامو 

زا شیپ  تشذگ و  ینامز  دندش . هتـشک  ناشدرف  نیرخآ  ات  و  دندرک . يرادياپنترازه  راهچ  ربارب  رد  رایـسب  ياهتعاس  هک  يدیهـش  نت 
مهثادجایلع تفقو  تفگ : درکرذگ و  ناشیارب  ياهتخوسلد  دننک ، عمجار  اه  نآ  هدنکارپ  ياضعا  هک  دـنزاسب  يربق  اه  نآ  يارب  هک  نآ 

کشا هدید  دشیم و  هراپ  هراپ  مغ  زا  لد  مداتـسیاب  ناشگنج  نادیم  ادهـش و  رازمرـس  رب  ۀمجاسنیعلاو - . ضقنی  یـشحلاناکف  مهلاجمو .
یناروالد گنج  نادیم  رد  اهنآ  هک  مدوخ  ناجهب  ۀمراضخ - . ةامح  اجیهلا  یلا  اعارـس  یغولا . یف  تیلاصم  اوناکدقل  يرمعل  تخیریم .

يرایرد ۀمغارض - . لیغداسآ  مهفایساب  مهیبن . تنب  نبارـصن  یلعاوسات  تفارـش . اب  ودندیودیم  يزابناج  يارب  يدرمناوج  اب  هک  دندوب .
توملايدل مهنم . لضفا  نؤارلا  يار  نا  ام  و  دندوب . هتفرگ  تسد  رب  ریـشمش  هک  دـندوب  ياهشیب  ناریـش  و  دـندرک . تماقتـسا  ربمغیپ  رـسپ 

. دنتفرگرم يوسهب  يدرمناوج  يراوگرزب و  يرورـس و  اب  هکارچ ) . ) هدیدن اهنآ  زا  رترب  ناگدننیب  هدید  زونه  ۀمقامق - . ارهزو  تاداس 
ناهنپ ام  هدید  زا  ینآ  كاندرد  تبیـصم  نیا  رـسارس  رد  هک  یبنیز  دنامن . یـسک  بنیز  زج  هب  دندش  نایامن  هنحـص  نیا  رد  هک  یناسک  زا 

ار نمشد  ویرغ  نیتسخن  هک  دوب  ردارب  رانک  رد  بنیز ، البرک .» يوناب  ، » بنیز تسا ، یقاب  خیرات  رد  شنادیواج  راتفر  ابییاهنت  هب  وا  دوبن .
ار رـضتحم  درکیم و  يراتـسرپ  راـمیب  زا  بنیز  تشادـن . باوخ  دوـب و  رادـیب  بنیز  یلو  دوـب . هتفر  باوـخ  هبشردارب  هک  مدنآ  دـینش .
( هنع هللایضر  ) نیسح شردارب  رانک  رد  نآ  ماجنا  ات  راتشک  زاغآ  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  بنیز  تسیرگیمدیهـش . يارب  دادیم و  يرادلد 

. دش هدید 

ریسا ناوراک 

لوا تمسق 

هتفرگارف ار  اج  همه  بش ، دنتشاد . هارمه  ار ، ادهشياهرس  ینعی  كانمهس ، نارگيراب و  دنتـشگ و  زاب  هفوک  يوس  هب  رکـشل  زا  ياهتـسد 
رتسب رد  داهن و  يرانکرد  ار  رس  تفر و  شاهناخ  هبتشاد  دوخ  اب  ار  دیهش  مامارس  هک  یـسک  دنیوگ : دوب . هتـسب  دایزنبا  هرامالاراد  دوب و 

دز و ینویـش  دـش و  ناـساره  نز  تسا . وت  هناـخ  رد  هک  تسا  نیـسح  رـس  نیا ، ماهدروآ ; وـت  يارب  هنارمع  یتورث  تفگ : شنز  هب  دـش و 
وت اب  ارم  ياهناخ  چیه  رگید  هک  ادخ  هب  ياهدروآار ؟ ادخ  لوسررتخد  رـسپ  رـس  وت  دنروآیم و  میـس  رز و  مدرم  ترـس ! رب  كاخ  تفگ :

تبیـصم نآ ،  و  درک ، چوک  هفوک  يوس  هب  ریـسا  ناوراک  تفرگ . ندیود  ناشیرپ ، همیـسارس و  دـش و  نوریب  هناخ  زا  درک . دـهاوخن  عمج 
دندرمـش و ناشکچوک  ناـیفوک  هک  دوب ، یلع  نبنسح  زا  كدوک  ود  اـه  نآ  ناـیم  رد  دراد . رطاـخ  هب  خـیراتهک  دوب  یناوراـک  نیرتهدز 

مان هب  رامیب  یناوج  نیـسح ، نادـنزرف  زا  و  دـشیم . لمح  ناوراک  اـب  دوب و  هدـش  حورجم  هک  ود  نآ  موس  ردارب  دنتـشذگ و  ناشنتـشکزا 
بنیز ردارب  راگدایو  راوگرزب  دیهش  هدنامزاب  اهنت  وا  داد . شتاجن  گرم  زا  یناشفناج  اب  بنیز  شاهمعهک  دوب  نیدباعلانیز )  ) رغصایلع

زا ناوراک  دـندوب . ناور  يریـسا  تلاح  اب  مشاهینبناوناب  هیقب  نیـسحرتخد و  هنیکـس  همطاف و  شرهاوخ  بنیز ، ناوناب  يوناـب  هارمه  دوب .
: دز ادصودرک  ياهلان  بنیز  دوب . هدنکارپ  نیمز  يور  نوخو  كاخ  نایم  رد  اهرکیپ  ياههراپ  هکت  هک  ییاج  تشذگ ; ادهـش  هاگلتق  رانک 

نابایب نایم  رد  هعطقهعطق  رکیپ  اب  نوخ و  هب  هتشغآ  هکتسا  وت  نیسح  نیا  داب . وت  رب  نامسآ  ناگتشرف  دورد  دمحم ! يا  ام ! سردایرف  يا  »
رب ابـص  داب  ودناهدش  هتـشک  هک  دناوت  نادنزرف  نانیا  دنوریم . يریـسا  هب  هک  دـناوت  نارتخد  نانیا  دـمحميا ! ام !  سرداد  يا  تسا . هداتفا 

. دـندمآ رد  هیرگهبنمـشد  تسود و  دـندرک و  دـنلب  يراز  نویـش و  هب  ادـص  نانز  بنیز ، یپ  رد  دزیریم .» كاشاخو  سخ  ناـشاهرکیپ 

( مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح   ) البرک www.Ghaemiyeh.comيوناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


دندرکیم اشامت  ار  ناریسا  ودندوب  هداتسیا  دندربیم ، دایز  هللادیبع  يوس  هب  ار  تلاسر  نادناخ  هکیلاح  رد  مدرم  دش . هفوک  دراو  ناوراک 
يرگهحون هک  دیسریم  شوگهب  ینانخـس  و  تساخیمرب ، هلان  نویـش و  گنابییاج  زا  دشیم و  هدینـش  يرازوهیرگ  يادص  ياهشوگ  زا 

يراوخ هب  هک  يدنمجرا  ناوناب  يارب  ناگدننک  هیرگ  دندشیم . هدید  كاچ  نابیرگ  رگهحون و  هفوک ، نانز  دومنیم . يرادازعو  درکیم 
، دننکیم هیرگ  هفوک  لها  دنیبب  هک  درواین  بات  بنیز  دروایب . بات  تسناوتن  دـید ، هک  ار  هرظنم  نیا  بنیز ، دنتـسیرگیم . ناشدـندربیم ،

شردارب دنداد و  نمشدتسدهب  ار  لیقع  نبملسم  شیومع  رسپ  دندرک و  تنایخ  نسح  شردارب  هب  یلعشردپهب و  هک  دندوب  اه  نآ  مهو 
بنیز دـنتخورف . دـیزی  هب  ار  دوخ  ياهریـشمش  دـمآ ، ناشیوس  هب  هک  یتقویلو  دـنداد . يراـی  هدـعو  دـندناوخ و  دوخ  يوس  هب  ار  نیـسح 

يریــسا يارب  ناـنآ  دـندش ; یناـبرق  اـه  نآ  تـسدهبیگمه  هـک  نآاـب  دــنیرگیم ، شناـناوج  نیــسح و  رب  ناـیفوک  هـک  دــنیببتسناوتن 
. دروآ دای  هب  ار  یلع  شردپ  نانخـس  تسا . هدرکن  ار  نادناخ  نآ  تمرح  کته  نایفوک ، دوخ  زجیـسکو  دـننکیم  يراز  لوسرنارتخد ،

ییاج دـینادرگ . هجوتم  يرود  هطقن  يوس  هب  ار  دوخ  ناگدـید  بنیز ، تشاد . تیاکـشنانآ  زا  درکیم و  شهوکن  هفوک  لها  زا  شردـپ 
شوماخ هک  درک  تراشا  تشگزاب و  ناگدننک  هیرگ  يوس  هبشنامـشچ  سپـس ، دندوب . هداتفا  نابایب  رد  شنازیزع  هراپهراپ  ياهرکیپ  هک 

هیرگ هفوک ! لـها  يا  دـعباما ، . » دـندوب نینچتفگیم  نخـس  بنیز  اـت  دـنتخادنا و  ریز  هب  ینامیـشپ  يراوـخ و  زا  ار  اهرـس  همه ، دـیوش .
دوخنامیا امش  دنک . هبنپ  تسا  هتشر  هچ  ره  هک  تسا  ینز  لثم  امش  لثم  دریگنمارآ . ناتنویش  دتسیان و  امـش  ياهکشا  زگره  دینکیم !؟

امش دیدنخب . رتمکو  دییرگب  رتشیب  دیاب  تسا ، نینچ  ادخ  هب  يرآ ، دیدیـشک . شود  رب  موشيراب  هک  دینادب  و  دیداد ، رارق  داسف  هچیزاب  ار 
، دـییوشب دـیناوتیم  هنوگچ  ارناگداتـسرف  رالاس  ناربمغیپ و  متاخ  هداون  نتـشک  گنن  و  دـیناوتن ، نتـسش  هک  دـیدرک  نیگننار  دوخ  نانچ 

بکترم میظع  یتیانج  يدیلپ ، ینادان و  هب  هک  دینادب  دوبتشهب . لها  ناناوجرورس  امـش و  يامنهار  غارچ  امـش و  ياکتا  هطقن  هک  یـسک 
ار يادـخ  مشخ  ات  داد ، هولج  بوخ  امـش  دزن  ار  يراـکتیانج  امـش ، دـیلپ  سفن  دراـبب ؟ نوخ  نامـسآ  رگا  دـینکیم  بجعتاـیآ  دـیدش .
هچ دیتخیر و  ار  ینوخ  هچ  دیدرک و  هراپ  هراپ  ار  يرگج  هچ  دینادیم  ایآ  دیشاب . راتفرگ  هشیمه  يارب  یهلا  باذع  رد  دروایب و  امـشيارب 

دـشاپب و مه  زا  نیمز  دفاکـشباهنامسآ و  تسا  کـیدزن  شتمظع  زا  هک  دـیدش  بکترم  گرزب  یتیاـنج  دـیدیرد !؟ هدرپ  ارینیـشن  هدرپ 
ناـبز زا  ییوـگ  مدـیدن ; وا  زا  رترونخـس  ییوناـب  نـم  ادـخ ، هـب  دـیوگیم : دوـب  هدینـش  ار  بـنیز  هـبطخ  هـک  یـسک  دوـش .» درخ  اـههوک 

یگمه دـش و  دـنلب  مدرم  هیرگ  يادـص  هک  دوب  هدرکن  ماـمت  زوـنه  ار  شراـتفگ  بنیز ، تفگیم . نخـس  بلاـطیبانبیلع  نینمؤـملاریما 
شدوخهک و ییاج  هب  دـینادرگرب و  نایفوک  زا  ار  دوخ  يور  بنیز  هاگ  نآ  دـندش . دوخیب  دوخ  زا  تام و  گرزبتبیـصم ، نیا  سارهزا 

يولگ رد  ماگنه ، نیا  رد  دیـسر . هرامالاراد  هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  بنیز ، دـش . هجوتم  دـندربیم ، ار  میرک  نادـناخ  نآ  ناریـساریاس 
شردـپ مسا  هک  يراگزور  . دوب بنیز  هناخ  يزور  اـج ، نیا  تخانـشیم . ار  هناـخ  نیا  ياـج  همه  بنیز  درک . ساـسحا  یـشزوسشدوخ 
شراوخ هیرگ  ادابم  درک ; يراددوخ  یلو  دز ، هقلح  شناگدـید  رد  کشا  دوب . هتخاس  رپ  ار  ناهج  دـننامیب  یتمظع  اـب  نینمؤملاریمایلع 

لاستسیب زا  شیب  هک  ینادیم  تشذگب . ، دوب هرامالاراد  يولج  رد  هک  یگرزب  نادیم  زا  هدیبلط ، کمک  هب  ار  دوختعاجـش  ، بنیز دـنک .
ناگمهمشچ لد و  نیسح ، نسح و  شناردارب  يراوگرزب  و  درکیم ، يزاب  تفریم و  هارهلابود  نآ  رد  نوع  شدنزرف  هک  دوب  هدید  شیپ 

دید دیـسر و  یگرزب  قاتا  هب  هک  مدنآ  رد  دشاپب . مه  زا  ادابم  دراذگ ، شبلق  هدنامیقاب  يور  هب  ار  شتـسار  تسد  بنیز  دوب . هدرک  رپ  ار 
هاپـس و نارـس  شناگداتـسرف و  اـب  و  درکیم ، ییاریذـپ  ناـنامهیم  زا  تسـشنیماج و  نآ  رد  شردـپ  هک  هتـسشن  ییاـج  رد  داـیز  هللادـیبع 

ریسا هک  یتروص  رد  دراذگیم ; اپ  هناخ  نیا  نورد  هب  بنیز  هرابرگد  زورما ، روک ! مدژک  دنیـشن  هم  ياج  هب  تفگیم . نخـسنارادناتسا 
یکـشا هرطق  ماگنه  نیا  رد  تساوخ  تساهداد . تسد  زا  ار  شناشیوخ  هیقب  ردارب و  ود  دنزرف و  ردپ و  هدیدغاد و  هدیدرگ و  میتیو  هدـش 

تقو چیه  دوش . ورهبور  دایز  نبا  اب  لیلذ  نایرگ و  هک  تشادن  شوخ  یلو  دـهاکب ، دوخمالآ  زا  یکدـنا  دـیاش  دـنک ، ياهلان  ای  دـناشفب و 
تلاصا رابت و  تفارـش  نادناخ و  يدنمجرا  هب  دنک و  دامتعا  شايونعميورین  یحور و  تمظع  هب  هک  تشادن  جایتحا  زورما  دـننام  بنیز 

