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نامز ماما  ياه  بقل  اه و  10مان 

10هراشا

نامز ماما  ياه  11مان 

11هراشا

يدهم 11مان 

مئاق 13بقل 

رظتنم 14بقل 

نآ هجیتن  نخس و  16هصالخ 

تسا يدهم  راظتنا  رد  هیضرم  17يارهز 

نامز ماما  هب  لسوت  17هجوت و 

17هراشا

بیرغ يالوم  زا  18نخس 

وا 18ییاهنت 

وا اب  نامیپ  19دیدجت 

دیورب رصع  ماما  هانپ  20هب 

شردام 20تبیصم 

نانمؤمریما تیمولظم  همطاف و  21نیفدت 

،... دیرش دیرط ، دمحم ، دمحا ، روصنم ، لمؤم ، باقلا : اه و  22مان 

22هراشا
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لمؤم 22بقل 

لومأم 23بقل 

23هراشا

تسا یعیبط  ناسنا  يارب  23يوزرآ 

تسوگخساپ ار  یعیبط  هتساوخ  نیا  24مالسا 

ءایبنا یمامت  يوزرآ  نامز ، ماما  24روهظ 

روصنم 25بقل 

دمحا 25بقل 

دمحم 26مان 

دیحو دیرف ، دیرش ، دیرط ، 26ياهبقل 

میبایرد ار  27دوخ 

هیمطاف مایا  رد  هللا  هیقب  ترضح  هودنا  28دیدشت 

... بیجی نما  هیآ  30لیوأت 

30هراشا

رطضم 30بقل 

؟ تسیک 31ماما 

سمخ 31تاعانص 

31هراشا

ناهرب 31تعنص 

لدج 32تعنص 

هباطخ 32تعنص 

رعش 32تعنص 

تسا باتناهج  باتفآ  33ماما 

تسا ناشخرد  هام  34ماما 
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تسا یناملظ  بش  رد  امنهر  هراتس  34ماما 

تساراوگ بآ  یگنشت  رب  34ماما 

تسا تیاده  يامنهار  35ماما 

هدنباتش ناراب  تسا و  شراب  رپ  ربا  35ماما 

تسا ناشوج  همشچ  35ماما 

تسا ناتسلگ  ریدغ و  36ماما 

تسا نابرهم  ردپ  سینا و  رای  36ماما 

تسا ناگدنامرد  سردایرف  راوتسا و  هاگهانپ  36ماما 

؟ هچ ینعی  تسا  رطضم  37ماما 

بئاصم دابدنت  رد  ارهز  37همطاف 

... بیغلاب نونمؤی  نیذلا  هیآ  38ریسفت 

38هراشا

دنا نینمؤملاریما  نایعیش  38نیقتم 

بیغ قادصم  39ینعم و 

دندوب ترضح  نآ  هعیش  هنوگچ  نانمؤمریما  نامز  زا  لبق  40مدرم 

40هراشا

لطاب یلع  ریغ  تسا و  قح  41یلع 

تسا قح  نازیم  42یلع 

تسا منهج  تشهب و  هدننک  میسقت  43یلع 

بیغ هب  نانمؤم  اب  نیقتم  43طابترا 

کچوک یمسج  رد  گرزب  یناهج  44ناسنا ،

نآ تمالع  45نیقی و 

تسا رصع  ماما  هب  برق  همدقم  45نیقی 

رشحم رد  ادخ  47هبیبح 
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48یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  50هرابرد 
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مالسلاهیلع رصع  ماما  ياهمان  رد  یشهوژپ  بوبحم :  مان 

باتک تاصخشم 

نیسحدیس ،1325 -  ینیسح ، هسانشرس : 
. ینیسح نیسحدیس  هدنسیون  مالسلاهیلع / رصع  ماما  ياهمان  رد  یشهوژپ  بوبحم :  مان  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1391 قافآ ، نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. مس 22×29. 160ص ؛ يرهاظ :  تاصخشم 

.14 يداقتعا ؛ ياهتخانش  تسورف : 
978-964-8918-32-8 لایر :  40000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
لاس رد  قافآ  تاراشتنا  طسوت   '' مالسلاهیلع  رـصع  ماما  باقلا  اهمان و  رد  یـسررب  بوبحم :  مان   '' ناونع  اب  باتک  یلبق  پاچ  تشاددای : 

. تسا هدش  رشتنم   1375
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

. مالسلاهیلع رصع  ماما  باقلا  اهمان و  رد  یسررب  رگید :  ناونع 
اهبقل . - 255ق --  مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 
اهمان . - 255ق --  مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 
ثیداحا . - 255ق --  مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

ینآرق ياههبنج  . - 255ق --  مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 
BP51/ح5ن2 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/959 ییوید :  يدنب  هدر 
2784782 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

مان هب  ناوخب  تسا  شوخ  دنیوگ  هک  نابز  ره  هب  وت  مان  هادف  یحور  هللا  هیقب  وا ، گرزب  مان  رب  دورد  اب  نابرهم و  هدنیاشخب  دـنوادخ  مان  هب 
ار اه  مان  ملق  شزومآ  سپ  رد  و  دومرف . شناد  میلعت  تخومآ و  ملق  اب  ار  وا  هک  دـیرفایب  هتـسب  نوخ  زا  ار  ناسنا  دـیرفآ . هک  تراـگدرورپ 
دومرف و نییعت  اه  مان  زین  اه  هدـیرفآ  يارب  و  دـنناوخب . وکین  ار  وا  راگدرورپ  قح  هب  نافراع  ات  دـیرفآ  ییاـه  ماـن  زین  دوخ  يارب  تخومآ و 
، رتکچوک يا  هتـسد  رتگرزب و  مان  ار  یخرب  ار ، اه  مان  زین  داد و  اه  هبترم  ار  اه  هدـیرفآ  و  دیـشخب . تیارـس  اه  مان  هب  قیاـقح  زا  ار  ییاـبیز 
. ریظن یب  یقیاقح  دروآ و  لیدـب  یب  يراونا  ار  شیوخ  ینیع  ياه  مان  و  هحفص 8 ] یظفل [ . یملع و  مان  ار  یـضعب  ینیع و  مان  ار  یهورگ 

... مالسلا و هیلع  نیسح  مالسلا  هیلع  نسح  مالسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دش : هدیمان  نانچ  اهمان  نآ  مان 
دومرف و  [ . 1 ( ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا   ) هک دومرف  اطع  ناش  هژیو  یتراهط  صاخ و  یتسادـق  و 

انب هللا و  فرع  انب  هک  دیرفآ  تدابع  نافرع و  هلیـسو  ار  اه  مان  نآ  و  [ . 2 ( ] نورهطملا الا  هسمی  ال   ) هک دـنیامن  سمل  ار  اهنآ  مان  ناکاپ  اهنت 
هب یـشمی  يذلا  هللا  مسا  دومرف : اه  هرگ  حـتف  ناهن و  ياهجنگ  دـیلک  هک  اجنادـب  ات  داد ، ارق  زاسراک  ابیز و  زین  ار  اه  مان  مان  و  [ . 3  ] هللا دبع 
نآ دای  ار  شناقشاع  ياهلد  یشوخ  هاگ  نآ  [ . 5  ] نیرظانلا نویع  نوفج  میظع  قتر  هب  تقتف  يذـلا  مسالاب  کلاسا  و  [ . 4  ] ءاملا هجو  یلع 
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و دـیروخب . مان  اب  [ : 7  ] هللا مسا  یلع  اولک  تفگ : هک  هنوـگ  ناـمه  [ ، 6  ] هداـبع یلع  رکذ  هک  هحفـص 9 ] دومرف [  اه  مان  ياه  مان  اه و  ماـن 
مان هک  روخم  ار  وا  راتشک  [ : 9  ] هللا مسا  رکذی  هعمـست  یتح  هتحیبذ  لکات  و ال  دینک . راذگ  تشگ و  ادخ  مان  هب  [ : 8  ] هللا مسا  یلع  اوریس 
سک ره  مان  نتسناد  و  [ . 10 . ] تسا مامتان  ددرگن  زاغآ  میحر  نامحر و  دنوادخ  مان  اب  هک  يراک  ره  هک : داد  ادـن  زین  و  تسا . هدربن  ادـخ 

قشع و ياوجن  دننارب و  ناشنابز  رب  ات  دنیوا  مان  يوجتسج  رد  رظن ، زا  ناهنپ  مان  مان ، ناقشاع  و  [ . 11 . ] درمش مزال  تمحر  تدوم و  رد  ار 
يداه و شیاده  اب  یتعاس  رظتنم و  هملک  اب  شراظتنا  زا  یهاگ  مئاق و  مان  اب  شمایق  زا  دننک ، تیاکح  نارجه  مغ  دنهد و  رـس  قارف  دورس 

دنیآ دوخ  هب  يا  هظحل  و  دیحو ... دیرف و  ار  وا  دنـشیدنیب و  وا  ییاهنت  هب  یهاگ  دنهد و  تبحم  يادن  روصنم  نآ  يرای  اب  يزور  يدـهم و 
قاتـشم يا  یمان . اب  يدای  يا  هناهب  ره  هب  نینچ  مه  دـنهن و  مان  دیرـش  دـیرط و  ار  وا  سپ  دـنا  هتخاـس  شرود  شیوخ  لاـمعا  اـب  دوخ  هک 

، ناگتخابلد ریاس  نوچ  زین  وت  ات  هتفر  ملق  هب  سپـس  نابز و  هب  نیرید  یئاهلاس  زا  دنچ  یقاروا  رد  اه  مان  نآ  حرـش  نونکا  هدیـشک ! نارجه 
نیا باوج  هک  دیما  هحفص 10 ] يراد [ . دوخ  زادنا  مشچ  رد  بش  زور و  ار  بوبحم  مان  یهدرـس  اه  مان  نیا  اب  ار  تقارف  هلان  تبحم و  هآ 
دیـس نارهت -  نمهب 1374  كرابم 141616  ناـضمر   15 مارکلا دـالوا  نم  میرک  وا  هک  دـشاب  وا  بناـج  زا  یتیاـنع  یفطل و  اهادـن ، همه 

هحفص 13 ] ینیسح [  نیسح 

نامز ماما  ياه  بقل  اه و  مان 

هراشا

و نیرهاطلا . نیبیطلا  هتیب  لها  یلع  و  دمحم ، مساقلا  یبا  انیبن  اندیـس و  یلع  هللا  یلـص  و  نیملاعلا . بر  دمحلا هللا  « میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »
هذـه یف  هئابآ  یلع  هیلع و  کتاولـص  نسحلا  نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا  نیدـلا . موی  مایق  یلا  نـالا  نم  نیعمجا  مهئادـعا  یلع  هللا  هنعل 

ناطیشلا نم  هللااب  ذوعا  الیوط . اهیف  هعتمت  اعوط و  کضرا  هنکست  یتح  انیع  الیلد و  ارصان و  ادئاق و  اظفاح و  ایلو و  هعاس  لک  یف  هعاسلا و 
هدنب میدوب . نامهم  هحفص 14 ] ییاج [  رد  رضاح  نازیزع  زا  یکی  اب  شیپ ، هام  هس  دودح  رد  نینموم ) متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  هیقب   ) میجرلا

هرابرد میشاب  هتشاد  یتارکذت  كدنا -  دنچ  ره  هکلب -  درذگن ، ضحم  ینامهیم  تافراعت و  هب  تقو ، اهینامهیم ، رد  هک  تسا  نیا  ملومعم 
دوخ دـنهاوخن ، نم  زا  مه  راضح  رگا  یتح  هادـف . یحور  رـصع  ماما  اصوصخم  مهیلع و  هللا  مالـس  تیبلا  لها  لئاضف  ای  یقالخا ، يا  هتکن 
همه نامناج ، نامنان ، نم -  لاثما  صوصخب  یتسه -  رس  ات  رس  رد  ام  اریز  منک . تبحص  امـش  يارب  مهاوخ  یم  هک  منک  یم  داهنـشیپ  نم 
کی رد  هک  تسا  ییافو  یب  نیا  و  مینک ، یم  یگدنز  قازترا و  ناشیا  يوربآ  هار  زا  تسا و  مالسلا  هالصلا و  هیلع  نامز  ماما  لام  نامزیچ 

نآ لاثما  یـسرپلاوحا و  یهاکف و  نتفگ  ای  ینارذگـشوخ  ـالثم  ماـش و  ندروخ  هب  طـقف  تصرف  نآ  رد  ناـمتقو  مینک و  تکرـش  یناـمهم 
یم تبحـص  اج  ره  هک  متـسه  دیقم  رگید  فرط  زا  مینکن . هدافتـسا  تصرف  زا  ناشرما  يایحا  يارب  هدرکن  دوخ  یلاوم  زا  يدای  درذـگب و 
مه نیا  هتبلا  دشاب . ثیدح  کی  فصن  هعلاطم  هزادنا  هب  رگا  یتح  منک ، هعلاطم  هقیقد  هد  نآ  يارب  دشاب ، هک  مه  هقیقد  هد  يارب  رگا  منک ،
نآ رد  ناناوج ، نازیزع و  نیا  زا  یکی  دریگن . نم  زا  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ  مراودـیما  هک  بناـج  نیا  هیحور  رد  تسا  یهـالا  تاـقیفوت  زا 

هنیمز نیا  رد  ام  يارب  امـش  تسا و  هدـشن  وگتفگ  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  نامز  ماما  هب  عجار  هک  تسا  تقو  یلیخ  هک  تفگ  یناـمهم 
هک درک  ناـیب  داـقتعا  اـب  يردـقب  یلو  تفگ ، یلومعم  یلیخ  ار  دوخ  بلطم  وا  داد . رکذـت  هنیمز  نیا  رد  هصـالخ  و  دـیا ... هدرکن  تبحص 

نیمه لاح  هب  ات  زور  نآ  زا  تسا و  هدرک  داـجیا  جوم  نم  ناـج  رد  نم و  حور  هحفـص 15 ] رد [  لاح  هب  ات  زور  نآ  زا  هملک  کـی  نیمه 
نیا قح  تسا و  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهـش  مایا  هکنیا  اب  مود -  هیمطاف  رد  هک  متفرگ  میمـصت  اجنامه  رد  متـسه . رکف  هب  روط 

هب ار  سلجم  نیا  شیپ  هتفه  یتقو  یلو  منک . تبحـص  هللا  هیقب  ترـضح  ناشدنزرف  هرابرد  دوش -  هتفگ  نخـس  ناشیا  فصو  رد  هک  تسا 
بش جنپ  ره  متفرگ  میمصت  اذل  و  تسا . تمینغ  اجنیا  العف  سپ  میدوبن ! میدرم و  ام  عقوم  نآ  ات  دیاش  متفگ : دوخ  اب  دندرک ، داهنـشیپ  نم 
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اهیلع هللا  تاولص  يربک  هقیدص  ترـضح  هب  مه  ناملـس  وت  منک و  داریا  ینانخـس  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  نامز  ماما  هب  عجار  اجنیا  رد 
یتقو ناشیا  دنتـسه . یناحور  مه  ناشیا  سرد و  لوغـشم  متـسه و  محازم  ناشلزنم  رد  ناشیا ، تمدـخ  رد  هک  مراد  مق  رد  ینابزیم  دـشاب .

هک متفگ  هدنب  دینک . تبحـص  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هب  عجار  هیمطاف  مایا  تفگ : متـسه ، وپاکت  رد  ترـضح  هرابرد  نم  هک  دـید 
همالس هللا و  تاولص  نامز  ماما  ام ، نامز  مولظم  ام و  خیرات  مولظم  نامز ، نیا  رد  منک  یم  رکف  نم  یلو  دنتسه ، یکی  ناراوگرزب  نیا  همه 
یسک دروم  رد  دوشب و  لیکشت  سلجم  ناشیا  مان  هب  هکنیا  زا  دنشابن  تحاران  مه  ارهز  ترضح  دوخ  دسر  یم  مرظن  هب  دنـشاب و  یم  هیلع 
لاـح ره  رد  میـشاب . هتـشاد  یـضیارع  تسا ، برطـضم  يو  يرود  يارب  ناشفیرـش  لد  دـنک و  یم  یگنت  وا  تبیغ  يارب  ناـشیا  هنیـس  هـک 
مالـس ارهز  ترـضح  ملاع  ود  یب  یب  سلجم ، بحاص  ياضر  دروم  هک  دوش  يراج  یبلاطم  نم  نابز  رب  دهدب و  قیفوت  دنوادخ  مراودیما 

هب ار  بش  جـنپ  نیا  هجرف . یلاـعت  هللا  لـجع  ناشدـنزرف  هجوت  بلج  زین  رطاـخ و  یلـست  بجوم  نینچمه  دـشاب و  هحفـص 16 ] اهیلع [  هللا 
ناشیا لوبق  شریذپ و  دروم  هک  دیما  نیا  هب  میهد ، یم  حیـضوت  مینک ، یم  انعم  میناوخ ، یم  تیاور  میناوخ ، یم  ثیدح  دنوادخ  تساوخ 

.. دشاب

نامز ماما  ياه  مان 

هراشا

. دیسرپب ار  وا  مسا  هک  دشاب  نیا  مالـسا  زا  دعب  امـش  نخـس  نیلوا  دینک ، یم  دروخرب  راب  نیتسخن  يارب  یـسک  اب  یتقو  هک  دراد  تیاور  رد 

. مینک یم  مالـس  ضرع  شـسدقم  تحاس  هب  ادـتبا  میا  هدرک  دروخرب  راوگرزب  ياقآ  نیا  اب  هزات  هک  مینک  ضرف  میهاوخ  یم  بشما  [ 12]
ناشیا كرابم  مسا  مینیبب  الاح  هدابع . یلع  هتجح  هضرا و  یف  هللا  هیقب  ای  کـیلع  مالـسلا  میراد : یم  هضرع  تسا . تدارا  ضرع  اـم  مـالس 

رد تسا . هدـمآ  مه  همیرک  تایآ  ریـسافت  نمـض  رد  تسا . هدـمآ  تایاور  ثیداحا و  رد  هک  دـنراد  یفلتخم  ياهمـسا  ترـضح  تسیچ ؟
یم هک  هدـش  لقن  تسا -  نیرهاط  همئا  ردـق  یلاـع  باحـصا  زا  هک  یفعج -  رباـج  زا  هرامـش 2  تیاور  راونالاراحب  دلج 51  هحفص 29 

 ] نآ متـشاد  روضح  مه  نم  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ترـضح  تمدخ  دمآ  يدرم  راضح :. انا  مالـسلا و  هیلع  رفعج  یبا  یلا  لجر  لبقا  دـیوگ :
رب ادخ  تمحر  یلام :. هاکز  هناف  اهعضاوم . یف  اهعضف  مهرد  هئامسمخلا  هذه  ضبقا  هللا ! کمحر  درک : ضرع  ماما  هب  صخش  هحفص 17 ]

ماما رفعجوبا  ترـضح  مالـسلا : هیلع  رفعج  وبا  هل  لاقف  تسا . نم  تاکز  نیا ، نک . جرخ  شهار  رد  دریگب و  ار  مهرد  دـصناپ  نیا  داب ، وت 
فرـصم هب  رادرب و  ار  تتاکز  ینعی  نیملـسملا . نم  کناوخا  یف  نیکاسملا و  ماتیالا و  کناریج و  یف  اهعـضف  تنا  اهذخ  لب  دومرف : رقاب 

امش نارود ، نیا  رد  ینعی  تناملسم . ناردارب  و  یسانش ، یم  هک  ینیکاسم  یـسانش ، یم  هک  یماتیا  يراد ، هک  یناگیاسمه  هب  هدب  ناسرب و 
اذا اذه  نوکی  امنا  دنیامرف : یم  ماما  نآ  زا  دعب  دـینک . فرـصم  بسانم  دراوم  رد  ناتدوخ  ار  ناتلام  تاکز  دـیناوت  یم  ام  هزاجا  اب  نایعیش 

رهاظ دنک و  مایق  ام  مئاق  هک  تسا  ینامز  دنک ، فرـصم  امیقتـسم  ماما  ماما و  تسد  هب  دـیهدب  ار  تاکز  امتح  دـیاب  هکنیا  ینعی  انمئاق . ماق 
مهنم و ربلا  نامرلا  قلخ  یف  لدـعی  و  دـننک . یم  میـسقت  ار  لاوما  يواسم  تروص  هب  هیوسلاب و  مئاـق  ترـضح  هیوسلاـب :. مسقی  هناـف  دوش .
هچ دشاب و  راکوکین  هچ  دهد ، یم  جرخ  هب  تلادع  ادخ ، قلخ  نایم  رد  و  هللا :. یـصع  دـقف  هاصع  نم  و  هللا . عاطا  دـقف  هعاطا  نمف  رجافلا .

تمسق نیا  ات  تسا . هدومن  نایصع  ار  ادخ  ار ، وا  دنک  نایصع  هک  یـسک  هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  وا ، زا  دنک  تعاطا  هک  یـسک  راکهانگ .
هحفص 18 ] تسام [ . دهاش  دعب  هب  اجنیا  زا  دوب ، همدقم  ناونع  هب  ثیدح 

يدهم مان 

هانک هباقلا و  مالسلا و  هیلع  هئامسا  باب  دراد : یناونع  نینچ  هدرک  تیاور  نآ  رد  ار  ثیدح  نیا  یسلجم  همالع  هک  راحب  باتک  زا  یـشخب 
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ناشیا هکرابم  ءامـسا  زا  یکی  دنا . هدـیمان  ار  يو  اهنآ  هب  هکنیا  للع  شیاه و  هینک  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  یماسا  باب  ینعی  اهللع . و 
نایب زین  نآ  هیمست  تلع  فیرش  ثیدح  نیا  همادا  رد  هک  هیلع  هللا  مالس  تسا  يدهم  سدقم  مان  هدمآ ، باب  نیا  تایاور  زا  یضعب  رد  هک 

زا تسا  لوعفم  مسا  هملک  نیا  يدهم ؟ دنیوگ  یم  ترـضح  هب  ارچ  يدهملا ... یمـس  امناف  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا . هدش 
: دیامرف یم  هرقب  هروس  لوا  رد  میرک ، نآرق  رد  تیاده . ینعی : تسا ، نآ  ردصم  يدـه  درک و  تیادـه  ینعی  يدـه  يدـهی . يدـه ، هدام 

هللا مالـس  مولعلا  رقاب  ترـضح  هدش . تیاده  ینعی : يدهم  و  هدننک ، تیاده  ینعی : يداه  نیقتملل ) يدـه  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ  ملا ، )
دنیوگ یم  ناشیا  هب  ارچ  هیکاطناب . راغ  نم  هللا  بتک  رئاس  هاروتلا و  جرختـسی  یفخ . رمال  يدهی  هنال  يدهملا  یمـس  امنا  دیامرف : یم  هیلع 

یم ار  یهار  هک  یـسک  دشاب . هدش  ییامنهار  البق  دیاب  شدوخ  امتح  دنک ، تیاده  دهاوخ  هک  یـسک  هدش . تیاده  ینعی  يدهم  يدـهم ؟
هدیمان يدـهم  تهج  نیا  هحفـص 19 ] هب [  ام  مئاق  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ماما  دشاب . دلب  شدوخ  ار  هار  دـیاب  البق  دـهدب ، ناشن  دـهاوخ 