زورما یلو  دتـسیاب . داـیزنباربارب  رد  تسا ، مشاـهینب  دـنمدرخ  يوناـب  ادـخ و  لوـسر  هداوـن  هتـسیاش  هـک  يروـط  نآاـت  ، درب هاـنپ  شداژن 
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زا ار  شنادرم  همه  راگزور  هک  نآ  زا  سپ  دـهد ، ماجنا  تسا ، هتـسیاشوا  زا  هک  ار  هچ  نآ  دـناوتب  اـت  دراد ، نآ  هب  ار  جاـیتحا  نیرتگرزب 
رتمامت هچره  یلالجو  تهبا  اب  دندوبهتفرگ ، ار  شرود  شنازینک  تشاد و  نت  رب  ار  شیاهسابل  نیرتتسپ  هک  بنیز ، تسا . هدوبر  شفک 

تسیرگنیم ار  بنیز  هک  دایز  نبا  تسـشنب . ياهشوگ  هب  تفر و  دنک ، ییانتعا  راوخنوخشکرـس  ریما  هب  هک  نآ  نودب  داهن و  شیپ  مدق 
هس ای  رابود  ار  شسرپ  دادن . باوج  بنیز  یتسیکوت ؟ دیسرپ : دریگب ، نتسشن  هزاجا  هک  نآنودب  تسشن ، تمظع  لالج و  اب  هنوگنیا  هک 

بنیز نیا  داد : باوج  بنیز  نازینک  زا  یکی  دادـن . ار  شباوج  دزاس ، شکچوکو  دـنک  شدرخ  هک  نآ  يارب  بنیز  یلو  درک . رارکت  راـب 
تشکب و درک و  اوـسر  ار  امـش  هک  ار  يادـخ  دـمح  تفگ : نینچ  دوـب ، هدـمآ  مشخ  هب  بنیز  راـتفر  زا  هک  داـیز  نبا  تسا . همطاـف  تخد 
زیزع و ار  ام  شربمغیپ ، هطـساو  هب  هک  ار  يادـخ  دـمح  : » تفگ تسیرگنیم ، ودـب  تراقح  رظن  اب  هک  بنیز  تخاس . نشور  ار  ناـتغورد 

نبا تسام .  زاریغ  هللادـمحب  وا  و  دـیوگیم . غورد  رجاف  اهنت  دوشیم و  اوسر  راـکهانگ  طـقف  دـینادرگ . كاپيدـیلپ  زا  داد و  رارق  مرتحم 
ندش و هتـشک  اه  نآ  تشونرـس  : » تفگ دوب ، راوتـسا  شتمظع  نانچ  مه  هک  بنیز  يدید ؟ روطچ  تناشیوخاب  ار  ادـخ  راک  دیـسرپ : دایز 
وا شیپ  رد  درک و  دـهاوخ  عـمج  وـت  اـب  ار  اـه  نآ  يادـخ  يدوز  نیمه  هـب  دـندیمرآدوخ و  ياـهرتسب  رد  دـنتفر و  هـمه  دوـب . يراکادـف 
زا ارم  يادخ  تفگ : دشخبافـش ، ار  شیوخ  درد  هک  نآ  يارب  دش و  کچوک  دیلپ  شکرـس و  دایز  نبا  اجنیا  رد  دـش .» دـیهاوخهمکاحم 
وت : » تفگو دز  سپ  ار  دوخ  ياـهکشا  بنیز ، داد . افـش  ارم  ینوردجـنر  دـینادرگ و  هدوسآ  وت  ناـشیوخ  شکرـس  ناـیغای  وت و  شروش 

افــش ار  وـت  درد  اـهتیانج ، نـیا  رگا  يدـنک . ارم  هـشیرو  يدـیرب  ارم  ياـههخاش  يدرک و  دوباـن  ارم  نادـناخ  یتـشک و  ارم  هاـنپو  تـشپ 
!«. یتفای افش  یتشگهدوسآ و  هک  نادب  نیقی  هب  دشخبیم ،

مود تمسق 

مکحم عطاق و  ینحل  اب  زین  بنیز  دوب . رعاش  زادرپ و  نخـس  زین  شردپ  دنکیم ; يزادرپ  نخـس  نز  نیا  تفگو : دـش  نیگمـشخ  دایز  نبا 
ياههرهچ دینادرگرب و  بنیز  يوس  زا  ار  دوخ  مشچ  دایز ، نبا  مراد .  راکورس  دوخ  درد  اب  نم  راک ؟ هچ  يزادرپ  نخـس  اب  ار  نز  : » تفگ

درمش و بیرغ  ار  يو  ندنامهدنز  . داتسیاب نیـسح  دنزرف  ( 10  ) رغصایلع ربارب  رد  شدیلپ  نامشچ  ات  تفرگ  نتـسیرگنکیاکی  ار  ناریـسا 
ناوج تشکن ؟ ادخ  ار  نیـسح  نب  یلع  ایآ  دیـسرپ : دـش و  بجع  رد  دایزنبا  نیـسح .  نبیلع  : » دادخـساپ ناوج  تسیچ ؟ وت  مان  دیـسرپ :

وا مان  هک  متـشاد  يردارب  : » تفگ ناوج  ییوگیمن ؟ نخـس  ارچ  تفگ : دراداو ، شنتفگ  نخـس  هبتساوخیم  هک  دایزنبا  تفگن . يزیچ 
دایزنبا هک  نآ  زا  سپ  یلو  تفگن . يزیچ  درک و  يراددوخ  ناوج  تشک . ار  وا  ادخ  تفگ : دایز  نبا  دنتـشک .» ار  وا  مدرم  دوب ; یلع  زین 

نذاب الا  تومت  نا  سفنل  ناـکام  و  ( ، 11  ) اهتوم نیح  سفنالا  یفوتی  هللا  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  درک ، شراداو  نتفگنخـس  هب  هراـبود 
: دز دایرف  شکرـس  هاوخ  دوخ  نآ  ادخ .» نذا  هب  رگم  دریمب  دناوت  یمن  سک  چیه  و  دناریمیم . ار  همه  گرم  تقو  رد  يادخ  ( . 12;  ) هللا

درم ار  وا  نم  هدیـسر ؟ دـشر  نس  هب  دـینیبب  تفگ : تخادـنا و  يرظن  شناـیفارطا  هب  سپـس  وـت ! رب  ياو  یتـسه . اـهنامه  زا  وـت  ادـخ ، هـب 
دیشک و ششوغآ  رد  تخادنا و  ناوجندرگ  رد  تسد  بنیز  شاهمع  ماگنه ، نیا  رد  درک . رداص  ار  وا  نتشک  نامرف  هاگ  نآ  مرامشیم .
ار وا  سپس  يدراذگ .»؟ یقاب  ار  یسک  ام  زا  ایآ  ؟ يدشن باریس  ام  ياهنوخ  زا  زونه  تسا . سب  یتشک  ام  زا  هچره  دایز ! نبا  يا  : » تفگ

يوس هب  سپس ، تسیرگن . بنیز  هب  یتدم  دایز ، نبا  دشکب . وااب  زین  ار  شدوخ  هک  نآ  ای  درذگرد  ناوج  نوخ  نتخیر  زا  هک  داد  دنگوس 
دازآ ار  ناوج  مشکب ، وااب  زین  ار  يو  درادیم  تسود  هک  تسا  نآ  منامگ  تسا . یبیجع  زیچ  يدـنواشیوخ  تفگ : هدرک  يور  شنایفارطا 

ندرگ و سپـس  دـندینادرگب . هفوک  رد  دـنداهن و  یبوچ  رـس  رب  ار  نیـسح  رـس  هک  داد  نامرف  دایز ، نبا  دورب . شتیب  لـها  اـب  اـت  دـیراذگب 
نیسح و رـس  زا : دوب  ترابع  ناوراک  داتفا . هار  هب  ماش  يوس  هب  رگد  راب  ناوراک  دندرک . ریجنز  لغ و  رد  ار  نیدباعلانیز  یلع  ياهتسد 

ناشیاجاهراب يور  هب  هک  میرک  نادـناخ  نآ  ریـسا  ناوناب  دـندوب و  ریجنز  دـنب و  ریـسا  هک  یناکدوکو  شنارای  ناشیوخ و  زا  نتداـتفه  رس 
شاهمع و  تفگن . ینخس  هار  لوط  رد  نیسح  نبیلع  دیدرگ . زاغآ  ماش  رفس  دایز ، نبا  لدگنس  ناگتشامگ  رظنریز  هاگ  نآ  دندوب . هداد 
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. تسیرگنیم رابنارگ  ياهدنب  هب  یشوماخ  ابو  دیچیپیم  دوخرب  نیسح  رسپ  دوب . هتسب  ار  ود  ره  نابز  راوگان ، تبیصم  تفگن . نخـس  زین 
، دندرب هیواعم  نبدیزی  هاگراب  هب  هرسکی  ار  نانآ  دندیسر ، ماش  هب  هک  یتقو  درکیم ! هاگن  نادیهشياهرس  هب  زیمآتهب  یتوکـس  اب  بنیز 

دوخ رود  هب  ار  نآ  هدرک و  توعد  ار  ماـش  لـها  ناـگرزب  دـیزی ، دوب . هدرکرپ  ار  اـضف  دوب و  دـنلب  شیاـههناخ  زا  ناـنز  نویـشو  هلاـن  یلو 
هتفگ دننام  ام ، اب  رـس  نیا  ناتـساد  تفگ : نینچ  هدرک  يور  دوخ  نایفارطا  هب  دـیزی  دـندوب . هداهن  شـشیپ  رد  ار  نیـسحرس  دوب و  هدـیناشن 
قعا اوناک  مهو  انیلع  ةزعا . لاجر  نم  اماهنقلفی  امدـلا . رطقت  اننامیا  یف  بضاوق  تفـصناف . ان  وفـصنی  نا  انموق  یبا  تسا : مامح  نبنیـسح 

و داد - . فاصنا  ، دـیکچیم نوخ  نآ  زا  دوب و  ام  تسار  تسد  رد  هک  ییاهریـشمش  سپ  دـندادن ، فاصنا  اـم  اـب  اـم  ناـشیوخ  اـملظاو - .
دیهش رس  هب  ياهراشا  هکیلاح  رد  سپس ، دندوبرتراکمتس . رتنابرهم و  ان  نانآ  یلو  تفاکشب ، دندوب ، دنمجرا  ام  دزن  هکینادرم  ياهقرف 
مردام . تسا رتهب  وا  ردـپ  زا  یلع  مردـپ  تفگیم : وا  دـمآ ؟ اجک  زا  رـس  نیا  هک  دـینادیم  ایآ  تفگ : هداد ، همادا  دوخ  نخـس  هب  درکیم ،

هک نیا  اـما  مرتهتـسیاشتفالخ . يارب  مرتـهب و  وازا  مدوخ  نم  و  تسا . رتـهب  وا  دـج  زا  ادـخ  لوـسر  مدـج  تسا . رتـهب  وا  رداـم  زا  همطاـف 
و دوب ، کی  مادک  دوس  هب  مکح  هک  دننادیم  مدرم  دندرکهمکاحم و  ادخ  دزن  مردـپ  شردـپ و  تسا ، رتهب  نم  ردـپ  زا  شردـپ  تفگیم :
، دوب هتفگ  هکنیا  اما  و  تسا ، رتهب  نم  ردام  زا  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  تسا ، نینچ  يرآ  تسا ، رتهبوا  ردام  زا  مرداـم  هک  وا  نخـس  اـما 

ناناملسم نایم  رد  دناوتیمن  دشاب ، هتشاد  نیسپاو  زور  ادخ و  هبنامیا  هک  یسک  تسا ، نینچ  يرآ  تسا ، رتهب  وا  دج  زا  ادخ  لوسر  مدج 
کلملا کلام  مهللا  لق  ، » دوبهدـناوخن یلو  دـمآ ، شمهف  هیحان  زا  نیـسح -  ینعی  وا -  یلو  دـبایب ، ادـخ  لوسر  ياربيدـننام  شودمه و 

هک ره  زا  دهد و  یهاشداپ  دهاوخ  هک  ره  هب  تسا و  يرایرهش  ياراد  يادخ  وگب  ( . 13;  ) ءاشت نم  کلملا  عزنتو  ءاشت  نم  کلملا  یتؤت 
ات هک  یناسک  دندرکیم ; هاگن  مشاه  نامدود  نارتخد  هب  نایـسلجم  دـننک . دراو  ار  ناریـسا  هک  داد  نامرف  دـیزی  سپـس ، دناتـسب .» دـهاوخ 

نیا يدـنمجرا  يراوـگرزب و  هکیماـگنه  دوـب . هدــیدن  ار  ناـنآ  هراـسخر  ياهناـگیب  دنتــشاد و  رارق  مارتـحا  تزعهدرپ و  سپ  رد  زورید 
(14  ) یلع رتخد  همطاف  هب  هک  يورخرـس  یماش  دـنمونت  درم  کی  رگم  دـنداهن ، مهرب  مشچمرـش  زا  یگمه  دـندروآ ، رطاخ  هب  ارناـمدود 

دیزی هب  تساخرب و  یماش  درم  تسجیم . زیرگهار  نازرل  ناساره و  همطاف  دـعلبب . ار  وا  تساوخیم  هنادـنمزآ  ياههاگن  اب  تسیرگنیم و 
بنیز تفرگ . ار  بنیز  شرهاوخ  نماد  دـیزرلیم ، تشحو  زا  هک  یتلاح  رد  همطاف  شخبب ! نم  هب  ار  هزیـشود  نیا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ :

دـش نیگمـشخ  دیزی  دیزی .» هن  يراد و  یقح  نینچ  وت  هن  يدرک ، یگیامورف  يدرب و  غورد  نامگ  : » تفگ تفرگ و  شوغآ  رد  ار  رهاوخ 
وت يارب  ادـخ  ار  یقح  نینچ  زگره  : » تفگ بنیز  درک . مهاوخ  ار  راک  نیا  مهاوخب  رگا  مراد و  ار  قح  نیا  نم  یتفگ ، غورد  وت  تفگ : و 