کی زا  ار  یهالا  بتک  ریاس  یلـصا و  تاروت  تسا و  هدـش  هدیـشوپ  هک  يراک  يوس  هب  دـنک  یم  تیادـه  یفخ :... رمال  يدـهی  هک  هدـش 
هاروتلا لها  نیب  مکحیف  دیامرف : یم  ترـضح  نآ  زا  دعب  دروآ . یم  رد  تسا -  یلعف  هیکرت  رد  يرهـش  هک  تسه -  هیکاطنا  رد  هک  يراغ 

و لیجنا . يانبم  رب  لیجنا  لها  نایم  و  لیجنالاب : لیجنالا  لها  نیب  و  دـنک . یم  مکح  تاروت  ساسا  رب  تاروت  لـها  نیب  هاـگ  نآ  هاروتلاـب :.
تایـصوصخ زا  ینعی  ناـقرف . هیاـپ  رب  ناـقرف  لـها  نیب  روبز و  هب  روبز  لـها  نیب  و  ناـقرفلاب : ناـقرفلا  لـها  نیب  روبزلاـب و  روبزلا  لـها  نیب 

ياهباتک ندروآ  تسد  هب  یناهنپ  روما  اهنآ . هب  دنک  یم  تیاده  سپـس  یناهنپ و  روما  هب  دوش  یم  تیاده  هک  تسا  نیا  يدـهم  ترـضح 
وا شیپ  ناهج  طاقن  همه  زا  لاوما  همه  اهلک : ایندلا  لاوما  هیلا  عمجت  و  ناقرف و ... روبز و  لیجنا و  تاروت و  تسا ، ناربمغیپ  ادخ و  یلـصا 

. اه هدـش  ناهنپ  اهجنگ و  ینعی  نیمز  نطاب  تسا . نیمز  نطاب  رد  نیمز و  رهاظ  رد  هک  هچنآ  اهرهظ : ضرالا و  نطب  یف  اـم  دوش . یم  عمج 
نآ رطاخ  هب  هک  ار  هچ  نآ  ار ، تایدام  دـیریگب  دـییایب و  ماحرالا . هیف  متعطق  ام  یلا  اولاـعت  دـیامرف : یم  مدرم  هب  تقو  نآ  ساـنلل : لوقی  و 

ار يدارفا  مک  یلیخ  نم  تسین ! هک  تیونعم  رطاخ  هب  تسا ، لوپ  رطاخ  هب  اهمحر  عطق  تافالتخا و  رتشیب  نوچ  دـیدرک ...! یم  ماحرا  عطق 
، میهد هولج  روط  نآ  ام  ار  شرهاظ  مه  رگا  دنـشاب . هتـشاد  فالتخا  هحفـص 20 ] مهاب [  يونعم  یحور و  لئاسم  رطاخ  هب  هک  مسانـش  یم 
هب يارب  و  هللا : مراحم  هیف  متبکر  و  دیدرک . يزیرنوخ  نآ  رطاخ  هب  ار  هچنآ  دیریگب  دییایب  ءامدلا : هیف  متکفس  و  تسا . يرگید  زیچ  شنطاب 

شیپ هک  دنک  یم  اطع  شـشخب و  مدرم  هب  یعون  تقو  نآ  هلبق : ناک  دحا  طعی  مل  ائیـش  یطعیف  دیدش . تامرحم  بکترم  شندروآ  تسد 
مرکا ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اجنیا  رد  ملـس ... هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  و  تسا . هدومنن  اطعا  نانچ  نآ  یـسک  نآ  زا 

لثم شمان  یمـساک : همـسا  نم . لسن  زا  تسا  يدرم  يدهم  ینم : لجر  وه  دندومرف : ناشیا  هک  دنک  یم  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یم هگن  وا  اب  ار  نم  ینعی  دنک . یم  ظفح  وا  رد  ارم ) نید   ) ار نم  دنوادخ  هیف :. هللا  ینظفحی  تسا . دمحم  وا  یلصا  مان  ینعی  تسا . نم  مان 

. دـنک یم  لمع  نم  شور  تنـس و  هب  یتنـسب :. لمعی  و  تسا . وا  راکورگ  رد  نم ، مان  نم و  نید  نم و  نتـشاد  هگن  هک  ینعم  نیدـب  دراد .
ناهج همه  لدع  هک  دنک  یم  يراک  ینعی  دنک . یم  رون  ییانـشور و  تلادع و  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  ارون :. الدـع و  اطـسق و  ضرالا  المی 

، لدع تسا . نآ  زا  معا  لدـع  تسا و  يدام  لئاسم  صوصخ  رد  تلادـع  يانعم  هب  طسق  دـنک . یم  رپ  ار  ایند  همه  رون  و  دریگ . یم  ارف  ار 
زا هحفـص 21 ] لبق [  ینعی  اءوس . اروج و  املظ و  ءیلتمت  ام  دـعب  دوش . یم  مه  هداوناخ  رد  لدـع  یقالخا و  لدـع  یعامتجا ، لدـع  لماش 

هچنآ دراد و  یفلتخم  بلاـطم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ثیدـح  نیا  تسا . یتـشز  يدـب و  روج و  ملظ و  زا  رپ  ناـهج  دـنک ، نینچ  وا  هکنیا 
یم تیادـه  هک  تهج  نیا  هب  یفخ :. رمال  يدـهی  هنـال  دوش ، یم  هتفگ  يدـهم  هک : تسا  نیا  تسا  طوبرم  اـم  ثحب  عوضوم  هب  امیقتـسم 
نآ يارب  دـننک  یم  رکذ  ییاـهلاثم  تسادـیپ -  تیاور  رهاـظ  زا  هکناـنچ  ترـضح -  نآ ، زا  دـعب  تسا . یفخم  هک  ییاـهزیچ  نآ  هب  دـنک 

یلـصا لیجنا  دروآ ، یم  نوریب  ار  نآ  ترـضح  دـشاب و  یم  هیکاطنا  راغ  رد  هک  تسا  تاروت  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  یفخم  هک  ییاـهزیچ 
ترـضح هک  ینآرق  هتبلا  تسا . نآرق  زین  و  دزاـس ، یم  رهاـظ  ار  نآ  ترـضح  هک  تسا  یلـصا  روـبز  دروآ ، یم  نوریب  ترـضح  هک  تسا 

رد امش  نالا  تسین . روط  نیا  تایآ  مظن  لوزن و  ناش  لوزن ، بیترت  رظن  زا  یلو  تسا ، نآرق  نیمه  همیرک  تایآ  رظن  زا  دننک ، یم  هضرع 
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زا یضعب  تسین و  مه  لابند  شتایآ  همه  هرقب  هروس  الوا  هک  تسا  ملسم  و  ار . هرقب  هروس  دعب  دیناوخ ، یم  ار  دمح  هروس  لوا  میرک  نارق 
کبر مساب  ارقا   ) هدش لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  هک  یتایآ  نیلوا  ایناث  و  تسا . یندم  نآ  تایآ  یـضعب  یکم و  نآ  تایآ 

هیآ هدش ، لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  هک  يا  هیآ  نیرخآ  و  دمح ، هروس  هن  تسا ، نآرق  رخاوا  رد  هک  تسا  ... ) قلخ يذلا 
هحفـص نیا [  تسا ؟ یفخم  اـجک  رد  تسا  یفخم  هک  ینآرق  نیا  بوخ ، تسا . نآرق  ياهطـسو  رد  هک  هدـئام  اـی  هبوت  هروس  رد  تسا  يا 

مالـسلا هیلع  نینموـملاریما  اـهزور ، نیا  لـثم  رد  هک  تسا  ینآرق  ناـمه  تسا . تماـما  ياـهثاریم  عـیادو و  ءزج  تسا ، همئا  دزن  نآرق  [ 22
زا یکی  دنتسب و  يا  هچراپ  رد  ار  نآ  ترـضح  ور  نیا  زا  دندنادرگرب ، دنتفریذپن و  نآ  ناربهر  تموکح و  یلو  دندرک ، هضرع  دندروآ و 

لوزن و ناش  اما  تسا  تایآ  نیمه  شتایآ  هتبلا  دـندرپس . رگید  کی  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  دـش  تماـما  عیادو 
هیلع نینموملاریما  هدرک و  الما  ار  تایآ  لوزن  ناش  مرکا  ربمغیپ  نآرق  نیا  رد  تسا . هدـش  لزان  هک  تسا  يروط  نامه  تایآ  لوزن  بیترت 
یسک یتقو  تسا . ناهنپ  هک  يرما  هب  یفخ ، رما  هب  دنک  یم  تیاده  نوچ  تسا ، يدهم  ترضح  مان  سپ  تسا . هتشون  ار  اهنآ  مه  مالـسلا 

نیا رد  هدش . تیاده  ینعم  هب  تسا  لوعفم  مسا  يدهم  هملک  هک  میدرک  ضرع  و  دشاب . هدش  تیاده  شدوخ  هک  دنک  تیاده  دـناوت  یم 
هن تسا  يداه  هملک  يانعم  ارهاظ  نیا  و  دنک . یم  تیادـه  وا  نوچ  ینعی : يدـهی  هنال  هدـمآ : مان  نیا  هب  ترـضح  هیمـست  هجو  رد  تیاور 

امتح تسا  يداه  هک  سک  ره  دشاب و  دناوت  یم  مه  يداه  تسا  يدهم  هک  یـسک  ره  نوچ  دـنک . یمن  داجیا  یلکـشم  نیا  یلو  يدـهم .
يداهلا مامالا  انالوم  غلب  مهللا  دـیناوخ : یم  دـهع  ياعد  رد  تسا . هدـمآ  مه  يدـهملا  يداـهلا  همئا  ءامـسا  ناـیم  رد  اذـل  و  تسا . يدـهم 

هحفـص 23] تایاور [  تلالد  هب  هک  رگید -  یفخم  ياهزیچ  زا  یکی  نیرهاـطلا ... هئاـبآ  یلع  هیلع و  کتاولـص  كرماـب  مئاـقلا  يدـهملا 
نیا رد  ضرالا  نطب  یف  ام  ترابع  دـیاش  هک  [ 13  ] تسا ینیمزریز  ریاخذ  دنک -  یم  تیاده  نآ  هب  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

ار نداعم  مامت  هک  دوش  یم  لماکتم  يروط  رـشب  ایآ  تسین . مولعم  تسا ؟ هنوگچ  تیاده  نیا  الاح  دشاب . هتـشاد  هراشا  نآ  هب  مه  ثیدح 
لـصا رگید  تایاور  تیاور و  نیا  دـشاب ، هک  شمادـک  ره  دـنک ؟ یم  ار  يراک  نینچ  یهالا  هداعلا  قراخ  هوق  هب  هکنیا  اـی  و  دسانـش ؟ یم 
سوور یلع  هدی  هللا  عضو  انمئاق  ماق  اذا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  میراد  ثیداحا  زا  یـضعب  رد  دـیامن . یم  دـییات  ار  عوضوم 

و مهلوقع : اهب  عمجف  دهد  یم  رارق  مدرم  رس  رب  ار  يدهم  ترضح  تسد  ای  ار -  دوخ  تسد  دنوادخ  دنک ، روهظ  مئاق  هک  یماگنه  دابعلا :
هک روط  نامه  ددرگ . یم  زکرمتم  دوش  یم  عمج  یتقو  رون  تسا و  رون  لقع  هک  دیناد  یم  امـش  و  دـنک . یم  زکرمتم  ار  ناشیاهلقع  نآ  اب 

رتمرگ رتناشخرد و  دوش و  یم  زکرمتم  دریگ ، یم  نوناک  نآ ، زا  روبع  اب  دیـشروخ  هعـشا  میریگب ، دیـشروخ  رون  يولج  ار  ینیب  هرذ  یتقو 
دهد یم  روبع  تیالو  نیب  هرذ  زا  دهد ، یم  ناج  دهد ، یم  نوناک  دنک ، یم  مکارتم  دنک ، یم  عمج  ار  مدرم  ياهلقع  ترـضح  ددرگ . یم 

رد هک  ار  هچنآ  دنوش و  یم  تیاده  مدرم  اهلقع ، نیا  اب  دش ، روط  نیا  یتقو  دوش . یم  دایز  شا  ییانـشور  شرون و  شترارح ، هجیتن  رد  و 
! ریخ هن  طـقف ...!؟ دـنروآ  یم  ار  اـهنیا  میناروا و ... هحفـص 24 ] سم [ ، هزوریف ، هرقن ، ـالط ، دـننک ، یم  جارختـسا  تسا  ینیمزریز  ریاـخذ 

نوریب شتامیلعت  تیبرت و  اب  ترضح  هک  دراد  دوجو  يداعم  ادبم و  يدیحوت و  فراعم  زا  ییاهندعم  مه  اهلد  نیمز  رد  یفخ . رمال  يدهی 
تسا نیا  يدهم  ترضح  تایـصوصخ  زا  یکی  هک  هدرک  لقن  يدنوار  جئارخ  زا  هحفص 336  دلج 52  راحب  فیرش  باتک  رد  دروآ . یم 

هب تءاج  ام  عیمجف  هک : تسا  یتلاح  رد  نیا  دنک و  یم  لماک  ار  ملع -  هنیمز   27 ملع ، باب  ینعی 27  ملع -  فرح  دیآ 27  یم  یتقو  هک 
رـشب هب  دنا و  هدروآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ات  متاخ  زا  متاخ و  ات  مدآ  يادـتبا  زا  ناربمایپ  هک  یمولع  همه  ینعی  نافرح . لسرلا 

دنک و یم  هفاضا  ار  ملع  رگید  باب  دـیآ 25  یم  یتقو  نامز  ماما  تسا و  ملع  فرح  نآ 27  زا  فرح  ود  طقف  اعومجم  دـنا  هدرک  هضرع 
فراعم نآ  تسه و  مه  اهنیا  زا  رتمهم  هن ! تسین . يرهاظ  يدام و  ياـه  هنیمز  رد  طـقف  ناـهنپ  رما  سپ  دوش . یم  لـماک  باـب  هب 27  ملع 

. تساهلد نیمز  رد  هک  تسا  یناسنا  لئاسم  یقالخا و  لئاسم  يدیحوت ، لئاسم  يداعم و  یئدبم و 
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ماـیق ینعی  مئاـق -  دـنیوگ  یم  وا  هب  ارچ  هک  تسا  هدـش  دراو  تیاور  عون  ود  هنیمز  نیا  رد  تسا . مئاـق  كراـبم  بقل  ترـضح  رگید  ماـن 
 ] بلطم ود  مینک  هصالخ  هک  ار  اهنآ  عومجم  یلو  تسا ، دایز  تایاور  دادعت  هتبلا  دنا . هدومرف  ریبعت  هنوگ  ود  هب  و  هداتـسیا -  اپ  رب  هدننک ،

ثیدح يرگید  دلج 51 و  راحب  زا  هحفص 28  هرامـش 1  ثیدح  یکی  تسا ، هدمآ  ثیدح  ود  نیا  رد  هک  دیآ  یم  رد  اهنآ  زا  هحفص 25 ]
خیـش رابخالا  یناعم  رد  ثیدح  نیا  یلـصا  ردـصم  منک . یم  ضرع  ار  هرامش 3  ثیدح  لوا  تسا . رترـصتخم  هک  هحفـص 30  هس  هرامش 
موقی هنال  امئاق  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  یمـس  دـیامرف : یم  مینک . یم  لقن  اجنآ  زا  ار  نآ  صن  ام  هدـش و  تیاور  هحفص 65  رد  تسا . قودص 

مایق شمان  ندش  شومارف  زا  سپ  هکنیا  رطاخ  هب  هدننک -  مایق  هدش ، رهاظ  هداتـسیا ، اپ ، رب  ینعی  دنیوگ -  یم  مئاق  وا  هب  هرکذ :. توم  دـعب 
مینک یم  عورش  سلاجم  رد  یتقو  ینعی  دنرب . یمن  ار  وا  مان  مدرم  شمایق  شروهظ و  زا  لبق  هک  تسا  نیا  هیمست  نیا  تلع  ینعی  دنک . یم 

هب عجار  تسا ...! سب  رگید !؟ ردـقچ  دـینک !؟ یم  تبحـص  ناـمز  ماـما  هب  عجار  تسا ... رکنم  مدرم  يارب  نتفگ  نخـس  ترـضح  هراـبرد 
یم ثحب  اهنآ  يور  هدنیآ ، ياهبش  رد  هک  تسا  ترـضح  فیرـش  باقلا  زا  بقل  راهچ  هلاسم ، نیا  رب  دییات  دینک ...! وگتفگ  رگید  لئاسم 

یمن مان  وا  زا  دنا ، هدرک  اهر  ار  وا  دـنا ، هدرک  درط  ار  وا  مدرم  هک  یـسک  هتخیرگ ، ینعی  دیرـش  هدـش ، هدـنار  ای  دورطم  ینعی  دـیرط  مینک :
بـسانم مان  اجنیا  رد  تسا . ترـضح  باقلا  زا  بقل  راهچ  اهنیا  اهنت . هکی و  ینعی : ود  ره  هک  دیحو  و  دـیرف ، دـننک ، یمن  انتعا  وا  هب  دـنرب ،

هرابود دعب  و  هحفـص 26 ] دنتـسیا [  یم  دنوش  یم  دنلب  مئاق  بقل  مارتحا  هب  نایعیـش ، هک  دیناد  یم  منک . ضرع  ناتتمدـخ  ار  یتیاور  تسا 
تهج نیا  هب  راک  نیا  هینالوط :. هبیغ  هل  نال  دـنا : هدومرف  نایب  نینچ  ار  مایق  نیا  تلع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  نیا  رد  دننیـشن . یم 

هب تبـسن  هک  يدـیدش  تفار  رطاـخ  هب  ترـضح  و  هتبحا : یلا  هفارلا  هدـش  نم  و  تشاد . دـهاوخ  ینـالوط  یتـبیغ  ترـضح  نآ  هـک  تـسا 
دای بقل  نیا  اب  ار  وا  هک  یناسک  مامت  هب  هتبرغب :. هرـسحلا  هتلودب و  رعـشملا  بقللا  اذـهل  هرکذـی  نم  لک  یلا  رظنی  دراد ، دوخ  نارادتـسود 
دعب دیامرف . یم  رظن  تسا ، شنامز  ماما  یبیرغ  تباب  زا  هدننک  دای  هودنا  ترسح و  يایوگ  دراد و  ترـضح  نآ  تلود  هب  راعـشا  هک  دننک 

نامـشچ اب  شبابرا  یتقو  تسا ، عضاخ  دوخ  بابرا  هب  تبـسن  هک  يا  هدنب  کی  هک  تسا  هتـسیاش  هک  دنهد  یم  حیـضوت  ترـضح  نیا ، زا 
. دنک اعد  وا  جرف  يارب  دزیخرب و  دوخ  ياج  زا  الوم  هب  تبسن  مارتحا  يادا  تشادگرزب و  میظعت و  يارب  دنک ، یم  هاگن  وا  هب  دوخ  كرابم 
: لاق یلامثلا  نع  تسا : هدش  لقن  دلج 51  راحب  هحفـص 28 و 29  رد  هک  مروایب  ار  رتلـصفم  لوا و  ثیدح  هک  تسا  نآ  تبون  الاح  [ . 14]

يدج لتق  امل  لاق : امئاق ؟ مئاقلا  یمـس  ملف  تلق : یلب . لاق : قحلاب ؟ نیمئاق  مکلک  متـسلا  هللا ، لوسر  نبا  ای  هیلع : هللا  تاولـص  رقابلا  تلاس 
هحفـص 27] لـتق [  نمع  لـفغتا  اندیـس ! اـنهلا و  اولاـق : بیحنلا و  ءاـکبلاب و  لـج  زع و  هللا  یلا  هکئـالملا  تجـض  هیلع  هللا  یلـص  نیـسحلا 

دعب ول  مهنم و  نمقتنال  یلالج  یتزع و  وف  یتکئالم  اورق  مهیلا : لج  زع و  هللا  یحواف  کـقلخ  نم  کـتریخ  کتوفـص و  نبا  کـتوفص و 
زع و هللا  لاقف  یلـصی . مئاق  مهدـحا  اذاف  کلذـب . هکئالملا  ترـسف  هکئالملل ، نیـسحلا  دـلو  نم  همئالا  نع  لج  زع و  هللا  فشک  مث  نیح .

یمن اپ  هب  ار  قح  امش  همه  رگم  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  مدیسرپ : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  ماما  زا  دیوگ : يوار  مهنم . مقتنا  مئاقلا  کلذب  لج :
هک یماگنه  دومرف : ترـضح  دنیوگ ؟ یم  مئاق  مهدزاود ] ماما  ینعی   ] مئاق هب  ارچ  سپ  متفگ : یلب . دومرف : دییامن ؟ یمن  مایق  نادب  دیراد و 

هدیزگرب ندش  هتشک  زا  ایآ  ام ! ياقآ  دوبعم و  دنتفگ : دندرک و  هلان  هیرگ و  ادخ  هاگرد  رد  ناگتشرف  دش ، هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  مدج 
تزع و هب  مسق  نم . ناگتـشرف  يا  دیریگ  رارق  دینکن و  هجـض  هک : درک  ادن  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  یلفاغ !؟ دوخ  قلخ  زا  هدیزگرب  دنزرف  و 

هکئالم يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  ناماما  سپ  تفرگ . مهاوخ  ماقتنا  زارد  یتدم  زا  سپ  ول  و  نانآ ، زا  هک  مدوخ  لالج 
لج زع و  يادخ  تقو  نآ  دناوخ . یم  زامن  هداتسیا  اپ  هب  هک  دندید  ار  نانآ  زا  یکی  ماگنه  نآ  رد  دندش  دونشخ  ناگتـشرف  درک و  نایامن 

نیسح ماما  نوخ  ماقتنا  يارب  مایق  زامن و  رد  مایق  مئاق  بقل  يانعم  اجنیا  رد  تفرگ . مهاوخ  ماقتنا  نانآ  زا  هدننک  مایق  نیا  هلیسو  هب  دومرف :
ار ترـضح  هدمآ و  ایلوا  ایبنا و  نوخ  هدـنریگ  ماقتنا  ینعی  مقتنم ، هحفـص 28 ] بقل [  زین  رگید  ثیداحا  رد  تسا . هدش  هتفگ  مالـسلا  هیلع 

. دنا هدومرف  یفرعم  مد  یلو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  هب  تبسن  اصوصخم 
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ینعی تسا ، رظتنم  مه  ترضح  هک  ارچ  تسا . تسرد  دوش ، هدناوخ  مه  رظتنم  هتبلا  تسا . رظتنم  ترضح  ياهمان  باقلا و  زا  رگید  یکی  « 
رد لوعفم . مسا  رظتنم  تسا و  لعاف  مسا  رظتنم  دنتـسه . وا  راـظتنا  رد  مدرم  ینعی  تسا ، رظتنم  مه  و  دـنک ، روهظ  دـشک  یم  راـظتنا  هکنیا 

: دیوگ هک  هدش  تیاور  تسا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  باحصا  زا  یکی  هک  فلد  یبا  نب  رقص  زا  مراهچ ، ثیدح  هحفص 30  دلج 51  راحب 
: دیوگ هک  مالسلا  هیلع  داوج ] ترـضح  ینعی   ] اضرلا یلع  نب  دمحم  زا  مدینـش  لوقی : مالـسلا  هیلع  اضرلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  ابا  تعمس 
.: یتعاط هتعاط  و  یلوق . هلوق  و  يرما . هرما  دشاب . یم  مهد  ماما  هک  تسا  یلع  نم  دنزرف  نم  زا  دـعب  ماما  ینعی  یلع . ینبا  يدـعب  مامالا  نا 

شدـنزرف رد  وا  زا  دـعب  تماما  نسحلا : هنبا  یف  هدـعب  همامالا  و  تسا . نم  ندرب  نامرف  وا  زا  تعاطا  و  نم ، راتفگ  وا  راتفگ  نم ، رما  وا  رما 
ماما ترـضح  شردـپ  رما  لوق و  وا ، رما  لوق و  ینعی  هیبا . لوق  هلوق  و  هیبا . رما  هرما  مالـسلا . هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ینعی  تسا . نسح 

مث تسا . شردپ  تعاطا  وا  تعاطا  و  هیبا . هعاط  هتعاط  و  تسا . نم  هحفص 29 ] نامرف [  نیع  شنامرف  مه  وا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يداه 
یم طایتحا  یلیخ  رصع  ماما  سدقم  ماقم  یفرعم  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  دیناد  یم  نوچ  دش . تکاس  دومرف و  ار  نیا  ترـضح  تکس :.