راکنا تلاح  اب  تخورفارب و  ار  دیزی  مشخ  شتآ  بنیز ، نخـس  ییارگب .  رگید  شیک  هبو  يوش  جراخ  ام  نید  زا  هک  نآ  رگم  هدادن ، رارق 
مردپ نید  ادخ و  نید  هب  : » داد باوج  مکحم  ینحل  اب  بنیز  دندش . جراخ  نید  زا  تردارب  ردپ و  ییوگیم ؟ ینخـسنینچ  نم  اب  دیـسرپ :

روط هب  ار  شرـس  بنیز  يادـخ . نمـشد  يا  یتفگ  غورد  تفگ : مشخ  اب  دـیزی  دـیدشتیاده .» تدـج  تردـپ و  وت و  مدـج ، مردارب و  و 
. تفگن یباوج  دیزی  يزانیم .  دوخ  تردـق  هب  یهدیم و  مانـشد  هناملاظ  طلـسم و  یتسه  ییاورنامرف  وت  : » تفگ داد و  ناکت  فافختـسا 
ای دــمآ : نخــس  هـب  هراـبود  دوـب ، هدرک  رپ  ارشمــشچ  همطاـف  هـک  یماـش  درم  تـفرگ . ارف  ینیگنــس  زیمآتـهب و  یــشوماخ  ار  سلجم 

يور راوگاـن  یتبیـصم  سپـس  دـهد . یمتح  گرم  وت  هب  يادـخ  وش ! هفخ  دز : گـناب  شریما  شخبب . نم  هب  ار  كزینک  نیا  نینمؤملاریما !
: داد

موس تمسق 

راعشا نیا  درک و  زاغآ  نتخاون  ماما  ياهنادند  رب  تشادتسد ، رد  هک  ینارزیخ  اب  دش و  مخ  تشادرب و  شوپرس  ادهـش  ياهرـس  زا  دیزی 
ناردپ شاک  يا  لشتال - . دیزی  ای  اولاق  مث  احرف . اولهتسا  اولهال و  لسالا . عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش . ردبب  یخایـشا  ثیل  دناوخیم : ار 

ناـشیور رـس و  زا  يداـش  اـت  ( . - 15 . ) تسا هدـمآ  ناـغف  هآ و  هب  اـم  ياـههزین  مخز  زا  جرزخ  لـیا  هـک  دـندیدیم  ردـب  گـنج  رد  نـم 
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نآ هب  داد و  یشبنج  شدوخ  هب  هک  بنیز  زج  دندمآرد ، هیرگ  هب  مشاهینب  ناوناب  تسا . سب  رگید  دیزی  دنتفگیم : تقو  نآ  تخیریم ،
اهب اوناک  هللا و  تایآب  اوبذـک  نا  ياوسلاؤاسا  نیذـلا  ۀـبقاع  ناـک  مث  : » تفگ یتسار  هب  نآرق  رد  يادـخ  : » تفگ دز و  یبیهن  شکرـسدرم 

نونکا دیزی ! يا  دننک .» هرخـسم  دنرامـش و  غورد  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  نیا  دـندرک  تشز  راک  هک  یناسک  ماجنارـس  ( . 16;  ) نؤزهتسی
یتسپ ام  يارب  يادخ  شیپ  هک  تنامگ  هب  یناشکیم ، وسره  هب  ناریسادننام  ار  ام  ياهتفرگ و  گنت  ام  رب  ار  نامسآ  نیمز و  رس  ات  رـس  هک 
دوخرب دـهدیم ، يور  وت  هاوخلدقبط  ثداوح  هداهن و  وت  نامرف  هب  رـس  ناهج ، هک  ینیبیم  هک  ـالاح  و  تسا ؟ تلزنمو  فرـش  وت  يارب  و 

مهل یلمن  امنا  اورفکنیذلانبسحیالو  : » هتفگ شنآرق  رد  هک  نادب  هداد ، یتلهم  نینچوت  هب  يادخ  رگا  يزان ، یمه  نتـشیوخ  رب  یلابیم و 
تساهنآ دوس  هب  ام  تلهم  هک  دننکن  نامگ  دندش ، رفاک  هک  یناسک  ( . 17;  ) نیهم باذعمهلو  امثا  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهسفنال  ریخ 

هک تسا  تلادع  زا  نیا  ایآ  ناگدرب ! هداز  يا  دنراد .» راظتنا  رد  ياهدننک  راوخ  باذـع  و  دـنیازفیب ، هانگرب  ات  میهدیم  تلهم  اه  نآ  هب  ام 
ات یناردب ، ار  ناشباجح  هدرپو  ینادرگب  ناریـسا  دننام  ار  (ص ) ادـخ لوسر  نارتخد  یناشنب و  هدرپ  سپرد  ار  دوخ  ناکزینک  نارتخد و  وت 

رهش نآ  هب  رهش  نیا  زا  ار  اه  نآ  نانمشد ، و  دنوش ، راب  نارتش  رب  نیگمغ  هدرسفا و  ; دیاین رب  ناشزاوآ  دریگب و  ناشگنت  هنیس  هآ ، هلان و  زا 
ناشنادرم هک  یتقو  درگنب ، ناشیا  رب  یکیدزنو  رود  ره  و  ددرگ ، ناشهاگ  شیاسآ  ات  ییاج  هن  و  دـشاب ، ناشراوخ  مغ  اـت  يراـی ، هن  . دـنربب

ار دوخ  و  دـندیدیم ، ودـندوبیم  دـندش ، هتـشک  ردـب  رد  هک  نم  نادـناخ  ناگرزب  شاک  يا  ییوگیم ، ایآ  ادـیزی ! دنـشابن . ناـشرانک  رد 
؟ ینکن ارچ  يزاونیم ؟ هللادـبعوبا  ياهنادـند  رب  نارزیخ  بوچابهنامرـش  یب  و  ینادیمن ؟ گرزب  هاـنگ  ار  نیا  و  يرامـشیمن ؟ راـکهانگ 
یکاـپ و هـشیر  ياهدز و  رجنخ  ار  اـهمخز  بلطملادـبعنامدود ، زا  نـیمز  ناگراتـس  ياـهنوخ  كاـپ ، ییاـهنوخ  نـتخیر  اـب  هـک  نآاـب 
لال و شاک  يا  : ینکیم وزرآ  هک  تسا  تقو  نآ  دـش ، یهاوخ  راضحا  یهلا  لدـع  هاـگداد  رد  يدوزهب  ياهدـنکرب . نب  زا  ار  يراوگرزب 
هب يدیربن ، ار  شیوختشوگ  زج  يدیـشارخنار و  دوخ  نت  تسوپ  زج  يدرک ، دوخ  هب  يدرک  هچ  ره  دنگوس ، ادخ  هب   ! ادیزی يدوب . روک 
دزن یهلاسدق  هاگ  قرق  رد  شناگتـسب  نادنزرف و  هک  دید  یهاوخ  و  دش ، یهاوخ  هدرب  ادخ  لوسريوس  هب  لیم  فالخرب  یکیدزن  نیمه 

هک یـسک  نآ  وت و  يدوز  نیمه  هب  هیواعم ! رـسپ  دزاسهدوسآ . یگدنکارپ  ییادـج و  زا  ار  نانآ  يادـخ  هک  يزور  دـنعمج ، ترـضح  نآ 
دوشهدامآ و یهاگداد  هک  يزور  میرتسکیب ، رتتخبدـب و  اـم  زا  کـی  مادـک  هک  تسناد  دـیهاوخ  ، درک راوس  ناناملـسم  ندرگرب  اروت 

ناهج نیا  رد  ار  ام  رب  متـس  رگا  دنـشاب . وت  تایانجناهاوگ  وت  حراوج  اضعا و  همه  ددرگ و  وت  مصخ  ام  دج  دشاب و  نآ  یـضاق  يادـخ ،
تـسا تقو  نآ  دروخن ، وت  درد  هب  يزیچ  تیاهراک  هجیتن  زج  هک  مد  نآ  يزادرپبتمارغ ، دـیاب  ناهج  نآ  رد  هک  نادـب  يدرمـشتمینغ ،

لدع يوزارت  ياپ  تناراکمه  وت و  دهاوخبکمک ، وت  زا  وا  یهاوخب و  کمک  وا  زا  وت  درب ، هانپ  وت  هب  وا  و  يرب ، هانپ  هناجرم  نباهب  وت  هک 
زازجهب نونک  ات  نم  هک  دنگوس ، ادـخ  هب  دوب . ص )  ) دـمحم نادـنزرف  راتـشک  دـشاب ، ناتهارمههک  ياهشوت  نیرتهب  دیـشکب و  هزوز  یهلا 

يراد ورین  هچ  نآ  شوـکب و  یهاوـخیم  هـچ  رهو  رب  راـک  هـب  يراد  ياهـلیح  ره  سپ  ماهدربـن . تیاکـش  وا  شیپ  زجو  ماهدیـسرتن  يادـخ 
، دوب اجنآ  رد  سک  ره  دنکفا و  ریز  هب  رـس  دـیزی  تفرگ ، مارآ  بنیز  تسـش .  یناوتن  ار  يراکمتـسنیا  گنن  هک  ادـخ  هب  نک . فرـصم 
، دیزی نز  رماع  هللادبع  رتخد  دنه  هک  دننکیم  لقن  تسا . هدنکفا  هیاس  همه  رـس  رب  گرم  غرم  ییوگ  هک  دـش  شوماخو  ریز  هب  رـس  نانچ 

رسپ نیـسح  رـس  نیا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : دمآسلجم و  نورد  هب  هدرک و  باقن  ار  نهاریپ  دینـش ، دادخر ، شرهوش  سلجم  رد  هچ  نآ 
اب دـیزی  دـید  هک  یماـگنه  ربمغیپ ، باحـصا  زا  یکی  شوپب . هایـس  نک و  نویـش  وا  رب  يرآ ، تفگ : دـیزی  تسادـخ ؟ لوسر  رتخد  همطاـف 

دروخیم ییاج  هب  وت  بوچ  يزاونیم ؟ نیـسح  ياهنادـند  رب  بوچ  نیا  اب  ایآ  تفگ : بجعت  اب  دزاونیمنیـسح ، ياهنادـند  رب  نارزیخ 
دهاوخ رـس  نیا  تسا و  وت  عیفـش  دایز  نبا  دمآیهاوختمایق و  زور  وت  دیزی ! يا  یلو  دیـسوبیم . ار  اجنآ  (ص ) ادخ لوسر  مدید  نمهک 

بنیز و يوس  هبو  دینادرگب  بنیز  زا  يور  داد ، شناکت  وا  راتفگ  دشتحاران و  بنیز  رادـید  زا  دـیزی  تسوا . عیفـش  ادـخ  لوسر  دـمآ و 
رگا : » تفگیلع دندرک . سلجم  دراو  ریجنز  لغ و  اب  ار  نیسح  نبیلع  ات  داد ، نامرف  سپـس  دنور . وا  هناخ  هب  هک  درک  هراشا  رگید  ناوناب 
درک رما  و  یتفگ . تسار  تفگ : دوب  شـشوگ  رد  بنیز  نانخـس  نینط  زونه  هک  دیزی  درکیم .» زاب  دـیدیم ، ریجنز  رد  ار  ام  ادـخ  لوسر 
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يدید نیـسح ! نبیلع  يا  تفگ : دـشاب ، هتـساوخ  ترذـعمهک  یـسک  دـننام  و  دـناوخ ، دوخ  کیدزن  ار  وا  سپـس  دـندرک و  زاب  ار  ریجنز 
. يدـید هک  درک  نانچ  وا  اب  ادـخ  تساـخرب ; ییوج  هزیتس  هب  نم  تموکح  اـبو  تخانـشن  ارم  قح  دـیرب و  نم  اـب  ار  يدـنواشیوخ  تردـپ 

نا اـهاربن  نا  لـبق  نم  باـتک  یف  ـالا  مکـسفنا  یف  ـال  ضرـالا و  یف  ۀبیـصم  نم  باـصا  اـم  : » دوب هفیرـش  تاـیآ  نیا  توـالت  یلع  باوج 
خر نیمز  رد  هک  یتبیصم  ره  ( . 18;  ) روخفلاتخم لک  بحیال  هللاو  مکاتآ  امب  اوحرفتالو  مکتافام  یلع  اوسات  الیکل  ریـسی  هللا  یلعکـلذ 

زا هچ  نآرب  ات  تسا ، ناسآ  ادـخ  يارب  نیا  هک  هدـش ، هتـشون  مینیرفایبار ، نآ  هک  نآ  زا  شیپ  رتفد ، رد  دروآیم ، يور  امـش  رب  دـهدیم و 
«. درادیمن تسودار  ياهدنلاب  دوخرب  ربکتم  چیه  يادخ  و  دیدرگن ، شوخلد  دمآ  ناتتسدهب  هک  هچ  نآهب  ،و  دیوشنهدرسفا تفرب ، ناتتسد 

ناتدوخ لمع  راثآ  دسریم ، امش  هب  هچره  ( . 19;  ) مکیدیا تبـسک  امبف  ۀبیـصم  نم  مکباصا  ام  و  : » دناوخب ار  هیآ  نیا  هک  تساوخ  دیزی 
ناوناب اـهنت  هن  دـشیم . هدینـش  رود  زا  ، دوب زادـگناج  كاـندرد و  رایـسب  هک  ناـنز ، هجـض  اریز  دـیدرگ ; شوماـخ  يدوز  هب  یلو  تسا . 
تبیصم هک  دنامن  ینز  هیواعم  نامدود  زا  دندرکیم . يدرد  مه  ناشیااب  دوخ  ياهکشا  اب  هیماینب  نانز  هکلب  دندرکیم ، هیرگ  مشاهینب 
تبیـصم هک  درک  رما  دـیزی  سپـس ، دـش . اـپ  رب  يرگهحون  يراوگوس و  زور  هس  دـنکن . لابقتـسانیسح  يارب  يرازو  هیرگ  اـب  ار  ناـگدز 

لقن دـنوش . هنیدـم  يوـس  هب  رفـس  هداـمآ  ، دـندوب شناـمرف  تحت  ینارازگتمدـخ  ناراوـس و  هک  راـکتسرد  یناـبهگن  یهارمه  هبناـگدز 
ورهبور تردـپ  اب  نم  رگا  ادـخ ، هب  ار ، هناجرم  رـسپ  دـنک  تنعل  يادـخ  تفگ : نینچ  نیـسح  نبیلع  اب  عادو  ماـگنه  رد  دـیزی  دـننکیم :

مامت منادنزرف  زا  یـضعبتکاله  هبدنچ  ره  مدرکیم ، رود  وا  زا  ار  گرم  اوق  مامت  اب  مدادیم و  وا  هب  تساوخیم ، نم  زاهچ  ره  مدشیم ،
هب هاـگ  نآ  و  دـسیونب ، دوشیم  ادـیپ  وا  يارب  یتجاـح  ره  هک  درک  اـضاقت  سپـس ، دوـب . ادـختساوخ  يدـید  هکار  هچ  نآ  یلو  دـشیم ،