هدینش ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  زا  تراشب  دنتـسناد و  یم  نانمـشد  هکنیا  رطاخ  هب  دندوب . هیقت  نامز  رد  اعون  اریز  دندرک .
روهظ اهنآ  نامز  رد  ماما  نآ  هک  دنداد  یم  لامتحا  نوچ  اهنیا  دنز . یم  مه  هب  ار  نارگمتـس  همه  تخت  جات و  دیآ و  یم  یـسک  هک  دندوب 

رد الومعم  مه  همئا  دندرک و  یم  لرتنک  الماک  اذل  دیاین . دوجو  هب  يدنزرف  نینچ  هک  دندوب  بظاوم  یلیخ  دنک ، ارجا  ار  همانرب  نیا  دنک و 
تسه هعیش  ياهباتک  رد  یباب  هدش و  دراو  ثیداحا  زا  یضعب  رد  هک  مه -  عوضوم  نیا  دندومرف . یمن  يزیچ  باحصا ، صاوخ  ریغ  شیپ 

ترضح نآ  هک  نامز -  نیا  رد  الا  تساهنامز و  نآ  هب  طوبرم  ندرب  مان  تمرح  اذل  دوش . یم  یـشان  اج  نیمه  زا  دیربن -  ار  ماما  مسا  هک 
مه همئا  دوخ  درادن . یعنام  ندرب  مسا  املع ، زا  يرایسب  مکح  هب  دنرادن -  ناشیا  هب  یسرتسد  مدرم  هماع  دنرب و  یم  رـس  هب  اربک  تبیغ  رد 

. تسا هدوبن  حرطم  رگید  هیقت  فوخ و  تمکح  نآ  نوچ  دـنا ، هدرب  مسا  مه  ام  ياـملع  دـنا و  هدرب  مسا  دـنا  هدوبن  هیقت  رد  هک  یناـمز  رد 
یبا نب  رقـص  میدرگرب : تیاور  همادا  هب  تسا . ثحب  دروم  زونه  هلاسم  دـننک و  یم  لاکـشا  مه  اربک  تبیغ  هرود  رد  املع  زا  یـضعب  هتبلا 
یم هحفص 30 ] دنک و [  یم  لاوس  اددجم  شدوخ  دندومرف ، توکـس  دنتـشاذگ و  مامتان  ار  نخـس  مالـسلا  هیلع  ماما  دنیب  یم  یتقو  فلد 
نیا یتقو  داوج  ترـضح  ادیدش . اءاکب  مالـسلا  هیلع  یکبف  تسیک ؟ نسح  زا  دعب  ماما  نسحلا :؟ دعب  مامالا  نمف  هللا ، لوسر  نبا  ای  دـیوگ :
مایق هک  شرسپ  نسح ، زا  دعب  رظتنملا :. قحلاب  مئاقلا  هنبا  نسحلا  دعب  نم  نا  دومرف : نآ  زا  دعب  و  تسیرگ ، تدش  هب  ادتبا  دینـش ، ار  لاوس 
مئاق ناشیا  هب  ارچ  مئاقلا :؟ یمـس  مل  و  هللا ، لوسر  نبا  ای  مدرک : ضرع  دـیوگ : يوار  دـسر . یم  تماما  هب  تسا  رظتنم  دـنک و  یم  قح  هب 

هکنیا زا  سپ  وا  اریز  دنیوگ ، یم  مئاق  وا  هب  ینعی  هتماماب . نیلئاقلا  رثکا  دادترا  هرکذ و  توم  دـعب  موقی  هنال  دومرف : ترـضح  دـنیوگ ؟ یم 
: هل تلقف  دزیخ . یم  اپ  هب  دنا  هدش  دترم  هتشگرب و  دوخ  هدیقع  زا  دنا ، هدوب  لئاق  ار  شتماما  هک  یناسک  رثکا  هدش و  كورتم  یلکب  شمان 
هک دراد  یتبیغ  هکنیا  يارب  اهدـما : لوطی  اهمایا و  رثکت  هبیغ  هل  نال  دومرف : دـنیوگ . یم  رظتنم  ناشیا  هب  ارچ  متفگ : رظتنملا :. یمـسی  مل  و 

تبیغ نیا  نارود  رد  ار  مدرم  فلتخم  ياـه  هتـسد  تـالاح  ترـضح  نآ  زا  دـعب  دـشک . یم  ازارد  هب  شناـمز  دوـش و  یم  ینـالوط  یلیخ 
وا صلاخ  باحصا  دنتـسه ، وا  ییامرف  فیرـشت  وا و  روهظ  هار  هب  مشچ  هک  یناسک  نوصلخملا : هجورخ  رظتنیف  دنیامرف : یم  نایب  ینالوط 

ار وا  دای  نارکنم ، نودحاجلا :. هرکذب  ءيزهتسی  و  دننک . یم  شراکنا  دنتـسه ، بیر  کش و  لها  هک  یناسک  نوباترملا : هرکنی  و  دنتـسه .
نالا دـناوت  یمن  ادـخ  رگم  دـیآ !؟ یم  رب  وا  زا  يراک  هچ  تبیغ !؟ نامز  رد  دراد  هدـیاف  هچ  ناـمز  ماـما  دـننک ... یم  هحفص 31 ] ازهتـسا [ 
دنوش یم  ادیپ  یناسک  رایسب  و  نوتاقولا :. اهیف  رثکی  و  دیروآ ! نایم  هب  نیرضاح  زا  نخـس  تسا  بیاغ  وا  هک  العف  دنک !؟ قلخ  ماما  هرابود 

یم نییعت  فیلکت  دنـسیون و  یم  هلاسر  ادخ  يارب  هک  یناسک  ینعی  نولجعتـسملا . اهیف  کلهی  و  دـننک . یم  تقو  نییعت  وا  روهظ  يارب  هک 
!؟ دنک یمن  روهظ  ارچ  سپ  تسه  نامز  ماما  رگا  دنیوگ : یم  هک  دنتسه  یناسک  نولجعتسم  دنوش . یم  كاله  دننک  یم  لاجعتسا  دننک و 
رس هکنیا  ياج  هب  دنتسین و  یهالا  ریدقت  میلست  هک  دنتـسه  يدارفا  اهنیا  دوب ...!؟ رظتنم  دیاب  یک  ات  رگید  تسا ! هتفرگن  ملظ  ار  ناهج  رگم 
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اعد الوم  جرف  لیجعت  يارب  دنیامن و  روهظ  ریدقت  رد  عیرست  ياضاقت  عوشخ  عوضخ و  اب  دنزادنیب و  نییاپ  نیملاعلا  بر  لباقم  رد  ار  دوخ 
یلو لاب  ام  مل و  دـنیوگ : یم  مب  مل و  دـنیاشگ و  یم  ضارتعا  هب  بل  دـننک  یم  هلگ  دوخ  يادـخ  هاگرد  هب  ناشنامز  ماـما  تبیغ  زا  دـننک 
یم تسکش  یهالا  ناحتما  رد  اربک  تبیغ  نارود  رد  دارفا  هنوگ  نیا  هحفص 32 ] [ . ] 15 [ !؟ روجلا نم  ضرالا  تالتما  دق  رهظی و  رمالا ال 

زورب زور  دوخ  رد  ار  ضارتعا -  هن  راظتنا -  تلاح  دـننک و  هشیپ  ربص  هک  یناسک  الباقتم  و  دـنهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناـمیا  دـنروخ و 
نارود ياه  هنتف  زا  دنوش و  یم  قفوم  دنربن ، رتارف  یگدنب  میلگ  زا  ار  دوخ  ياپ  دنشاب و  لاعتم  يادخ  میلـست  لاح  نیع  رد  دننک و  تیوقت 

اهیف وـجنی  و  دـنهد : یم  ناـیاپ  ار  دوـخ  مـالک  هفیرـش  تراـبع  نیا  اـب  هرقف  نیا  زا  دـعب  ترـضح  اذـل  دـننک . یم  ادـیپ  تاـجن  ناـمزلارخآ 
تمالا و هماقال  رظتنملا  نیا  هدمآ : بقل  نیا  مه  هبدن  فیرش  ياعد  رد  دننک . یم  ادیپ  تاجن  نارود  نآ  رد  ناگدنوش  میلـست  نوملـسملا :

!؟ ننسلا ضئارفلا و  دیدجتل  رخدملا  نیا  جوعلا !؟

نآ هجیتن  نخس و  هصالخ 

بقل و  مئاق ، سدقم  مان  يدهم ، كرابم  بقل  مان و  میدروآ ، دهاش  ثیدح  زا  ترـضح  هکرابم  باقلا  ءامـسا و  زا  مسا  هس  هرابرد  بشما 
. یناهنپ روما  هب  دنک  یم  تیاده  يو  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنا  هدومرف  هک  میدید  يدـهم  هب  ترـضح  هیمـست  هجو  دروم  رد  رظتنم . كاپ 

نیا رد  میا ؟ هدرک  ناهنپ  هچ  میا ؟ هتـشاک  هچ  بلق  زیخلـصاح  نیمز  نیا  رد  تسامـش . نم و  لد  ياه  یگدولآ  یناـهنپ ، ياـهرما  زا  یکی 
دروم رد  اما  و  ام . ياهنورد  اهرـس و  اهزغم و  اهلد و  هحفـص 33 ] رد [  یناهنپ  رما  هب  دنک  یم  تیاده  يدهم  میا ؟ هداهن  هچ  هنیمز  نیمز و 

زا ایآ  میتسه !؟ شدای  هب  ام  یتسار  شدای . گرم  شرکذ و  توم  زا  دعب  دنک و  یم  مایق  نوچ  تسا  مئاق  دنا  هدومرف  هک  میدـید  مئاق  بقل 
هک میراذـگ  یم  يرگید  ياهمان  اـی  يدـهم و  ار  ناـمیاه  هچب  مسا  اـیآ  شماـن ...!؟ نتفر  نیب  زا  هب  دـننک  یم  کـمک  هک  میتسه  یناـسک 
وا جورم  المع  اـملع و  و  میراد . وا  زا  ییاـهناشن  نامیگدـنز ، نتم  رد  نامیگدـنز ، رد  اـم  اـیآ  ار ...!؟ وا  ماـن  وا و  تیـصخش  دـنک  یعادـت 
هب یهجوت  میتسه ، شا  هرفـس  رـس  رب  هکنیا  دوجو  اب  ای  میتسه ...!؟ وا  دای  هب  ایآ  میتسه !؟ وا  دنمتدارا  ایآ  میتسه !؟ وا  هعیـش  ایآ  میتسه ...!؟
...؟ هچ ینعی  شراظتنا  دنتسه ... شراظتنا  رد  ناصلخم  هک  تسا  یـسک  نیمه  دراد . رظتنم  مان  ترـضح  مینک ...!؟ یمن  شدای  میرادن و  وا 
یم هک  هجرف  هللا  لجع  مینک ...!؟ یم  راظتنا  تابثا  میرظتنم و  نامراک  مادـک  اب  و  میرب !؟ یم  راظتنا  وحن  وچ  هب  و  میراد ...!؟ راظتنا  ردـقچ 
دنا هدومرف  بوقعی  نب  قاحـسا  هب  دوخ  عیقوت  ياهتنا  رد  ترـضح  هک  ار  ترابع  نیا  ایآ  تسا ...!؟ نابز  هقلقل  ای  میئوگ  یم  اـعقاو  مییوگ ،