نانز و نابهگن ، دادیم . شناکت  رتمامت  هچ  رهیتدش  اب  هک  دوب ، شـشوگ  رد  بنیز  يادـص  نینط  زونه  یلو  تفر . دوخ  هاگباوخيوس 
دـندرکیم و تکرح  وا  شیپاشیپ  رد  همه  دربیم ; هار  بش  ردینابرهم  شمارآ و  اب  ار  اه  نآ  دروآ و  نوریب  ماش  زا  ار  نیـسح  ناـکدوک 

فارطا رد  نابـساپنوچ  مه  شناسک  شدوخ و  تفرگیم و  هراـنک  ناـشیا  زا  ندـش ، هداـیپ  ماـگنه  دـندشیمنرود . شرظن  زا  کـی  چـیه 
، دنکن مرش  دشاب و  هدوسآ  دنک ، یتجاح  ياضق  ای  دریگب ، ییوضودهاوخب  یسک  رگا  هک  دندراذگیم  دازآ  ار  نانآ  و  دندشیم ، هدنکارپ 

هار زا  ار  ام  دـشیم ، رگا  تفگ « : بنیز  رابکی  رد  دـیراد ؟ یجاـیتحا  اـیآ  دیـسرپیم : یهاـگهاگ  درکیم و  یهارمههار  رد  اـه  نآ  اـب  و 
راتـشک نآ  رب  زور  لهچ  دندیـسر . ـالبرک  موش  نیمز  هب  اـت  ناـشدرب  منکیم . تعاـطا  داد : باوج  هناـنیگمغ  ناـبهگن  يدربیم .». ـالبرک 

زا ناـبایب  نایـشحو  هک  اـه  نآ  ياـهرکیپ  زا  هدـیدنگ  تاـعطق  دوب و  نیگنرنادیهـش  نوخ  هب  نیمز  زا  ییاهتمـسق  زوـنه  دوـب و  هتـشذگ 
ینآ دــندنامب و  اــجنآ  رد  زور  هـس  دنتــساخرب ، يرگهحوـن  هـب  نارگهحوــن  ( . 20 . ) دوـب دوـجوم  دـندوب ، هدز  زابرــساه  نآ  ندروـخ 

هنیدـم کیدزن  هک  یماـگنه  تفرگشیپ . ار  هنیدـم  هار  هدزتبیـصم ، ناوراـک  سپـس ، داتـسیان . ناشکـشا  تفرگن و  مارآ  ناـشلدشزوس 
ایآ درک ، یکین  ام  هب  دمآ ، ام  هارمه  هب  هک  درم  نیا  مزیزع ، رهاوخ  : » تفگ بنیزناوناب  يوناب  دوخ  رهاوخ  هب  یلع  رتخد  همطاف  دندیـسر ،
نآ نامرویز .  زج  هب  میهدـب  وا  هب  هک  تسین  ام  هارمه  يزیچ  ادـخ  هب  : » داد باوج  دـنمدرخ  يوناب  میهدـب .»؟ يزیچوا  هب  ینادیم  حـالص 

تسد نونکا  هک  دنتساوخ  ترذعم  تسا  زیچان  رایسبهیده  هک  نیا  زا  دنداتسرف و  درم  نآ  شیپ  هدروآرد ، ار  ناشیاهدنبتـسد  وگنلا و  هاگ 
ردـقنآ امـش  ياـهرویز  دوـب ، اـیند  يارب  مدرک  نم  هچ  نآ  رگا  تـفگ : داتـسرف و  سپ  ار  اـهرویز  درم  نآ  یلو  میرادـن . يزیچ  مـیگنت و 

. مدرکن يراک  ادخ ، لوسر  اب  امش  یگتسب  يارب  ادخ و  يارب  زج  هک  ادخ  هب  یلو  دزاسدونشخ ، ارم  هک  دیزرایم 

اهتشونیپ

کچوک تسا  یغرم  اـطق ، ( 2 تسا . هلمج  نیا  یمازتـلا  لولدـم  هک  تسا  تبحم  تدـش  زا  هیاـنک  یبرع  ناـبز  رد  یما  تـنا و  یباـب  ( » 1
نیاهک هدوب  فورعم  برع  رد  دنیوگ . راوخگنـسار  نآ  یـسراف  رد  و  دروخیم ، هزیر  گنـس  هکرتوبک  هزادناهب  راد  لکاک  گنرهایـسو و 

الولو دـبنجیمن . شیوخ  ياج  زاو  درادیمن  رب  نیریـش  باوخ  زا  تسد  دـنکندیدهت  ار  وا  يرطخ  اتو  دراد  یـشوخ  باوخ  بش  رد  غرم 
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، هدنسیون ایوگ  ( 4 دندرب . رـسهب  يادخ  تدابع  زامنهب و  هاگحبـص  ات  و  ( 3 مجرتم .) . ) مانملا بیطاطقلا  كرت  امل  یلاـیللا . نمتاـجعزملا 
ود هللادبع ، مساق و  تبیـصم  ایوگ  ( 5 مجرتم .) .) تساهدرک شومارف  دوب ، هرخؤمزا  هک  رمـش  رکـشل  دوب و  شیجلاۀمدقم  هک  ار  رحرکـشل 

(6 مجرتم .) . ) تسا هدشهتـشاگن  مساق  تبیـصم  لوا  تمـسقياج  هب  هللادبع ، تبیـصم  هدش و  هتخیمآ  رگید  کی  هب  (ع ) نسح ماما  دـنزرف 
، رکبوبا دش : دیهش  البرک  رد  دنزرفهس  نسح ، ماما  زا  ( 7 مجرتم .) .) دندربن رگید  ياج  هب  دوب  هدش  دیهـش  هک  ییاجنامه  زاارسابع  رکیپ 

نایم اـیآ  : » دز ادـص  هدرک و  رکـشل  هب  يور  دـش ، دـیمون  دعـس  رمع  زا  هکنآ  زاسپ  بنیز  هک  دراد  یلقن  رد  ( 8 مجرتم .) .) هللادبع مساق ،
. دیبلط یم  کمکهب  ار  (ص ) ادخ لوسر  شدـجو  دـیلانیم  نازادـگ  يرگجو  نازوس  یلد  اب  بنیز  و  ( 9 مجرتم .) (»؟ تسین یناملسمامش 
. هتفر جاراتهب  شیادرو  همامع  ادج ، نت  زا  شرس  هعطقهعطق ، شیاضعا  هداتفاالبرکنیمزرب ، نوخهبهتشغآ  هکتسا  نیسحنیا  : » تفگیمو

بیاغ هک  یبیرغ  يادف  هب  مردپ  هداتفا . هراپهراپو  هکتهکت  نابایبرد  شیاههمیخو  هدش  تراغ  شهاگ  رکـشل  هک  يرادرـس  يادف  هب  مردـپ 
. هداتفانیمزيورمشچ ربارب  رد  شاهراپهراپرکیپهکلب  مرادب . ار  شايدوبهبدـیماات  تسینرامیب  مشاب و  هتـشاد  ار  شتـشگزاب  دـیما  ات  تسین 

نوـخ شنـساحمهکیسکيادف  هب  مناـج  دـندیرب . ار  شرـس  هنـشت  بلاـب  هک  یماکهنـشت  داد و  ناـج  مغاـبهک  ياهدـیدمغ  يادـفهب  مناـج 
رد هک  تسادهـشلادیس  گرزب  دنزرف  مان  ربکایلعو ، تسا  داجـس  ماما  مان  ( 10 مجرتم .) . ) بوشآ رهـشنبا  بقانم  زا  لقن  هب  دوبناکچ .»

(3  ) نارمع لآ  ( 12 هیآ 42 . ( 39  ) رمز ( 11 مجرتم .) . ) رغصایلع هن  تساهللادبع  شمان  ترضح  نآراوخریـش  كدوک  دش . دیهـش  البرک 
(15 مجرتم .) .) وا رهاوخ  هن  دشاب ، بنیز  هدازردارب  نیسح و  رتخد  همطاف ، نیا  هک  تسین  رود  ( 14 هیآ 26 . ( 3  ) نارمع لآ  ( 13 هیآ 145 .
(16 مجرتم .) .) تسا هدورس  ناناملسمرب  رافک  يزوریپ  تبسانمهب  دحا  گنج  رد  هدوب و  رافک  يارعش  زا  هک  تسا  يرعبز  نبا  زا  لوا  رعش 
هس هک  تسا  روهشم  ( 20 هیآ 30 . ( 42  ) يروش ( 19 تایآ 23-22 . ( 57  ) دیدح ( 18 هیآ 178 . ( 3  ) نارمع لآ  ( 17 هیآ 10 . ( 30  ) مور

(. مجرتم .) دندرک نفد  ار  ادهش  ياهرکیپ  دندمآ و  دساینب  اروشاع ، هعقاو  زا  سپ  زور 

ناوراک تشگزاب 

ینیسح هدمآ ; هچ  لوسر  طبس  نیسح  رـس  رب  دنادبهک  دوب  دصرتم  هتـسویپ  دوبهتفر و  ورف  يزیمآتهب  یـشوماخ  رد  هنیدم  تدم ، نیا  رد 
؟ نیسح نبیلع  دناهدمآ . شنارهاوخ  اههمع و  اب  نیسح  نبیلع  داد : ادن  يدانم  ناهگان  دوب . هتفر  هفوک  هبشنایعیـش  توعد  بسح  رب  هک 

ارهز نادنزرف  هک  نیمز  ناگراتس  ؟ دندش هچ  اهومع  رسپ  دنیاجک ؟ ناردارب  اهومع و  سپ  تساجک ؟ نیسح  ماما  سپ  نارهاوخ ؟ اههمع و 
هب ات  درک ، رپ  ار  اجهمه  موش ، ربخ  نیا  ساکعنا  اجکو ؟ اجک ؟ و  هدمآ ؟ هچ  اه  نآ  رـسرب  دنتفر و  اجک  دـندوب ، بلطملادـبع  نامدود  زا  و 

دییاپن يرید  و  شارخرگج ، زادگناج و  یلو  مارآ ، دوب  يربخ  ابق . دجـسم  هب  اجنآ  زاو  تفر ، عیقب  هباج  نآ  زا  و  دیـسر ، دـحا  هوک  هنماد 
زا هک  نآ  رگم  دنامن ، نیـشنهدرپ  ییوناب  هنیدم ، رد  دش . دوبان  ناگدننز  هجـض  ياهنویـش  ناگدننکهیرگ و  ياههلاننایم  رد  ربخ  نیا  هک 

ار دوخ  تفاتـش و  نوریب  هناخ  زا  ملـسم ، رهاوخ  بلاطیبا ، نبلیقع  رتخد  بنیز  تخادرپ . يراز  هلان و  ويرگهحون  هب  دمآ و  نوریب  هدرپ 
دـسرپب امـش  زا  ربمغیپ  رگا  دیهدیم ، باوج  هچ  تفگیم : دیلانیم و  بنیز  دندوب ، شناکزینک  نانز و  وا  هارمه  دوب و  هدـیچیپ  نهاریپرد 
یهاوخ ریخشاداپ  ایآ  نوخ ، هب  هتـشغآ  ار  ياهتـسد  دیدرک و  ریـسا  ار  ياهتـسد  دیدرک ؟ هچ  نم  تیبلها  نم و  نادنزرف  اب  نم  زا  دعب  هک 

زا ار  نیـسح  هک  یناسک  يا  تفگیم : هلان  اب  هک  دـشیم  هدینـش  رود  زا  ییادـص  دـینک !؟ راتفر  هنوگ  نیا  نم  ناگتـسب  اب  هک  دوب  نیا  نم 
ناربنامرف ناگتـشرف و  ناربمغیپ و  ناینامـسآ و  همه  تسامـش . راظتنا  رد  یهلاهجنکـش  باذع و  هک  ار  امـش  داب  هدژم  دیتشک ! ینادان  يور 

هک یمدرم  ياههورگ  نایم  رد  هدیشکتبیصم  ناوراک  دیاهدشتنعل . یسیع  یسوم و  نامیلس و  نابز  ربامش  دننکیم ، نیرفن  امـش  هب  قح ،
کشا نز  درمهزادنا و  نیا  هب  زور  نآ  ات  و  دوب ، هدیدن  زور  نآ  زا  رتكاندرد  ياهرظنم  ربمغیپ  هنیدم  تشادرارق . دندوب ، هدمآ  لابقتـساهب 

، دوب بجر  هام  ياهبشزا  بش  نآ  دش ، هناور  هکم  يوس  هب  ناوراکنیا  هک  دروآیم  دایهب  ار  یبش  هنیدـم ، دوب . هتـسیرگنن  نایرگ  زیر و 
، تشاد رارق  ناشخرد  ناگراتـس  زا  ینمرخ  نایم  رد  تشهب  لها  ناناوجتنیز  شرالاس  هلفاق  هتفر و  نوریب  هنیدـم  زا  لـلجم  یناوراـک  هک 
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دنچ زا  شیب  نونکا  دـنزاس . شنوگنرـستخت  زا  دنتـسنادیمن  شاهتـسیاشتفالخ  يارب  هک  ار  هیواعم  رـسپ  دـیزی  اـت  دـنتفریمنایناوراک ،
، دربب هاگلتق  يوس  هب  باتـش  اب  ار  نانآ  درک ! هچ  اه  نآ  اب  راگزورهک  ادـخ  رب  هانپ  ددرگیمزاب  دوخ  رفـس  زا  ناوراک  هک  هتـشذگن  یهاـم 

نیا زج  و  درک ، ورد  ار  ناـــشکیاکی  لـــجا  ساد  دنتـــشادنپیم ، وزرآ  هرد  ارنآ  هــک  ياهرد  دندیـــسر ، گرم  هرد  هـــب  هکیماـــگنه 
چیه ناوراک ، دیشر  ناناوج  گرزب و  نادرم  زا  و  دنامن . یـسک  هدیدغاد  ینانز  میتی و  یناکدوک  زا  دنترابع  هک  هدیـشک  تنحمهدنامیقاب 

شوگ اهرگهحون  زوسناج  ياههحون  هبو  دوب ، يراوگوس  متاـم و  سلاـجم  دـهاش  اـهزور  اـهبش و  لوسر ، هنیدـم  تشگن . رب  يرفاـسم 
هناـخ رد  هک  مینیبیم  ار  بنیز  رهوـش  رفعج  هللادـبع  تقو ، نیا  رد  تفرگیم . رب  ردار  ناگدـننک  هیرگ  کشرـس  شکاـپ  نـیمز  دادیم و 

زا ادهـش  هیقب  نیـسح و  شیومعرـسپو  دمحم  ربکا و  نوع و  تداهـش  يارب  ار  وا  دنوریم و  شروضح  هب  ناگدـنهد  تیلـستو  دنیـشنیم 
. میراد نیسح  زا  ار  تبیصم  نیا  دیوگیم : هناقمحا  شنامالغ  زا  یمالغ  هک  میونشیم  و  دنیوگیم . تیلست  بلطملادبع  رفعج و  نادنزرف 
ار نخس  نیا  نیسح  هراب  رد  ایآ  نت ! هدنگ  نز  رسپ  يا  دیوگیم : هدرک  باترپ  شمالغ  يوس  هب  ار  دوخ  شفک  هدش و  نیگمـشخ  هللادبع 
هب مدوخ  متـشادوزرآ  ادخ ، هب  موش . هتـشک  وا  اب  ات  موشن  ادج  وا  زا  هک  متـشادیم  تسود  مدوبیم ، شتمدخرد  رگا  ادـخ ، هب  ییوگیم ؟
هار رد  اه  نآ  هک  تسا  نآ  دـهدیم ، فیفخت  رـسپ  ود  نیا  هرابرد  ارم  تبیـصم  هک  يزیچ  منک . يزابناج  نیـسح  هاررد  منادـنزرف  ياـج 

رایسب نم  رب  نیسحتبیصم  دیوگیم : هدرک  ور  نایسلجم  هب  سپس  دندرک . شايرای  سفن  نیرخآ  ات  دندشهتشک و  میومع  رـسپ  مردارب و 
ناـیاپ يراوـگوس  متاـم و  سلاـجم  دـندرک . شايراـی  مدـنزرف  ود  یلو  دـندرکنيرای  ار  وا  متـسد  ود  دـنچ  ره  تـسا ، راوگاـن  تـخس و 

دـنوریم و ناتــسربق  رــس  رب  زورره  دـنزاسیم و  دـنزوسیم و  و  درادـن ، نایاپهدــید  غادو  هدــش  هوـیب  ناـنز  لد  زوـس  یلو  دریذــپیم ،
تسود و دیآیم و  هنیدم  هب  ناشنویش  هلاننینط و  دننکیم ، ییارسهحون  دنرازیم و  دنلانیم و  دناهدش  دیهـش  البرک  رد  هک  ینازیزعيارب 
: شرـسپ راهچ  يارب  وتفریم  عیقب  ناتـسربق  هب  ع )  ) یلع ماما  رـسمه  مازحتخد  نینبلاما  هک  دـننکیم  لقن  دـیرگیم . اـه  نآ  رب  نمـشد 
، دوب اهییارـس  هحون  نیزوس  ناج  نیرتكاـنزوس و  هک  ياهحون  دومنیمییارـس ، هحون  درکیم ، هیرگ  ساـبع  و  ناـمثع ، رفعج ، هللادـبع ،
هب دمآیم و  بلاطوبا -  نامدود  نمـشد   - مکح ناورم  یتح  دـندادیم ; شوگ  شاییارـس  هحون  هب  دـندشیم و  عمج  ونابنیا  درگ  مدرم 

تداهشزا سپ  هنیکس ، ردام  نیسح  ماما  رسمه  سیقلاارما  تخد  بابر  هک  هدش  لقن  و  درکیم . هیرگ  دادیم و  شوگ  نینبلاما  ياههحون 
ترـضح نآ  زا  دـعب  رتشیب  لاس  کی  تفریذـپن و  درکيراگتـساوخ  ار  وا  شیرق  ناگرزب  زا  سک  ره  تشگزاـب و  هنیدـم  هب  ترـضح  نآ 

هک يراوگوس  ازع و  سلاجم  رد  ار  بنیز  ناوناب  يوناب  تفرب . ایند  زا  دـش و  رامیب  ات  تخادـنین  هیاسوا  رب  ياهناـخ  فقـس  دـنامن و  هدـنز 
هدروآ راشف  وا  رب  یگدوسرفو  تبیصم  جنر  یباوخ و  رادیب  هک  دسریم  ام  نامگ  هب  مینیبیمن ، هدرک ، اپرب  شدنزرفود  يارب  رفعج  هللادبع 

هدـش و يراـکماجنا  یپرد  هدرک و  يراددوخ  کـشا  زا  مینیبیم  ار  وا  هک  درذـگیمن ، يزیچ  یلو  تسا . هتفر  باوخ  هب  یناوتاـن  رثارد  و 
هب و  دور . ردـه  هب  دـیابن  كاـپ  نوـخ  نیا  تسا . يرگید  هفیظو  يراز ، هیرگ و  زج  هب  بنیز  يارب  زورما  دـنکیم . وـج  تسج و  ار  يزیچ 

. دنوش وحم  یتیگ  هحفصزا  هکتسین  راوازس  راوگرزب ، يادهش  نیا  ادخ ،

رفس نیرخآ 

. دندرک يریگولج  مه  نیا  زا  هیما  ینب  یلو  دنارذگب ، ادـخلوسر  شدـج  رانک  رد  ار  رمع  رخآ  هزور  دـنچ  هک  تشاد  وزرآ  ناوناب  يوناب 
ار نینوخ  هاگ  نابرق  نآ  دنتفگیم و  دوب ، هدید  دیزیرکشل  زا  ادخ  لوسر  طبس  هک  ار  ییاه  تبیـصم  دندوب  شهارمه  هک  یناسک  بنیز و 

نزح شتآ  هک  دوب  یفاک  هنیدم  رد  بنیز  ناوناب  يوناب  دوجو  دندرکیم . فیصوت  دندوب ، هدیرب  رسنآ  رد  ار  شنایعیش  نیسح و  ماما  هک 
دوش ادیپ  هیماینب  دضربشروش  دش  کیدزن  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  ات  دناروشب ، ناراکمتس  دض  رب  ار  مدرم  دنکروهلعش و  ار  نادیهـش  رب 

وا اناد ، دنمدرخ ، ، حیصف تسا  ینز  وا  دنازیگنایم ، رب  ار  تاساسحا  هنیدم ، لها  نایم  رد  بنیز  ندوب  داد : شرازگ  دیزی  هب  هنیدم  رادنامرف 
طاقن اهرهـش و  هب  ار  تیب  لها  هدـنامیقاب  هک  داد  رما  دـیزی  دـننک . مایق  یهاوخنوخ  يارب  دـناهتفرگ  میمـصت  دنتـسه  وا  اـب  هک  یناـسک  و 
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. دنک تماقادهاوخ  هک  ییاج  ره  دور و  نوریب  هنیدم  زا  هک  تساوخ  ناوناب  يوناب  زا  رادنامرف ، دزاس . ناشهدـنکارپو  هدرک  دـیعبت  فلتخم 
ام سک  نیرتهب  تسا ، هدمآ  ام  رـس  رب  اههچ  هک  دناد  یم  يادخ  : » تفگ دوب ، هدـمآ  ناجیه  هب  هدـش و  نیگمـشخ  نخـسنیا  زا  هک  بنیز 

، ادخ هب  دـندرک ، راوس  اهرابرب  ار  ام  دـندنارب و  دـنناریم  ار  نایاپراچ  هک  نانچ  رهـش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  ار  ام  هدـنام  یقابو  هدـش ، هتـشک 
ار وناب  رود  دندش ، كانمیب  بنیز  رب  رگمتـس  نآ  مشخ  زا  مشاهینب  نانز  یلو  دوش .» هتخیر  نامنوخ  دـنچ  ره  تفر  مهاوخن  نوریب  زگره 

رتخد بنیز  دـنتخاس . شلیامتمهنیدـم  زا  ندـش  جراخ  هب  دـندرک و  يدرد  مه  دـنتفگ و  نخـس  يو  اـب  یناـبرهم  تمیـالم و  اـب  ودـنتفرگ 
دهاوخ اـم  راـیتخا  تحتار  نیمز  هتفگ ، تسار  تسا ، هداد  اـم  هب  هکياهدـعو  رد  يادـخ  مزیزع ! يومع  رتخد  تفگ : بلاـطیبا  نبلـیقع 

رد هک  يرهـش  هب  نک  يرفـس  داد . دهاوخ  ار  ناراکمتـس  رفیک  يادخ  يدوزنیمه  هب  میریگرب و  هرهب  میهاوخب  شیاج  ره  زا  هک  دراذگ ،
رمع مامت  دیاب  ایآ  هدرک ! رفس  رایسب  هچ  بنیز  هک  هو  تفگ . كرت  ار  هنیدم  دش و  رفس  هدامآ  رصم  دصق  هب  بنیز  یـشابناما . شیاسآ و 

هارمه هب  هک  مشاهینب  ناوناب  دیاسایب ؟ نآ  رد  هک  دنکن  ادـیپ  اج  کینیمز  يور  دربرـس و  هب  يرهـش  هب  يرهـش  زا  یـشود  هب  هناخ  رد  ار 
هدز تریح  تام و  وا  هدوبن . ناوتان  ناس  نیا  نونک  ات  هداد و  تسد  زا  ار  شیورینناشدـنمدرخ  يوناب  هک  دـندرک  ساـسحا  دـندوب ، بنیز 

شسونام دنهاوخیم  تسا . هتفر  دابرب  هدش و  هتـسکش  مهرد  وا  یتسه  ایوگ  دناشفیمن ، یکـشا  هدیدرگ و  کشخ  شناگدید  ودرگنیم 
دننک يراک  دیـسر  ناشرطاخ  هب  راک ، رخآ  رد  دوشیمن . هدوزفا  شایناشیرپو  تهب  رب  زج  یلو  دنزاس ، فرط  رب  ار  شایگتفـشآ  دننک و 

گنـس شمـشچ  ياههقلح  رد  کشا  یلو  دیرگب . دکرتب و  شلد  هدقع  ات  دنتفگ ، نخـس  البرک  بیاصم  زا  دوش ; کبـس  شمغراب  دیاش 
ریخا ياهبش  رد  ناوناب  يوناب  هودـنا  یگتفرگ و  دوب . هدرک  داـجیا  هدنـشک  یفاکـش  هک  دوبهتـشگ  قیمع  ناـنچ  شبلق  مخز  دوب و  هدـش 

ناکاین ناردپهاگ و  تماقا  یکدوک و  راز  نمچ  هک  ییاج  تشذگب ; زاجح  كاخ  زا  وربش  ناوراک  دوبرتشیب . اهلزنم  همه  زا  ترفاسم ،
دوب و هتفرگ  ارف  ار  ناهج  هریت  ياهربا  یلزنم . هن  دراد و  یـسک  هن  تسا ; بیرغ  بنیز  هک  ییاج  دـش ، کیدزن  لین  كاخ  هب  و  دوب . بنیز 
. دـنیبب ار  امیپ  بش  ناوراک  ات  هدرک  گنرد  ایوگ  درکیم . ینیگنـس  هداتـسیا ، اوه  رـصم  یقرـش  نابایب  رب  دـشیمن . تفای  نامـسآ  رد  هاـم 
، دراذگ مدق  لین  كاخ  هب  ناوناب  يوناب  هک  یمد  نامه  رد  دـش . ضوع  عضو  سپـس  دوب . هدرک  رپ  ار  روانهپ  ياضف  نآ  ساره  تشحو و 

دوخ ریـس  هب  ناوراک  دندوب . هدشعمج  ناوناب  يوناب  لابقتـسا  يارب  مدرم  زا  ییاههورگ  دـش ، نایامن  قفا  رد  ترجه  لاس 61 نابعش  لاله 
نانیا دـندوب . هدـمآ  لابقتـسا  هب  لـین  هرد  تختیاـپ  زا  يرگید  ياـههورگاج  نآ  رد  دیـسر ، سیبلبهب  کـیدزن  ياهدـکهد  هب  اـت  داد ، همادا 
هدمآ دیهش  ماما  رهاوخ  ارهز و  رتخد  لابقتسا  يارب  هک  رایدنآ  ياملع  فارشا و  زا  ياهدع  اب  رـصم  يامرفنامرف  يراصنا  دلخم  نبۀملـسم 

درگادرگ دنداتفارد . هیرگ  هب  همه  هراب  کی  هب  ، دش نایامن  درکیم  شبات  تداهـش  رون  هب  هک  بنیز  ناشخرد  تعلط  هک  یماگنه  دـندوب .
اج نآ  رد  ام  يوناب  درب ، هناخ  هب  ار  یمارگ  ناـمهیم  هملـسم  ، دندیـسر تختیاـپ  هب  هک  یماـگنه  دـنداد . همادا  هار  هب  دـنتفرگ و  ار  ناوراـک 
رب انب  دیسر . ارف  يدرگ  هرود  نایاپ  سپـس ، دشن . هدید  يریگهشوگ  تدابع و  لاح  رد  زج  تدم  نآ  رد  . درک تماقا  لاس  کی  هب  کیدزن 

ار البرک  هاگ  نابرق  هک  یمـشچود  تفر و  ایند  زا  ترجه  لاس 62 بجر  مهدراهچ  هبنـش  کی  بش  رد  بنیز  ناوناب  يوناب  لاوقا ، حـجرا 
قاتا رد  مرن  يرتسب  بنیز  يارب  رصم  كاپ  نیمزرس  دیاسایب . رغال  هدیشک و  متس  رکیپ  نیا  هک  دیسر  نآ  تقو  دش . هداهن  مهرب  دوب ، هدید 

هک دوب  هتـساوخشدوخ  هک  ییاـج  ناـمه  دوب و  هدـش  دراو  ندـمآ  ماـگنه  بنیز  هک  ییاـج  ناـمه  درکمهارف ، هملـسم  هناـخ  رد  شدوخ 
و دـنیآ . یمشترایز  هب  يراید  يرهـش و  ره  زا  زورما  هب  ات  ناناملـسم  هک  دـش  یهاـگ  تراـیز  شربق  ( . 1 . ) دـشاب شهاگباوخ  نیرخآ 