، دینک اعد  هحفص 34 ] جرف [  يارب  دایز  16 ؛ ] . ] مکجرف کلذ  ناف  جرفلا . لیجعتب  ءاعدلا  اورثکا  دنیوگ : یم  هک  میا  هدینـشن  میا و  هدیدن 
...!؟ مینک یم  اعد  یتالاح  هچ  اب  مینک ...!؟ یم  اعد  يروطچ  مینک ...!؟ یم  اـعد  ردـقچ  یتسار  تسامـش . راـک  شیاـشگ  جرف و  نیمه  هک 

رثا رد  یـضیرم ، کی  زا  یلوپ ، یب  زا  میوش  یم  هفالک  یتقو  هک  يروط  نامه  ایآ  روهظ ...!؟ راظتنا  هب  تسا  هتـشغآ  نامناج  دص  رد  دنچ 
مدرم دـمحم ! دـیوگ : یم  دـمحم  شدـنزرف  هب  هر )  ) سوواط نب  دیـس  هن ...! ای  مینک ...!؟ یم  اعد  يروط  نآ  يزیزع ، کـی  نداد  تسد  زا 

 - تسا هدش  مگ  مدرم  زا  هک  یماما  ایآ  دننک . ادیپ  ار  ناشدنفـسوگ  ات  دـنریگ  یمن  مارآ  زور  بش و  دـننک ، یم  مگ  ار  يدنفـسوگ  یتقو 
یلو درذـگ  یم  اهنآ  رب  اهلاس  اهزور و  اـه و  هظحل  درذـگ ، یم  اـهنآ  رب  زور  بش و  هک  تسا  دنفـسوگ  کـی  زا  رتجرا  یب  هللااـب -  ذاـیعلا 
ءزج میـشابن و  ناشیا  راظتنا  مشچ  میـشاب و  رایغا  لاـبند  هک  میـشاب  ییاـهنآ  زا  مه  اـم  دـنکن  ارچ ...!؟ دـنریگ !؟ یمن  دوخ  ماـما  زا  یغارس 

راظتنا مشچ  هک  میـشاب  ییاهنآ  زا  هکلب  مینک ، ازهتـسا  الوق  المع و  هک  میـشابن  ییاـهنآ  زا  تسا  دـیما  میـشاب ...! نیـصلخم  ریغ  نیدـترم و 
لاح نا  مهللا  هک : دشاب  نیا  ناملاح  نابز  میـشاب و  هتـشاد  ار  وا  رادید  يانمت  میـشاب و  وا  راظتنا  رد  میزودب و  هر  هب  مشچ  هراومه  میـشاب ،

هحفـص ارم [  درک  روهظ  وا  یتقو  منیبن ، ار  وا  مریمب و  رگا  یتح  ایادـخ  [ 17 ... ] ایـضقم امتح  كدابع  یلع  هتلعج  يذلا  توملا  هنیب  ینیب و 
لیاـموت يور  سوه  زج  ارم  تسین  كاـخ  مرآ  رب  وچ  تماـیق  هب  رـس  . میوگ کـیبل  ار  شتوعد  اـت  رواـیب  نوریب  مربـق  زا  اـمرف و  هدـنز  [ 35

توم دعب  موش  هدنز  رگد  رابوت  يوم  هلسلس  درگن  رگ  قشع ؟ ددرگن ز  هناوید  هک  تسیکوت  يوک  رس  نانیشن  كاخ  دنتـسین  نیرب  سودرف 
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لوتقملا مدـب  بلاـطلا  نیا  هللا ! هیقب  اـی  مییوگبوت : يوینم  وچ  يور  مرگن  اـت  باـقن  نکفارب  هرهچ  نآ  زا  هللااـبوت  يوب  دـسرب  مماـشم  هب  رگ 
تـسار دوب ، تخـس  گرم  دنیوگبعـصا  هللا -  و  بابحالا -  هقرافم  یتفلا  یلع  بعـص  توملا  نا  : نولوقی میـشاب . هار  هب  مشچ  و  ـالبرکب !؟

میشاب ترضح  راظتنا  رد  نامیگدنز ، اب  نامملق ، اب  نامرکف ، اب  ناحور ، اب  نامناج ، ابتسین  راظتنا  زا  رت  تخس  کیل  تسا  تخـس  دنا  هتفگ 
هحفص 36 ] دنتسه [ . وا  مودق  راظتنا  رد  صلخم  ناگدنب  دراد و  رظتنم  بقل  وا  هک 

تسا يدهم  راظتنا  رد  هیضرم  يارهز 

هدـیمخ دـق  اب  ناوج  مناخ  کی  دـیابب ، ـالوم  رورـس و  نآ  تقو  هچ  هک  تسا  هتخود  مشچ  هک  یناـسک  زا  یکی  دـنرظتنم ...!؟ یناـسک  هچ 
، هتفرگ ولهپ  هب  تسد  دیاش  دهاوخ ...؟ یم  هچ  يدهم  شدنزرف  زا  ارهز  ارهز ...؟ دـنک  یم  هچ  یلع . يارهز  ربمغیپ و  يارهز  مان  هب  تسا ،

قدـص دریگب ... ماقتنا  ار  شا  هتـسکش  يولهپ  وا  ات  دـهدب  ناـشن  يدـهم  شدـنزرف  هب  هک  هدرک  ناـهنپ  شرهوش  زا  هدـناشوپ ، ار  شیوزاـب 
ادـخ لوسر  نآ  رد  هک  هر )  ) قودـص خیـش  یلاـما  رد  لوقنم  تسا  یثیدـح  ار . اهتبیـصم  همه  دومرف  ییوگـشیپ  مرکا  ربمغیپ  هللا ...! لوسر 

یه و  ینیع . رون  یه  و  ترابع : نیا  هب  دسر  یم  هکنیا  ات  دیامرف  یم  ار  یبلاطم  رهطا  يارهز  تمظع  هب  عجار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یم ضرع  تسا . نم  ناـج  حور و  ارهز  تسا . نم  لد  هرمث  ارهز  تسا  نم  مشچ  رون  ارهز  یبنج :... نیب  یتـلا  یحور  یه  و  يداوف . هرمث 
یم لبق  زا  ناتدوخ  دنچ  ره  دننک ...! یم  هچ  امش  هرمث  اب  امش ، تافو  زا  دعب  زور  دنچ  امش ، تما  دینیبب  دیرادرب و  رـس  هللا ، لوسر  ای  منک :

ترکذ منیب ، یم  ار  میارهز  هک  یعقوم  اهتیار : امل  ینا  و  دیامرف : یم  هک  هللا  لوسر  قدص  اعقاو  دیدوب . هداد  ربخ  دـیدید و  یم  دـیتسناد و 
یلع اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  رـس  رب  هک  تبیـصم  هوک  تابیـصم ، نآ  مرظن  رد  دوش  یم  مسجم  دیآ ، یم  مدای  شا  همه  يدعب : اهب  عنـصی  ام 

یب هک  ار  ارهز  منیب  یم  ایوگ  اهتیب : لذلا  لخد  دق  اهب و  یناک  « ...!؟ هللا لوسر  ای  دش  دهاوخ  هچ  هحفص 37 ] دیآ [ . یم  دورف  مالسلا  هیلع 
و هللا ...!؟ لوـسر  اـی  دـینیب  یم  هچ  رگید  تسا . هدـش  وا  تمرح  کـته  اـهتمرح و  تـکهتنا  هدـش و  دراو  شا  هناـخ  رب  يرواـی  یب  سک و 
و دننکـش . یم  ار  شیولهپ  اـهبنج : رـسک  دـنهد و  یمن  وا  هب  ار  شثرا  اـهثرا : تعنم  و  دـنا . هدرک  بصغ  ار  شملـسم  قح  اـهقح  تبـصغ 

!... هادمحم ای  دنز : یم  دایرف  ثاغت :. الف  ثیغتست ، و  باجت . الف  هادمحم ! ای  يدانت : یه  و  دنک . یم  طقس  ار  شنسحم  و  اهنینج :. تطقـسا 
هنوزخم يدعب  لازت  الف  دوش . یمن  یـسرداد  دهد و  یمن  هانپ  ار  وا  سک  یلو  دنک ، یم  هثاغتـسا  و  دسرب . شدایرف  هب  هک  تسین  یـسک  اما 

ال دنتلغ .... یم  شیاه  هنوگ  رب  اهکـشا  درب ، یم  رـس  هب  هودنا  نزح و  رد  هراومه  ارهز  نم  تافو  زا  سپ  هک  منیب  یم  [ 18 . ] هیکاب هبورکم 
هحفص 41 ] نوبلقنی [ . بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و  میظعلا . یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال 

نامز ماما  هب  لسوت  هجوت و 

هراشا

و نیرهاطلا . نیبیطلا  هتیب  لها  یلع  و  دـمحم ، مساقلا  یبا  انیبن  اندیـس و  یلع  هللا  یلـص  و  نیملاعلا . بر  دـمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
هذـه یف  هئابآ  یلع  هیلع و  کتاولـص  نسحلا  نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا  نیدـلا . موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا ، مهئادـعا  یلع  هللا  هنعل 

ناطیشلا نم  هللااب  ذوعا  الیوط . اهیف  هعتمت  اعوط و  کضرا  هنکست  یتح  انیع  الیلد و  ارصان و  ادئاق و  اظفاح و  ایلو و  هعاس  لک  یف  هعاسلا و 
هحفص 42] هک [  سی  لآ  ترایز  تالسوت و  زا  دعب  هک  دیسر  یم  نم  رظن  هب  ءوسلا )؟ فشکی  هاعد و  اذا  رطضملا  بیجی  نم  ما  . ) میجرلا
رد تیب  لها  رادتسود  هعیش  نموم  ناملـسم  رفن  دنچ  یتقو  لاح  ره  هب  یلو  دشابن ، ینارنخـس  يارب  یـضتقم  ییاج  رگید  دندناوخ ، نایاقآ 

. دـنزب ار  شیاـهفرح  ناـسنا  دـنراد ، ندینـش  یگداـمآ  دارفا  رگا  هک  تسا  هفیظو  دـیهدب ، یتارکذـت  دـنتفگ  ناـسنا  هـب  و  دنتـسه ، سلجم 
اهنآ بشما  هک  الاح  میشاب و  هتشاد  ییوگتفگ  اهنآ  اب  ات  میا  هدرکن  تاقالم  ار  اهنآ  تساههام  هک  دنتـسه  اجنیا  یناسک  هک  نآ  صوصخب 
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ضرع بشید  دومنن . هفیظو  يافیا  دوش  یمن  دنتسه ، سلجم  رد  هک  يا  همرتحم  ياهمناخ  نایاقآ و  نیا  فیرش  رضحم  رد  و  مینیب ، یم  ار 
رطاخب مینک  یم  میدقت  یـضیارع  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تاماقم  تالاوحا و  هب  عجار  میتسه ، اجنیا  هک  بش  جنپ  نیا  رد  هک  مدرک 