. دنامب یقاب  اه  لاس  اه و  لسن  نابز  رد  شزیگناروش  ياهدرد  ناتساد 

یهاوخ نوخ  یپ  رد 

ضوع ار  خـیرات  نایرج  تسناوت  هاتوک  تدـم  نیارد  نکیل  دـنامن . هدـنز  مین  لاس و  کی  زا  شیب  شدیهـش ، ردارب  زا  سپ  ناوناب ، يوناـب 
نادنچ مه ، نامگ  نیا  رد  دوب . دهاوخ  عیشت  ناتسادزا  تمسق  نیرخآ  وا ، ناسک  همه  نیسح و  ندش  هتشک  هک  دندرب  نامگ  هیماینب  دنک .
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هتشک ناشنادرم  همه  هک  نآ  زا  سپ  دنک . مایق  یسک  اه  نآ  نایم  زا  هک  دوبن ، یلع  نامدود  هب  يدیما  رگید  اریز  دندوبن ; راکاطخ  لفاغ و 
فارحنا گـنرد و  نودـب  راـگزور  دـش و  هتــشک  یلع  تـسخن  دوـب . هدـنامن  یقاـب  هدـید  غاد  یناـنزهویب  میتـی و  یناـکدوکزج  دـندش و 

یلع نبنسح  رـسمهوا  کیرحت  هب  هک  دـش  عیاش  مدرم  ناـیم  رد  هک  یتقو  اـصوصخم  دـیدرگ ; مکحتـسم  هیواـعمتیعقوم  تشذـگیم و 
تسد زا  هچو  دش  هچ  هک  دنک  هجوت  هک  نآ  نودب  دادیم ، همادا  شیوخ  ریـس  هب  نانچ  مه  راگزور  دیناروخ . رهز  ار  یلع  نامدود  رورس 

، هدرک رارکت  ار  دوختنایخ  رگید  راب  هفوک  لها  هکدوب  نینچ  هنیمز  دش و  هتشک  نیسح  شنایعیش ، شوگ  مشچ و  شیپ  رد  سپس ، تفر .
شیومع وردپ  اب  هک  نانچ  دننک  شنانمـشد  میلـست  هدومن ، تنایخ  يو  هب  سپـس ، دننک . توعد  تعیبيارب  ار  نیدباعلانیز  نیـسح ، رـسپ 
شنزرـس دنک و  تنعل  ار  هیماینب  ناراکمتـس  هفوک و  لهاات  دـش ، رهاظ  بنیز  دـتفیب ، هدرپ  هک  نآ  زا  شیپ  هنحـص  نیا  رد  دـندرک ; نینچ 

. دنوش ضوع  شنانکاس  نیمز و  هک  نآ  رگم  ، دوش هداتفا  هدرپ  نیا  هک  دسرب  يزور  هک  مرادـن  نامگ  داتفین و  زگره  هدرپ  نیا  هتبلا  دـیامن .
رد هدنـشک  يرهز  زا  یتارطق  درب و  ناـیم  زا  هیماینبو  دـیزی  داـیزنبا و  ماـکرد  ار  يزوریپ  تذـل  هک  یتـقو  رگم  تفرن  اـیند  نیا  زا  بـنیز 

نانچ هب  یهتنم  هک  دییاپن  يرید  دوب و  یتقوم  يزوریپ  دیـشکن . یلوط  یلو  دوب ، يرورـس  یـشوخ و  لد  تخیر . ورف  نادنمزوریپ  ياهماج 
رد درک  ساسحا  دـیزی  هک  دوب  هداـهنن  نوریب  مدـق  دـیزی  سلجم  زا  بنیز  زونه  داد . داـب  رب  ار  هیماینبتموکح  ، رخآ رد  هک  دـش  یتسکش 

هدـنزگ ینامیـشپ  کـی  تروـص  هب  مکمک  اـتدوب  شیازفا  رد  زورهبزور  تفاـی و  هار  یللخ  هداد ، تسد  وا  هب  نیـسح  نتـشک  زا  هکیحرف 
یعقوم : » دننکیم لقن  ریثا  نباو  يربط  دیسر . يرایـسب  رـش  دایز  نبا  هب  وا  هیحان  زا  درکرات و  هریت و  ار  دیزی  رمع  رخآ  لاس  هس  و  دمآرد ،
هللادیبع دیدرگ و  دونشخ  دیزی  ادتبا  رد  داتسرف ، دیزی  دزن  ار  اه  نآياهرس  تشکب و  ار  شناردارب  و  ع )  ) یلع نبنیـسح  دایز ، هللادیبع  هک 

هچ نآ  نیسح  هب  مدرکیم و  لمحت  يردق  نم  هک  دشیم  هچ  تفگیم : دش و  نامیشپ  هک  تشذگن  يزیچ  یلو  تفاییلاع . ماقم  وا  شیپ 
رثا رد  تشکب و  ار  وا  سپـس  ودومن  راچان  درک و  جورخ  هب  راداو  ار  نیـسح  هک  دنک  تنعل  ار  هناجرم  رـسپ  يادـخ  مدادیم ؟ تساوخیم 
رسپ اب  ارم  دوب . گرزب  اه  نآ  دزن  نیسح  نتشک  اریز  داد ; ياج  اه  نآ  ياهلد  ردارم  ینمشد  دومن و  ضوغبم  ناناملسم  دزن  ارم  وا  نتشک 
ددع اهلسن  یسما  ۀیمـس  دیوگیم : يوما  مکح  نبییحی  هک  دینـش  و  دیدرگ . نیگمـشخ  دایز  نبا  رب  و  دنک . شتنعل  ادخ  راک ، هچ  هناجرم 

زا یلو  هدیـسر ، نابایب  ياهگیر  هزادـنا  هب  دایز ) ردام   ) هیمـس ناـگداز  هرامـش  ( . - 2  ) لسن نم  مویلا  یفطـصملا  لـآل  سیل  و  یـصحلا .
دنتفگیمنخـس و كاپ  نز  نیا  ياعد  ندش  باجتـسم  زا  مدرم  بنیز ، ناوناب  يوناب  تافو  زا  سپ  هدنامنیـسک ! یفطـصم  كاپ  نامدود 

گرزب ناـمدود  نیا  هب  یمارتـحایب  كاـپ و  نوـخنیا  نـتخیر  رب  نامـسآ  مـشخ  زا  وـگ  تـفگ و  هـب  ار  دوـخ  هنابـش  تاـسلج  اـهبش و 
و دـننکن ، لـقن  اـم  يارب  ار  هنابـشياهوگ  تفگ و  نیاو  دـنرذگب ، اهناتـساد  نیا  زا  دنتـسناوتن  دـندمآ و  ناـسیون  خـیرات  دـندینارذگیم .

يادخ ماقتنا  و  درک ، هچ  وا  اب  نامـسآ  مشخ  هک  دنیوگب  یناتـساد  وا  زا  هک  نآرگم  دشن  دوب ، هدرک  تکرـش  البرک  هعجاف  رد  هک  سکره 
یلو مینکیم ، دـیدرت  دناهتـشونناراک  تیانج  نیا  ماجنارـس  هراب  رد  هعیـش  نایوگ  هفازگ  ياـهباتک  هک  ییاـهزیچ  رد  یهاـگ  . دوب هچ  زا 

: میونـشیم زیگناتفگـش  یبیاجع  میهدیم ، شوگ  دـناهدش ، هتخانـش  يورهنایمو  یتسرد  هب  هک  یناسیون  خـیرات  نانخـس  هب  هک  یماگنه 
ار وا  نیا  زا  دعب  هک  یسک  دنامب . هنشت  هشیمه  هک  درک  نیرفن  ار  وا  ادهشلادیس  دشونب . بآ  نیسح  دراذگن  هک  مراد   » هلیبق زا  تسا  يدرم 
بآ و ياـههزوک  هک  شمدـید  دـیدرگن . باریـس  رگید  دـش و  هریچ  وا  رب  یگنـشت  هـک  تشذـگن  يزیچ  ادـخ ، هـب  دـیوگیم : دوبهدـید ،
وا هب  ار  هساـک  اـی  هزوـک  تشک ، ارم  یگنـشت  دـیهد ، نم  هب  بآ  امـشرب ، ياو  تـفگیم : وا  دـندوب ; هداـهن  شیور  شیپ  ریـش  ياـههساک 

یکی دش . هراپ  شمکـش  ات  تشکارم ، یگنـشت  دیهدب ، نم  هب  بآ  امـش  رب  ياو  تفگیم : هرابود  يدنا  زا  سپ  دیماشآیموا ، دـندادیم ،
ییادخ هب  دیوگیم : هدرک ، شتدایع  شايرامیب  رد  هک  یسک  شکب .  یگنشت  زا  ار  وا  راگدرورپ ! : » درک نیرفن  نیسح  ار  اه  نآ  زا  رگید 

لیا زا  یموس  درمب . ات  دشن  باریس  و   ... دیماشآیم و هرابودو  درکیم  یق  سپس  دیماشآیم و  بآ  هک  شمدید  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک 
هدوبر ادخ  لوسر  رسپ  زا  هک  يزیچ  ایآ  تفگ : وا  هب  شنز  تسشیمار ، شنوخ  هدروآ  هناخ  هب  هدوبر  ار  دیهش  ماما  هالک  بش  دوب ، هدنک 

ریز یمراهچ  درمب . ات  درب  رـس  هب  یتخبدب  یگراچیب و  رد  ردق  نآ  درم  نآ  دـنیوگیم : شرببنم . شیپ  زا  يروآیم ؟ نم  هناخ  هب  هدـش ،
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دننام ناتـسبات  رد  دادیم و  سپ  نوخ  شیاهتسد  ناتـسمز  رد  دنیوگیم : دوب . هدراذگ  هنهرب  ار  نینزان  رکیپ  نآو  دوب  هدرب  ار  ماما  هماج 
يدیدرت نآ  رد  ناسیونخیراتدزن  هک  يزیچ  یلو  دشاب ، اهوگهصق  بش  ياههتخاس  زا  شرتشیب  نانخـس  نیا  دـیاش  دـشیم . کشخبوچ 

هک یناهنپ  بضغ  شتآ  هک  دوب  هتـشذگن  لاس  هس  زونه  تفرن . ردههب  درک ، شایهاوخنوخبنیز  هک  نیـسح  نوخ  هک  تسا  نآ  تسین ،
: دیشک دایرف  هفوک  رهش  دنکارپ . وس  ره  هب  ار  شاهدنزوس  ياهرگخا  درک و  زاغآ  ندیشک  هنابز  دیدرگ و  روهلعش  ، دوب هدش  هتخپ  يدنکاب 
زا دوبهدمآ . دیدپالبرک  هاگ  لتق  زا  یهاوخ  نوخ  يارب  هک  دوب  قارع  رد  يرگید  هاگ  لتق  دهاش  لاس 66  دنیاجک ؟ نیسح  ناهاوخ  نوخ 
هک یتقو  دـندرکیم ، لابند  تخـس  ار  نایرارف  دندشهتـشک . هعقاو  کـی  رد  نت   240 دندوب ، هدرک  تکرش  نیـسح  نتـشک  رد  هک  یناسک 

يارب هاگ  نآ  دیتشک ؟ دیتسرفب ، تاولص  وا  رب  دیتشاد  رما  هک  ار  یسک  تساجک ؟ یلع  نبنیسح  دندیسرپیمنانآ : زا  دندشیم  ریگتسد 
هتخوس شتآ  هب  دیاب  نیا ، دـندوب . هدـش  بکترم  البرک  رد  هکدوب  یتیانج  اب  بسانم  هک  دـنتفرگیم ، رظن  رد  نتـشک  روج  کی  مادـک  ره 

هب يریت  دوب : هتفگ  یمراهچ  دوش . هدیربرـس  دیاب  دنفـسوگ ، نوچ  مه  یموس  دریمب . ات  دنامب  ددرگ و  ادج  شیاپ  تسد و  دیاب  نآ ، دوش .
، دـنیوگ تفاکـش . ار  شتـسد  ریت ، دـنک ، يریگولج  ریت  زا  هک  داهن  شایناشیپرب  ار  شتـسد  مدرک ، اـهر  نیـسح  نادـناخ  زا  یناوج  يوس 

شدـنزرف دعـس و  رمع  زین  و  دـش . هتـشک  تقو  نیا  رد  هکدوبیناسک  زا  دایز  هللادـیبع  دـش . هدز  ریت  هب  هدراذـگ و  شایناـشیپ  رب  شتـسد 
نامه دـنتخاس ; ار  يدـعنبرجح  هناخ  نآ ، حـلاصم  زا  دـندرک و  ناریو  ار  شاهناـخ  تخیرگب ، ( 3  ) سیق نبثعشا  دندش . هتـشک  صفح 

. ماش هب  هن  دش  هداتسرف  هنیدم  هب  اهرس  راب ، نیا  رد  دندرک . تسین  هب  رس  دوبان و  ار  همهات  دوب . هدرک  ناریو  هیمس ، رسپ  دایز  هک  ار  ياهناخ 
زا  . رایـسب یلوصف  زا  دوب  ترابع  هک  ییاههلابند  . دراد هلابند  زونه  تشاد و  هلابند  و  تفاین . ناـیاپ  یهاوخ  نوخ  نیا  هب  ناتـساد  یلو  ( . 4)

تلود ماـیق  هیماینبتموکح و  طوقـس  نآ  زا  سپ  دوب . قارع  رد  بعـصم  شردارب  جورخ  و  زاـجحرد ، ریبز  هللادـبع  شروش  لوـصف ، نآ 
اب هک  هچ  ره  ،و  دوب برغم  رد  نایمطاف  تنطلس  شیادیپ  سپس  دننکیم . توعد  یلع  لآ  يارب  هک  دندوبهتشادنپ  نایعیـش  هک  دوب  یـسابع 

زور زا  هدـش و  هتـشون  ام  خـیراوت  رد  هک  یثداوح  اهگنجزا و  دـنترابع  اه  نآ  هک  تشاد  یپ  رد  هک  هچ  نآ  و  دادیم ، خر  تانایرج  نیا 
هعیش بهذم  ماکحتسا  وندش  اجرب  اپ  نآ  و  تشاذگ ، ياج  هب  رتتیمهارپ  اه  نآ  همه  زا  يرثا  هکلب  تساهدیدرگ . زاغآ  نیـسح  تداهش 

هدنناروش عیاقو و  نیا  مامت  هدننازیگنارب  بنیز ، ( . 5 . ) تسا هتشاد  مالساو  قرش  يارب  ینید  یـسایس و  یگدنز  رد  زغم  رپ  يراثآ  هک  دوب ،
. تسا خیرات  نخس  هکلب  میوگیمن ، دوخ  شیپ  زا  ار  نخس  نیا  نم  دوب . ثداوح  نیا  همه 

دیواج يادن 

لوا تمسق 

و داد . ناشن  دـندوبهدش ، بکترم  تیب  لها  يادهـشهبتبسن  هک  یتاـیانج  زا  یجیهم  هنومن  هفوک  لـها  هب  ماـما ، تداهـش  يادرف  رد  بنیز 
نوریب هفوک  زا  سپس  دش . داجیا  اه  نآ  رد  ینامیشپ ، وییاوسر  ترسح و  اب  هارمه  هدننازوس ، هدنزگ و  یتاساسحا  هک  تفگ  نخس  نانچ 