يارب ییاـهقیفر  بوـخ  اـم  یلو  دیـشخب ، یم  یلیخ  هتبلا  میا . هدرک  شوـمارف  ار  ناـمدوخ  ياـقآ  بناـج -  نیا  دوـخ  هلمج  زا  اـم -  هـکنیا 
تـساوخ هب  ما و  هتـشون  ار  یبلاـطم  ینارون ، لـفحم  نیا  يارب  دـعب  و  مدوـخ ، رکذـت  يارب  لوا  هلهو  رد  نم  میدـماین . رد  بآ  زا  ناـمیاقآ 

رای ات  دومن ، مهاوخ  لابند  مود  هیمطاف  يارب  هللا  ءاـش  نا  دوشن ، ماـمت  ما  هتفرگ  رظن  رد  هک  یبلاـطم  نیا  رگا  و  درک . مهاوخ  ناـیب  دـنوادخ 
هک تسیک ؟ منادن  لد  هتـسخ  نم  نوردنا  رد  . دنک یم  يرای  هک  تسوا  اما  مینز ، یم  فرح  ام  نوچ  دشاب .؟ هک  هب  شلیم  دهاوخ و  ار  هچ 

هحفص 43 ] تساغوغ [  رد  ناغف و  رد  وا  مشومخ و  نم 

بیرغ يالوم  زا  نخس 

دیرف و تساهنت و  مه  ام  شیپ  هک  منیب  یم  یهاگ  اهنت ! يزیزع  زا  میشاب ... هتشاد  نامیاهلد  بوبحم  زا  نخس  میهاوخ  یم  ار  بش  جنپ  نیا 
، راید نیا  راید و  نیا  رد  تسا  بیرغ  يانـشآ  ام  يالوم  مدرگ  یم  ناهج  درگ  نم  نم و  دزن  رای  میتسه ... افو  یب  ام  تسا و  هدش  شومارف 

یلو تسا ، هناورپ  یب  شدوجو  عمـش  و  بیرغ ، دوخ  هناخ  رد  بوبحم  و  تسا ، بوبحم  هناخ  هناخ ، نیا  و  ییانـشآ ... تسا و  تبرغ  راید 
رطـضملا نیامرود  يو  زا  نم  هک  رت  بیجع  نیو  تسا  نم  هب  نم  زا  رتکیدزن  رای  . دـهد یم  رون  ترارح و  دزاس و  یم  دزوس و  یم  مه  زاب 

منیبب هک  میوزرآ  تسه  همه  : هک دشاب  نیا  ناملاح  نابز  دیاب  ام  هیداهلا ...!؟ هرتعلا  نم  ولخت  یتلا ال  هللا  هیقب  نیا  اعد ...!؟ اذا  باجی  يذـلا 
وت زا  دوـب  یناـبز  ره  هب  اـج  همه  منیب  يا و  هدوـمنن  ار  دوـخ  لاـمج  یـسک  هب  ؟ ییوزرآ هب  مسرب  مه  نم  هک  ار  وـت  ناـیز  هـچ  ییور  وـت  زا 

باحـس يا  یمد  محرت  زا  هک  نآ  دوشییوم  هیوم  ما ز  هدـش  ییاـن  هلاـن  ما ز  هدـش  میوم  هک  سب  وت  مغ  ملاـن ز  هک  سب  وـت  هر  هبییوـگتفگ 
هن نم  مشچ  هب  مدق  وت  ارحـص  دنور و  نمچ  هب  جرفت  مسوم  همه  هحفـص 44 ] ییولگ [ ؟ منک  رت  وت  بشما ز  مه  بل  کشخ  نم  تمحر 
رب ناگس  وچ  رس  ما  هداهن  بش  همهییوبس  رگا  دنکش  تمالس  یم  مخ  رـس  تتـسم  مشچ  يادف  هب  نم  لد  رگا  تسکـشبییوج  رانک  نیـشنب 

الوق و يدـهملا  مامالا  کنا  دهـشا  هیالولا . یف  کل  صلخم  مالـس  يالوم ، ای  کیلع  مالـسلاییادگ  هناـهب  هب  دـیاین  رد  بیقر  هک  تناتـسآ 
وت يادـف  ار  مناـج  اـت  یتـسه  اـجک  نـم ...! يانـشآ  بـیرغ  يا  نـم ...! بـیرغ  راـی  يا  ننــسلا !؟ ضئارفلا و  دـیدجتل  رخدـملا  نـیا  ـالعف .

بیرغ رایتیاپ  هب  مناگژم  راخ  دنیشن  ياپ  یهن  او  لفاغ  هک  مسرت  نآ  زاتیاپ  ياج  ممـشچ  ود  ره  نایم  تیارـس  ممـشچ  هناخ  ازیزع  ...!؟ منک
درد هب  شلد  دیاب  مدآ  ردقچ  جرفلا . لیجعتب  ءاعدـلا  اورثکا  و  امـش ...: يارب  دراد  یمایپ  تساهنرق  هک  يزیزع  اهنت ، هکی و  بوبحم  انـشآ ،

، يرادـیب باوخ و  نیب  ملاع  رد  يرادـیب ، رد  باوخ ، رد  شناتـسود ، زا  مادـک  ره  اـب  هک  دـشاب ، هدـش  بوذ  دـشاب ، هتخوس  دـشاب ، هدـمآ 
نابرق تنقت ...! یلـصت و  نیح  کیلع  مالـسلا  تتونق ! زامن و  ماگنه  هب  وت  رب  مالـس  زیزع ! يا  دینک ! اعد  جرف  رب  دـیوگب  دـنک  یم  دروخرب 

ياهکـشا نآ  نابرق  ینک ! یم  اـعد  هدولآ  هایـس و  لد  نم  لاـثما  هحفـص 45 ] نم و [  يارب  تتونق  رد  هک  یناـبرهم  ردـقچ  تتوـنق ...! نآ 
، تسایوگ وت  هرابرد  منابز  هتفه  رخآ  ات  هتفه  لوا  زا  هک  ینیب  یم  ینیب ... یم  ارم  لامعا  همان  هک  هبنشجنپ  هبنشود و  ياهرصع  رد  تمشچ 

يارب تتونق  رد  یناوخ ، یم  زامن  هک  یتقو  لاح  نیع  رد  تیاه ...! هلان  نآ  نابرق  موش ! تکـشا  نآ  نابرق  تسا ...! هدوبن  وت  دای  هب  ملد  اـما 
نیح کیلع  مالسلا  یهاوخ . یم  تدوخ  بوبحم  زا  ار  نامناهانگ  ششخب  ینک ، یم  رافغتسا  اهنآ  يارب  ینک ، یم  اعد  تنایعیـش  تیقفوم 

!... ربکت للهت و 

وا ییاهنت 

ارچ تساقآ ...!؟ بقل  هک  دیمهف  یم  هچ  دیرـش  دیرط و  زا  امـش  دـیرف . دیرـش ، دـیحو ، بیرغ ، تسام ... بیرغ  رای  تسام ... بوبحم  نیا 
هک یلاح  رد  دشاب ...!؟ اهنت  ناکما  ملاع  بلق  دیاب  ارچ  تسا !؟ دیحو  ارچ  دیرـش ...!؟ یـسک  هچ  زا  دیرـش ؟ ارچ  دیرط ...!؟ هک  زا  دـیرط !؟
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...!؟ تسیک زا  اهنت  تسا ! اهنت  مه  زاب  اما  دـنخرچ ، یم  وا  رود  راو  هناورپ  ناـیتوکلم  یتوکلم ، تادوجوم  همه  کـئالم ، ناگتـشرف و  همه 
متـساوخ یم  میدرک ... يدب  یلیخ  رهاوخ ...! يا  ردارب ! يا  انم . همدع  تسا ، ام  زا  وا  یئاهنت  دـیوگ  یم  دـیرجت  رد  یـسوط  ریـصن  هجاوخ 

هک یبشما  تسا ... هتشاذگ  راوید  هب  رـس  یلع  هک  یبشما  هحفص 46 ] تسا [ ... هدش  زاغآ  یلع  یئاهنت  هک  یبشما  اما  منک ، تبحـص  رتشیب 
اهلد غارـس  یملع ، تبحـص  ياج  هب  یبش  نینچ  رد  دـنک ... یم  هیرگ  نوخ  رـصع  ماما  هک  یبشما  دـندش ... میتی  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 

. ناشیا هناخ  رد  میربب  عیفش  مالسلا ... هیلع  نامز  ماما  اب  مینک  یتشآ  نامز ... ماما  بناج  هب  میدرگرب  میورب و 

وا اب  نامیپ  دیدجت 

یلیخ وا  میرب . تعافـش  هب  ار  شرداـم  مینک و  هدافتـسا  تصرف  زا  تسا ... ناـشیا  سلجم  بحاـص  تسا ، ازع  بحاـص  ناـمیالوم  بـشما 
ناشیا دریذپ . یم  ناشیا  مینک ، یهاوخ  رذع  میربب و  مرتحم  یعیفـش  ام  یتقو  هدـعاقلا ، یلع  هک  دـیناد  یم  و  تسا ! نابرهم  یلیخ  تساقآ !

هیلع نیسح  ماما  هب  یحایر  دیزی  نب  رح  هک  دشاب  یملظ  زا  رتشیب  میا ، هدرک  اقآ  هب  ام  هک  ییاهملظ  منک  یمن  رکف  تسا . نیسح  ماما  دنزرف 
نم یبیج  وت  لوپ  ما ، هتسشن  امش  هرفس  رس  ما ! هدوب  امـش  يارب  ییافو  یب  تسود  نم  تسا . هعمج  بش  بشما ، هللا ، هیقب  ای  درک ... مالـسلا 

هب میدرگرب  بشما  رگا  نایاقآ ! دیتسه ...! میرک  یلیخ  امش  اما  ما ...! هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ار  امش  لاح  نیع  رد  دیهد ، یم  امش  مه  ار 
. مهاوخ یم  افو  اب  تسود  نمتسا  نامه  یتسود  هک  يآ  زاب  يدرک  هک  ینمـشد  همه  نآ  اب  : هک دیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هاگرد 
ار نامیتسود  یمک  کی  هحفص 47 ] نایاقآ [  تسا . نیسح  نامه  دنزرف  نیا  دهاوخ . یم  افـص  اب  تسود  تسا . ترـضح  لاح  نابز  نیا ،

نامز ماما  فرط  هب  ینک  یم  زارد  ار  تتـسد  یناوخ و  یم  دهع  ياعد  هک  یتقو  اذه ... یموی  هحیبص  یف  هل  ددجا  ینا  مهللا  مینک . دیدجت 
شدوخ هناخ  رد  مدآ  تساهنت ... نوچ  تسا ، دیحو  نوچ  دیرف ، نوچ  دوش ...!؟ یم  لاحشوخ  ردقچ  ینک ، نامیپ  دیدجت  هک  مالسلا  هیلع 

هناخ بحاص  هب  دشاب ، یـسک  هرفـس  رـس  مدآ  دنتـسه ... هادف  هانحاورا  نامز  ماما  هرفـس  رـس  تادوجوم  همه  دنـشابن ...! مدآ  دای  هب  دـشاب ،
يرگید ای  هناخ  بحاص  نم  دیوج و  یمه  هناخ  وا  دیوگ : یم  هک  میوش  اهب  خیش  لثم  دیاب  تسا ...!؟ فاصنا  ایآ  دشاب ...! هتشادن  یهجوت 