ناشتـشز هانگ  هب  ار  ناـنآ  و  درکیم ، رپ  اررهـش  نآ  ياـضف  تخادـنایم و  نینط  هفوک  لـها  شوگ  رد  ناـنچ  مه  بنیز  داـیرف  یلو  تفر .
رد البرک  تایانج  رد  تفرننایم . زا  دـمآ ، دـیدپ  البرک  راتـشک  رثا  رد  هک  ینوگانوگ  ثداوح  اب  و  دـنام ، یقاب  نینط  نیا  دـشیم . روآدای 

رتتشز دندوب ، نیسح  نارای  ناتسود و  نایعیش و  هک  هفوک  لها  مهس  دندوبهدرک ، تکرـش  رفنداتفه  نتـشک  رد  هک  يرفن  رازهراهچ  هدع 
، دزرـس وا  هبتبـسن  شنایعیـش  نیـسحناتسود و  زا  هک  يراتفر  اب  دندرک ، نیـسح  اب  دـیزی  ناتـسود  هک  يراتفر  دوشیم ، ایآ  دوبرتموش . و 

یچاشامت دوخ  هدرک ، ریشمش  هزینمیلـست و  ار  وا  سپـس  دندروآ ، نوریب  شهاگهانپ  زا  دندرک و  توعد  ار  دوخ  ماما  نانیا  دومن ؟ هسیاقم 
. دندش هتـشک  یگمه  شناگدنـشک ، نیـسح و  نانمـشد  دندوب . هدمآ  گنج  هب  دوخ  ریما  رما  هب  هک  دندوب  یتلود  نوشق  نانآ  یلو  دندش .
زا یگدنزيرگیلاباال  یگدوسآ و  اب  و  دنتفریم ، موش  راتفر  نیا  زا  سپ  هک  دندوب  یناسک  اه  نیا  دندنام . یقاب  شزاب  لغد  ناتسود  یلو 
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شدنزرف اب  سپس  و  ع )  ) یلع ماما  اب  البق  هک  يراتفر  زا  رگم  دنتـشادن . ناشتـشز  تنایخ  دوخ و  گرزب  هانگ  هب  یهجوت  و  دنتفرگیم ، رس 
زا زین  نیسحاب  هفوک  لها  راتفر  میدید . هک  نانچ  تفگ ، دوردب  ار  ناهج  نسح  تفر و  ایند  زا  یلع  زگره ! دندشنامیـشپ ؟ دندرک ، نسح 

ياهرکیپ رب  بنیز ، ناوناب  يوناب  یلو  دنامیمن . یقاب  نایوگهصقبشنابز  رب  دنچ  یتیاکح  خیرات و  رد  يرطـس  دنچ  زج  تفریم و  نایم 
؟ دینکیم هیرگایآ  : » دز دایرف  دندوب ، هدمآرد  هیرگ  هب  لوسر  نارتخد  ناریـسا  هتـسد  ندـیدزا  هفوک  لها  هک  یماگنه  و  داتـسیا ، نادـیهش 

داتسیاب البرک  يوناب  هک  یمدنامه  زا  و  دماین . دنب  ناشکشا  زگره  هفوک  لها  درک و  رثا  نامسآ  رد  نیرفن  نیا  دیاین .»! دنب  زگره  ناتکـشا 
تداهـش زا  سپ  هام  هس  ای  هام  ود  ات  دـنیوگیم : ریثانبا  يربط و  دـندرک . ینامیـشپساسحا  تفگب ، ار  كاـندرد  زیگناروش  نانخـس  نآو 

ود نآ  و  ( . 6 . ) دـندیدیم دولآ  نوخ  ار  اهراوید  هفوک  لها  دـمآیم ، الاب  هک  یماـگنه  اـت  ، درکیم عولط  دیـشروخ  هک  یتقو  زا  نیـسح ،
يارـسا اههتـشک و  ياهرـس  لابقتـسايارب  ات  تشگزاب  هفوک  هب  هلیخن  شهاگرکـشل  زا  دایز  نبا  دش ، هتـشک  نیـسح  هک  یتقو  دـنیوگیم :

هک دنتـسنادیم  گرزب  ياـطخ  ار  نآ  دـندوب و  نامیـشپ  دـندرکیم و  تمـالم  اررگید  کـی  هفوک  نایعیـش  دوش . هداـمآ  لوسر ، ناـمدود 
: درکیم سکعنم  ار  بنیز  نانخـس  هفوک  ياهراوید  دـندومنن . شايراـی  هتفرگ ، هدـیدن  ار  وا  سپ  دـندرک ، توعد  يراـی  يارب  ارنیـسح 
. دش دهاوخن  هتـسش  امـش  ناماد  زا  گنن  نیا  و  دیدیناسراهتنم ، هب  ار  ییاوسر  گنن و  امـش  دیدنخب ، رتمک  دییرگب و  رتشیب  ادـخ  هب  يرآ ، »

نخس و  دندرک . قیدصت  یگمه  دیوش .» كاپ  تشهب  لها  ناناوج  رورس  ناربمغیپ و  متاخ  هشوگ  رگج  نتشکگننزا  هک  دوشیم  هنوگچ 
رد يزاب  ناج  زا  میدرک و  توعد  ار  نامربمغیپ  رتخد  رسپ  تفگ : نینچ  اه  نآ  يوگنخس  دنیوگیم . نخـس  بنیز  نابز  زا  ییوگ  دنتفگ .

دنمورین ار  وا  نامتورثاب  هن  میتخادرپ و  عافد  هب  وا  زا  نابز  اب  هن  میدرک و  شايرایتس  اب  هن  دش ; هتـشک  ام  رانکرد  ات  میدرک ، غیرد  وا  هار 
رون و  وا ، دنزرف  هک  یتروص  رد  دوب ، دـهاوخهچ  ام  رذـع  میوش ، لیان  دوخ  ربمغیپ  رادـید  هب  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  یماگنه  میتخاس .

ناشناتـسد مه  وا و  ناگدنـشک  هک  نآ  زج  میرادـن  يرذـع  هک  دـنگوس ، ادـخ  هب  دشهتـشکام ؟ ناـیم  رد  وا  راـگدای  وا و  هـیرذ  وا ، هدـید 
رفیک زا  يادخ ، رادید  زا  سپ  لاح ،  نیعرد  یلو  میزاس ، دونـشخ  ار  نامراگدرورپ  دیاش  میوش . هتـشک  هار  نیا  رد  هک  نآ  ای  میـشکبار و 
يرای دـندمآام ، دزن  هک  نامربمغیپ  لآ  هک  میدـش  هدامآ  هک  میدوب  یناـسکام  تفگ : تفرگار و  شنخـس  لاـبند  يرگید  میتسین . نمیا  وا 
مینیبب میدش  رظتنم  میداد ، ناشنیگضرع  یب  میدرک و  یتسس  دندمآ ، هک  یماگنه  میدرک . بیغرت  صیرحت و  ندمآ ، هب  اراه  نآ  مینک و 

. دـش هتـشک  اـم  ربارب  رد  اـم ، ناـیم  رد  وا ، نوخ  تشوگ و  زا  ياهعطق  وا و  ناجهریـش  و  وا ، مشچ  رون  اـم و  ربمغیپ  دـنزرف  اـت  دوشیم ، هچ 
هک دنگوس ، ادخ  هب  ددرگ ، دونـشخ  امـش  زا  يادخهک  یتقو  ات  دیورن  دوخ  نادنزرف  نانز و  يوس  تسا . نیگمـشخ  ناتیادخ  هک  دـیزیخ ،

مکسفنا اولتقاف  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  دیوش . دوبان  دوخ  ای  دیگنجب و  وا  هدنشک  اب  رگم  ، دوش دونـشخ  امـش  زا  هک  مرادن  نامگ 
همه ییوگ  ادخ ، هب  يرآ ، تسا .  رتهب  امـش  يارب  ناتراگدیرفآ  دزن  ناتراک  نیا  دیـشکب ، ار  ناتدوخ  ( . 7;  ) مکئراب دنع  مکل  ریخ  مکلذ 
مایق يارب  اررگید  مه  هدرک و  شنزرـس  ار  دوخ  دـش ، هتـشک  نیـسح  هک  یلاـس  لاس 61 ، زا  هفوک  لها  دـنتفگیم . نخـس  بنیز  ناـبز  زا 

: دوب نیا  اه  نآ  راعـش  دـش . هدـیمان  نیباوت  هاپـس  هب  خـیراترد  هک  دـش  مهارف  یهاپـس  ات  دـنتخاسیم ، هدامآ  ار  گنج  رازبا  دـندناوخیم و 
نیباوت دـیوگیمخیرات : هکلب  دـندادن ، ماجنا  یناهنپ  ار  اهتیلاعف  دـندشن و  راکهبتسد  ناهن  رد  راب  نیا  نیـسح ؟ ناـهاوخ  نوخ  دـنیاجک 

مایق ایند  يارب  میهاوخیمن و  ار  ایند  اـم  دـنتفگیم : سکهمههب  دـندشیم و  زهجم  دـندیرخیم و  هحلـسا  اراکـشآ  هدـمآ و  نوریب  هینـالع 
. میاهدرک مایق  نامدوخ ، ربمغیپ  ادخ ،  لوسر  رتخد  رسپیهاوخ  نوخ  ندرک و  هبوت  يارب  ام  مینکیمن ،

مود تمسق 

رظان هفوک  رهـش  دینازرلیم و  هیماینب  ياپ  ریز  ار  نیمز  »؟ نیـسح ناهاوخنوخ  دنیاجک  : » اهنآ دایرف  هک  دوب  هدـماین  يرجه  لاس 65  زونه 
اولتقاـف مکئراـب  یلا  اوبوتف  : » دـننکیم توـالت  ار  هیآ  نیا  دـنوریم و  نیـسح  هاـگ  مارآ  يوس  هب  هدرکنت ، رب  مزر  ساـبل  یگمه  هک  دوـب 

دزن ات  دـیهد  نتـشکهب  نت  همه  رـسارس  و  دـینک ، هبوتو  دـیدرگزاب  دوخ  راگدـیرفآ  يوسهب  ( . 8;  ) مکئراب دـنع  مکل  ریخ  مکلذ  مکـسفنا 
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زا رتشیب  هک  دندرک ، زاغآيراز  هیرگ و  هدروآرب  هلان  راب  کی  هب  یگمه  دندیـسر ، نیـسح  ربق  هب  هک  یماگنه  دـیوش .» دنمتداعـسيادخ 
دندیلانیم و دنتـسیرگیم و  دندنامب ، كرابم  ربق  دزن  بش  کی  زورکی و  دشن ، هدـید  نازیرکشا  یناگدـید  نایرگ و  یمدرم  زور  نآ 
اه نآ  هار  هب  مییاه و  نآ  نیدهبام  هک  میریگیم  هاوگ  ار  وت  اهلاراب !  تسرف . تمحر  دیهـش ، دـنزرف  دیهـش  نیـسح  رب  اهلاراب !  دـنتفگیم :

. میدز اوران  نامربمغیپ  رتخد  رسپ  هب  ام  اهلاراب !  میشابیم . ناشناراد  تسود  تسود  میتسه و  اه  نآ  ناگدنـشک  نمـشدو  میراذگیم  مدق 
زا ینکن ، محر  ام  رب  يزرماین و  ار  ام  رگا  اراگدرورپ !  راب  ریذپب . ار  ام  هبوت  رذگب و  دزرـس ، ام  زا  هچ  نآ  زا  زرمایب و  ار  ام  اراگدرورپ ! راب 

دننام هناریلد  ،و  دـندش رود  ربق  زا  دوب ، شیازفا  رد  اـه  نآ  شورخو  شوج  ینامیـشپ و  هتـسویپ  دوب . میهاوخناتخبدـب  نازورهایـس و  هرمز 
نوخ هار  رد  هک  دوب  نیا  ناشوزرآ  نیرتالاب  و  دندش ، هناور  دوباه ، نآاب  گنج  هدامآ  هیماینب  هاپس  زا  هک  يزابرـس  نارازه  يوس  هب  جوم 

دنتفریذپن دش ، هداد  ناما  هیماینب  بناج  زا  دوش . هتساک  ناشرفیک  زا  ددرگ و  کبس  ناشهانگ  ینیگنس  دیاش  دنوشهتشک ، نیـسح  یهاوخ 
ات دندیـشوک ، ردق  نآ  میبای . ناما  ترخآ  ردهک  تسا  نآ  ياربام  جورخ  میدوب ، ناما  رد  دوخ  ياههناخ  رد  ایند  نیا  رد  ام  دـندز : دایرف  و 

تشادرب ایند  زا  تسد  دیوگیم : اه  نآ  زا  کیره  هراب  رد  ینادمه  یـشعا  دنامن . یقاب  اه  نآ  زا  نت  کی  دندش و  هتـشک  ناشدرف  نیرخآ 
يارب دـنتحاران و  شندوبن  زا  مدرم  هک  ییاـیند  هب  نم  تشگ . مهاوخن  رب  اـینديوس  هب  متـسه  هدـنز  اـت  متخادـنا و  رود  هب  ار  نآ  تفگ : و 

دنتشگیم يراکزیهرپ  اوقت و  لابند  هب  ياهتسد  دندش ، ناور  یگمه  دیوگ : همه  هراب  رد  هاگ  نآ  مرادنیتبغر . دنشوکیم ، نآ  هب  ندیسر 
اب نانآ  دندرک . هلمحاه  نآ  هب  وس  ره  زا  دندیـسر و  ایرد  جاوما  نوچ  مه  هورگ  هورگ  ماش  رکـشل  دـندوب . نامیـشپ  هدرک ، هبوتياهتـسد  و 

نیا هراپهراپ  ياهرکیپ  دنامن . یقاب  ییاهراتـسد  زج  اه  نآزا  دندش و  هتـشک  همه  ات  دندرک  تماقتـسا  ردق  نآ  دندیگنج و  هناریلد  نایماش 
اب زج  هک  دـندوب  یناـسک  ناـنآ  دـیزویم . وس  نآ  وس و  نیازا  اـه  نآ  ربلامـش  بونج و  داـب  دوب و  هداـتفا  نیمز  يور  تماقتـسا  اـب  مدرم 

نیرتهب يا  دنتساوخن . يزیچ  دندشن و  ورهبور  نمشد  اب  دفاکشب ، ار  اهنت  هک  ییاههزینرسو  دنک  همین  ود  ار  اهقرف  هک  يریشمش  تابرض 
نادـنزرف و يارب  ار  هبوت  ینامیـشپ و  یلو  دـنتفر ، نیباوـت  دیوشباریـس . يادـختمحر ، زیر  ناراـب  ياـهربا  زا  قارع ، لـها  قارع و  هاـپس 

نونک ات  هک  دراذگ  ياج  رب  ینادواج  یمتام  نیسح  تداهـش  زا  هک  دوب  یـسک  بنیز  دندراذگ . نیگمهـسو  گرزب  یثرا  دوخ ، ناگداون 
رکذـت يارب  هناـیلاس  يازع  سلجم  مرحممهد ، بش  زا  هک  دوب  یـسک  بنیز  میاهتخانـشن . هعیـش  هدـیقع  روطت  رد  نآ  زا  رترثؤـم  يزیچاـم 

دوـخ نـت  رب  دــننک و  دــیدجت  ار  تبیــصم  هدرک و  جــح  ـالبرک  سدــقم  هاگتداهــشهب  نیباوـت  ناـگداون  اــت  درک  سیــسات  بیاــصم 
یباذـع ناشدوخ  رب  ناـشدوخ  زا  ناـنچ  هک  دوب  بنیز  دـننک . یـشوپور  ار  ناـشناکاین  ناـهانگ  هکلب  دـنراد ، اور  ار  اههجنکـشنیرتدیدش 

نآ زا  رگیدلسن  زا  سپ  یلـسن  ره  هک  دوبینامیـشپ ، شکرـس  هدـنزورف و  شتآ  نآو  تفاین  همتاخ  مهگرم  اب  هک  درک  طلـسم  كاندرد 
و دنامب ، هتخورفا  هشیمهيارب  شتآ  نآ  هک  دنراد  رارـصا  اه  نآ  و  درذگیم ، اهنرق  دور و  یم  دیآیم و  اهلاس  دزوسب . دـشچب و  شتآ 
درذگیم و اهنرق  دوریم و  اهلاس  يرآ ، دننیبیم . باذع  نیا  رد  ار  ناشهانگزا  هرافک  هبوت و  ایوگ  دوشنشوماخ . دورن و  رتسکاخ  ریز 

یهانگهک دنزادنایم ، یتخسوجنر  هب  ار  دوخ  دناهتفای و  اراوگ  ار  نآ  هزم  دنراد و  شوخ  ار  نآمعط  و  دننیشنمه ، هودنا  جنر و  اب  نایقارع 
هزادنا نیا  هک  دشاب  هتشاد  غارس  یمغ  نینچ  خیرات  مرادن  نامگ  دوشن . شومارف  دنامب و  هدنز  دناهدش  بکترم  دیهـش  ماما  نتـشک  رد  هک 
ناـمه ـالبرک  يادهـشياههیثرم  دـهد . خر  یتسـس  كدـنا  نآ  رد  هک  نآ  نودـب  دـنک ، ادـیپ  همادا  نرق  هد  زا  شیبو  دـشاب  هدیـشک  لوط 

هک تسا  یـسک  نامه  ناشجنـس  نخـس  رعاش  دـنناوخیم و  اروشاع  زوررد  هنایلاس  دوخ  نزح  سلاجم  رد  اهیقارع  هک  تسا  ییاـهدورس 
، یهدیم ار  فط  ناگدش  هتشک  ربخ  هکیـسک  يا  دشخبیم - : هزات  ییورین  ار  ناشاهلد  رد  هتخورفا  شتآ  و  دنازیگنایمرب ، ار  ناشنزح 

تدش زا  ملدهک  ریگب  رس  زا  البرک  رد  اراه  نآ  رکذ  يزورفیب ، ار  ناگدننک  هیرگ  لد  شتآ  زارد ، ياهبشرد  ات  هدب ، هشیمه  ار  ربخ  نیا 
ار کـشا  بیاـصم ، نیا  ندرمـش  اریز  دراـبب ; نوخ  کـشا  زا  سپ  مناگدـید  راذـگب  دـچیپیم - . مهرد  راـموط  نوچ  مه  مغ  شزوـس و 

هتـسد ناتـساد  و  دریگیم ، رـس  زارتتخـس  یـشزوس  اب  ار  تبیـصم  ناشندینـش  يارب  هک  تسا  یـسک  اه  نآ  ياناوت  رعاـش  دـنکیمنوخ .
هبتخوسیم یگنـشت  زا  هک  ییاهلد  اب  دـنکیم - . نایب  دنتـشاد ، مدـقم  تقیقح  وقح  زا  يریگهرانک  رب  ار  گرم  هک  ینامیا  اب  کچوک 
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یناکدوک هچ  دشاب - . اه  نآ  میتی  ناکدوک  رب  هیرگ  ادهش و  دای  ناشدورـس  نیرترثؤم  و  دندرکنرتبل - . گرم  ریت  اب  زج  دنتفر و  كاخ 
یناتسپ یلو  داد ؟ ریش  ار  يراوخریش  هچ  هک  سرپب  راتشک  شوغآ  زا  دندید - . غاد  هدش و  هویب  هک  یناردام  هچ  دندش و  هتشک  نانآزا  هک 

زاو درک  اپ  رب  نادیواج  یتشذگرس  شدیهش  ردارب  ندش  هتـشک  زا  هک  دوب ، بنیز  وا  يرآ  دوب . ریت  ناکیپ  دراذگ ، راوخریـشناهد  رد  هک 
ینامرهق دوب . نینچ  تیناسنا  مالسا و  خیرات  رد  مشاهینب  دنمدرخ  يوناب  بنیز ، داد . لیکشت  درد  جنر و  زا  هنایلاس  یمتام  شتداهش  زور 

خیرات نایرج  دزاس و  طلسم  هیماینبتنطل  هشیر  رب  رثؤم  رایسبییاههشیت  دنک و  یهاوخ  نوخ  شراوگرزب  دیهش  ردارب  زا  تسناوت  هک  دوب 
هلظ ماد  قداص  یقن  دمحم  خیش  ياقآمالسالاۀجح  لزنم  رد  هام 1331  نابآ  مهدفه  ربارب  رفص 1370 ق  مهدزون  هبنش  رد  دنک . ضوع  ار 

. ردص اضر  دیس  نانبل ، روشک  هیطبن ، رهش  داتفا . نایاپ  همجرت  نیا 

اهتشونیپ

. اشابكرابم یلع  ططخ  ص29; ینارعش ، تاقبط  ص111 ; رابخالاۀفحت ، يواخس  باتک  رب  هیشاح  ص19 و 50 و 71 ; تابنیز ، رابخا  ( 1
نبدمحم ار  صخش  نیا  يربط  مجرتم .) .) دشابثعشا نب  سیق  ایوگ  تسین  حیحـص  سیق  نبثعـشا  ( 3 ص 352 . ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 2

نب یلع  شیپ  ار  اهرـس  دسیونیم : ص 104 )  ) البرک رد  دمحم  لآ  باتک  رد  رـصنلاوبارمع  ( 4 ححصم .) .) دنکیم یفرعم  سیق  نبثعشا 
عوضوم (. ص127 يربـط ج7 ، خـیرات  . ) دنداتـسرف هیفنح  دـمحم  شیپ  هک  تسا  نآ  دـیوگیم  يربـط  هـک  يزیچ  یلو  . دنداتـسرف نیـسح 

یط رد  هک  هدوب  ع )  ) راـهطاهمئا داجـس و  ماـما  ياـهراتفگ  رثا  رد  ـالبرک ، يراکادـف  ندـنام  هدـنز  ( 5 هدنـسیون .) .) دراد تقد  هب  جاـیتحا 
هاگآنآ تقیقح  هب  ار  مدرم  دـندادیم و  هولجار  نآ  فلتخم ، ياه  شور  نوگاـنوگ و  تاـنایب  اـب  اـهراب  مادـکره  لاـسهاجنپ ، تسیود و 

هیآ 54. ( 2  ) هرقب و 8 . ) ( 7 ص 301 . ج 3 ، ریثانبا ، لماک  ( 6 مجرتم .) .) دنتخاسیم

همانباتک

یفطـصم ۀعبطم  دلج ،  4 یبطرقلا ، ربلادـبعنب  دـمحم  هللادـبع  نب  فسوی  ۀـباصالا ، لیذ  هدـش  پاچ  باحـصالا ، ءامـسا  یف  باـعیتسالا  . 
نبا هب  فورعمینالقـسعلا  ینانکلا  دمحم  نب  یلع  نبدـمحا  نیدلاباهـش  ۀباحـصلا ، زییمت  یف  ۀـباصالا  1939م . . ه / رصم 1358  دمحم ،

ءامـسالا و یف  فلتخملا  فلتؤملا و  نع  باـیترالا  عـفر  یف  لاـمکالا  1939م . . رـصم 1358ه /  دمحم ; یفطـصم  ۀعبطم  دلج ،  4 رجح ،
پاچ یمق ، هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  یلامالا ، توریب . . دلج ،  7 جمد ، نیما  دمحم  قیقحت  الوکامنبا ، ریمالا  باسنالا ، ینکلا و 

باسنا يواقرـشلا . . نمحرلادبع  نیقتملا ، ماما  ینیزلا . . هط  قیقحت  ۀسایـسلا ، ۀـمامالا و  1980م . . 1400ه / توریب یملعالاۀسسؤم ، مجنپ ،
. . 1974م توریب 1394 ه /.  یملعالا ، ۀسـسؤم  نینمؤملاریماۀمجرت ، يدومحملا ، رقابدمحم  قیقحت  يرذالبلا ، ییحی  نبدمحا  فارـشالا ،

نایبلا 1988م . . توریب 1408ه /.  نانجلاراد ، دلج ،  5 يدورابلا رمع  هللادبع  قیقحت  یناعمـسلا ، روصنم  نب  دمحم  نب  میرکلادبع  باسنالا ،
رـصم 1345 ه/ يربکلا ، ۀیراجتلا  ۀبتکم  دـلجم ، کیرد  ءزج   3 یبودنـسلا ، نسح  قیقحت  ظـحاجلا ، بوبحم  نب  رحب  نب  ورمع  نییبـتلا ، و 
، دلج  8 ءـالجالا ، ءاـملعلا  نم  ۀـبخن  قیقحت  ، يربـط ریرج  نبدـمحم  رفعجوـبا  يربطخـیرات ، هب  فورعم  كوـلملاو  ممالاخـیرات  1926م . .

قیقحت ینالقـسعلارجحنبا ، یلع  نبدـمحا  هبتـشملا ، ریرحتب  هـبتنملا  ریــصبت  1983م . . ه / 1403 توریب مراهچ ، پاـچ  یملعـالا ، ۀسـسؤم 
فرـش نب  نیدلایحم  ایرکذوبا  تاغللاو ، ءامـسالا  بیذهت  توریب . . ۀـیملعلا ، ۀـبتکم  دـلج ،  4 راجنلا ، یلع  دـمحم  يواجبلایلعدـمحم و 
ۀعبطم لکیه ، نینـسحدمحم  دمحم ، ةایح  توریب . . ۀیملعلا ، بتکلاراد  دلج ،  3 ۀیرینملا ، ۀعابطلا  ةرادايراکمه  اب  ءاملعلا  ۀکرـش  يوونلا ،

پاچ دمحا ، هللا  فلخدمحم  یحلاوصلا و  ۀیطع  رصتنم و  میلحلادبع  سینا و  میهاربا  ۀغللا ، یف  طیسولا  مجعملا  ةرهاقلا 1354 ه . .  رصم ،
هماعلا ۀیرـصملا  ۀئیهلا  دلج ،  4 يرونیدلا ، هبیتق  نب  ملـسم  نبهللادـبع  رابخالا ، نویع  1972م . . لوبماتسا 1392ه / ۀیمالـسالا ، ۀبتکملا  مود ،

. . سدقم 1372 دهشم  يوضرسدق ، ناتسآ  تاراشتنا  پاچ و  هسـسؤم  دلج ،  2 دوعـسم ، ناربج  دئار ، یئابفلا  گنهرف  ،1973م . . باتکلل
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، یبرعلا باتکلاراد  دلج ، 9 ءاملعلا ، نم  ۀبخنقیقحت  يرزجلا ، ریثا  نبا  هب  فورعم  ینابیـشلا  دـمحم  نبیلع  نیدـلازع  خـیراتلا ، یف  لماکلا 
دنـسم دادغب . . ینثملا ، ۀبتکم  دـلج ،  3 يرزجلا ، ریثا  نب  نیدـلازع  باسنالا ، بیذـهت  یف  باـبللا  1967م . . 1387ه / مود ، پاـچ  توریب ،

نیدلاباهش نادلبلا ، مجعم  توریب . . رداصراد ، یمالسالابتکملا و  دلج ، 6 ینابلالا ، نیدلارصاندمحم  ینابیشلا ، لبنح  نب  دمحا  دمحا ،
، مجنپ پاچ  دلج ،  5 ۀـلاحک ، اضررمع  برعلا ، لئابق  مجعم  1968م . . 1388ه / توریب توریب ، راد  رداصراد و  دـلج ،  5 يومحلا ، توقای 

یتاعوبطمهسسؤم مود ، پاچ  رقص ، دمحا  دیسلا  قیقحت  یناهفصالا ، جرفلاوبا  نییبلاطلا ، لتاقم  1985م . . 1405ه / توریب هلاسرلا ، ۀسسؤم 
نیـسحلاۀعبطم دـمحم ، یمهف  دـمحا  قیقحت  یناتـسرهشلا ، میرکلادـبع  نب  دـمحم  لحنلا ، للملا و  1949م . . نارهت 1368ه / نایلیعامـسا ،

: مجرتم یطاشلا /  تنب  هشئاع  هدنـسیون : . 10 ردص /  اضردیس  هللاۀیآ  راثآ  مالسلا . اهیلعبنیز  ترـضح  1948م . ةرهاقلا 1368ه / ۀیراجت ،
يوناب مالـسلا . اهیلعبنیز  ترـضح  البرک  يوناب  ردص . اضردیـس  هللاۀیآ  مجرتم : یطاشلا /  تنب  هشئاع  هدنـسیون : ردص . اضردیـس  هللاۀیآ 

: مجرتم یطاشلا /  تنب  هشئاع  هدنسیون : ردص . اضردیس  هللاۀیآ  مجرتم : یطاشلا /  تنب  هشئاع  هدنسیون : مالسلا . اهیلعبنیز  ترضح  البرک 
. ردص اضردیس  هللاۀیآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،
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یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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