ماما بناج  هب  میدرگرب  یمک  یکیار  امـش  سودرف  تمعن  همه  ار و  اـم  راـی  یهاوخ ؟ هچ  هک  تماـیق  هب  مدـننکب  ریخم  رگ  : دـیوگ یم  هک 
مالس ارهز  ترضح  گرزب  راک  هیلع . هللا  مالس  نامز  ماما  تماما  زرم  زا  مینک  عافد  یمک  کی  رتشیب ...! یمک  کی  مالـسلا ...! هیلع  رـصع 

شدـق زور  جـنپ  داـتفه و  نیا  تشاد ... فیحن  هثج  کـی  تشاد . فیحن  يوزاـب  کـی  درک . عاـفد  تیـالو  زرم  زا  هک  تسا  نیا  اـهیلع  هللا 
شنامز ماما  زا  داد ، تیالو  زرم  تیالو و  زا  عافد  هار  رد  ار  اهنیا  تشاد ... نسحم  کـی  تشاد . ههاـم  شـش  لـفط  کـی  تسا ...! هدـیمخ 

همه داد ، ار  شیاه  هچب  داد ، ار  شدوخ  داد ، شنامز  هحفص 48 ] ماما [  ادخ و  نید  هار  رد  تشاد  هچ  ره  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  درک . عافد 
رذـع مینک ... هبوت  مینک ... ترجاـهم  بشما ... میدرگرب  ناـیاقآ ! نم ... اـما  تیـالو ... زرم  نید و  زرم  زا  عاـفد  هار  رد  درک  ادـف  ار  شزیچ 
موـی اذـه  میناوـخ : یم  ترـضح  هعمج  زور  تراـیز  رد  تسا ، میرک  یلیخ  تسا ، ناـبرهم  یلیخ  هک  ناـمیالوم ، اـقآ و  زا  مـینک  یهاوـخ 

تـسا ناـمز  ماـما  زور  هعمج  کفیـسب . نیرفاـکلا  لـتق  کیدـی و  یلع  نینموملل  هیف  جرفلا  كروهظ و  هیف  عقوتملا  کـموی  وه  و  هعمجلا .
هک مینکب  ایالب  اهریت و  جامآ  ار  نامدوخ  دنتـسه ، نایعیـش  دـیتسه ، امـش  نامز  ماما  ناج  رپس  دـیراذگن ...! اهنت  ار  ناتنامز  ماما  ناـیاقآ ...!

مغ و مینک  یم  هک  اعد  هتفرگ ، ار  ترضح  لد  هصغ  مغ و  دوش . لاحشوخ  دوش ، زاب  شلد  راب  کی  دنک ، مسبت  راب  کی  هتفه  رد  ترضح 
یم مه  ار  ناتدوخ  جرف  رگا  مکجرف .... کـلذ  ناـف  جرفلا . لـیجعتب  ءاعدـلا  اورثکا  و  دـیوگ : یم  شدوخ  دوش . یم  رتمک  ترـضح  هصغ 

يارب بشما  ردق  نیمه  میـشاب ... وا  دای  هب  دیاب  هک  مییام  تسه . ام  دای  هب  وا  دینک ...! اعد  دیهاوخ ، یم  مه  ار  نم  جرف  دینک ! اعد  دیهاوخ ،
مالـسلا هنید ! ناید  هللا و  باب  ای  کیلع  مالـسلا  هتامجرت ! هللا و  باتک  یلات  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ! هیقب  ای  کـیلع  مالـسلا  تسا .... سب  نم 

شیوخ رد  اما ز  نکب  یهاوخ  هچ  ره  مدوشگ  وت  يور  هب  مشچ و  ناـکم  نوک و  زا  متـسب  هحفص 49 ] هقح [  رـصان  هللا و  هفیلخ  ای  کیلع 
منارن
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دیورب رصع  ماما  هانپ  هب 

هناخ رد  طقف  مرادن . يرگید  هانپ  مرادن ... ار  ییاج  رگید  ینارب ، تا  هناخ  رد  زا  ارم  امـش  رگا  نابرهم ...! يا  تما ...! ردـپ  يا  ردـپ ...! يا 
رگید ییاج  نم  نامز ...! ماما  ای  منتـشیوخ  سفن  ینادـنز  نم  هللا ! هیقب  اـی  متـسه  مسفن  ریـسا  نم  هللا ...! هیقب  اـی  مهاـنپ  یب  نم  تساـمش ...

!... ینکردا دـیهدب ...! هانپ  ارم  ثوغلا ...! ثوغلا ...! ثوغلا ...! تسامـش ... هناخ  رد  هب  مدـیما  طقف  میایب ، رد  مهاوخب  نادـنز  نیا  زا  مرادـن .
مورب و ایند  زا  دـنکن  هللا ! هیقب  ای  ناـمز ...! ماـما  اـی  موش ...! یم  قرغ  مراد  نـالا ... نیمه  هعاـسلا ...! دـیبایرد ...! ارم  ینکردا ...! ینکردا ...!
هک ار  یتبحم  دیراد  غارـس  اجک  دـنیبن ...!؟ ار  شبوبحم  مدآ  هک  تسا  تبحم  مسر  ایند  ياجک  دـتفین ...! امـش  يارآ  لد  لامج  هب  ممـشچ 

...!؟ میوگب یباوج  هچ  يا ، هدید  ار  تبوبحم  دنـسرپب  نم  زا  نافیرح  رگا  هللا ...! هیقب  ای  دشاب ...!؟ هدـیدن  ار  بوبحم  مه  رابکی  يارب  بحم 
هاگ نآ  موشب و  هدنز  دتفیب ، تلامج  هب  ممـشچ  هدش  هک  مه  راب  کی  منیبب ، ار  امـش  ندرم  مد  هک  مریمب  مرـضاح  دشاب ، مه  ندرم  مد  رگا 

 ] الا قبالا  دبعلا  عجری  له  متسه !! يرارف  يزابرس  نم  دیشخبب ...! ار  ام  ناتدوخ  يراوگرزب  هب  امـش  هللا ...! هیقب  ای  ارم  دیراذگن  اهنت  مریمب .
نامز ماما  يا  نم ...! يالوم  يا  نم ...! بابرا  يا  تسا . شبابرا  یلوم و  هناخ  شیاج  يرارف ، هدـنب  يرارف و  دـبع  هالوم !؟ یلا  هحفص 50 ]

تدوخ هناخ  رد  زا  نارم ...! تدوخ  هناخ  زا  ارم  رت ...! فوطع  رت و  لـالز  رداـم  زا  يا  رت ...! ناـبرهم  ردـپ  زا  يا  نم ...! ناـبرهم  يا  نم ...!
امتح كدابع  یلع  هتلعج  يذـلا  توملا  هنیب  ینیب و  لاـح  نا  مهللا  تسا . نم  لد  رد  امـش  تبحم  مراد . تسود  ار  امـش  نم  نکن ...! مرود 

هچ میوگب  وت  اب  لد  مغ  ییایب ، وچ  : مدوب هتفگ  یعادـلا . هوعد  ایبلم  یتانق  ادرجم  یفیـس  ارهاـش  ینفک  ارزتوم  يربق  نم  ینجرخاـف  ایـضقم ،
هصغ اهمغ و  ههه  ییایب ، وت  یتقو  مراد ! ینتفگ  ياهناتساد  یلیخ  هللا ! هیقب  ای  مراد  اه  هصق  یلیخییایب  وت  نوچ  دورب  لد  زا  مغ  هک  میوگب !؟

، امش ندب  دیرط  امش و  تبرغ  ییاهنت و  دای  اما  منک ، تبحص  امـش  ياهمان  فارطا  رد  بشما  متـساوخ  یم  دور .... یم  نایاپ  هب  ملاع  ياه 
هصغ مغ و  يور  زا  دبال  ناتهاگنابش ... ياه  هلان  دای  هب  ناتتبرغ ... دای  هب  مداتفا ... امش  ییاهنت  دای  هب  درک ، يراج  ار  مکـشا  دنازرل ، ار  ملد 

...!؟ دیونـش یم  ار  شیادص  هللا !؟ لوسر  مرح  نع  بذـی  باذ  نم  له  یننیعی !؟ نیعم  نم  له  ینرـصنی ! رـصان  نم  له  هک : دـینز  یم  هلان 
... دراد جایتحا  يرای  هب  تساهنت ، یلیخ  تسا ، بیرغ  یلیخ  دینیب  یم  دینک ، زاب  ار  لد  مشچ  رگا  دیونـش . یم  دینک ، زاب  ار  لد  شوگ  رگا 

نیمز ناسنا  دراذگ  یمن  دنک ... یم  يریگتسد  هتـشادنرب  مدق  دنک ...! یم  هچ  نیبب  ار  شا  ییاقآ  رادرب ، شفرط  هب  مدق  کی  هحفص 51 ] ] 
مفرفروت يوک  ياوه  رد  مزارفرس  وت  يور  قشع  هب  مدنموربآ  ! دراد اهرثا  دشاب ، هتشاد  یکچوک  طابترا  کی  مدآ  هک  ردق  نیمه  دروخب ...
هدنکفارس تشپ  ار  اوس  اموت  يوخ  اب  ما  هدرک  وخ  اهلاس  نارم  مشیوخ  زا  هناگیب ، مین  نموت  يوربا  مخ  نیسوق  باق  دناسر  یندا  وا  هب  ات  ار 

یم منک . تادارا  راهظا  وا  هب  هک  مرادن  یسک  امـش  زا  ریغ  مرادن ، یبوبحم  امـش  زا  ریغ  نم  هللا ! هیقب  ایوت  يوس  ار  لد  يور  مدید  هک  ات  ما 
ناتردام تداهش  بش  نیا  رد  امش  دینک ، ییاقآ  امـش  اما  مدرک ، شومارف  ار  امـش  مناد  یم  امـش ، هب  مدرک  تشپ  یناد  یم  ما ، يرارف  مناد 

! همطاف کتدج  هبیصم  یف  كرجا  هللا  مظعا  هللا ! هیقب  ای  نات ... هدرک  مرو  وزاب  ردام  نات ... هتسکش  ولهپ  ردام  دینک ... يراوگرزب  همطاف 

شردام تبیصم 

نآ رگتیاکح  دناوت  یمن  نایب  ملق و  تسا ...! میظع  یلیخ  تسا ! گرزب  یلیخ  تبیـصم  تبیـصم ...! نیا  رد  دهدب  لیزج  رجا  امـش  هب  ادخ 
! دـنیب یم  ار  هـمه  دراد  هادـف  اـنحاورا  ناـمز  ماـما  اـما  ار . یکدـنا  رگم  دـشاب ، اهتبیـصم  یحور و  ياـهنافوط  یفطاـع و  یحور و  تـالاح 

ماما نآ  لد  رب  هچ  دینیبب  تسا . هاگآ  دـناد و  یم  دـنیب و  یم  تقدـب  ار  قیاقح  همه  دونـش ، یم  مه  نیـسح  نسح و  اب  ار  یلع  ياهوگتفگ 
... دنک یم  هیرگ  نوخ  دنک ... یم  هیرگ  اذل  و  تسا . هتسب  هحفص 52 ] شتسد [  دنک ، مایق  درادن  هزاجا  زونه  هکنیا  اصوصخم  درذگ ! یم 

مارتحا هب  مه  زاب  دشاب -  هایـس  کیرات و  نم  لثم  شا  هدنیوگ  هک  مه  ردـقچ  ره  دوش -  یم  لیکـشت  شردام  يارب  هک  یـسلاجم  هب  امتح 
. دنک یهجوت  اقآ  دیاش  تسـشن ، تبرق  دصق  اب  تسـشن ، افـص  اب  دوب ، بدوم  ترـضح  ردام  سلجم  رد  دیاب  سپ  دنک . یم  هجوت  شردام 
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سلجم رد  دراد  هک  يروط  نیمه  سلجم ، نآ  سلجم و  نیا  هب  دهد  یم  هلـص  دراد  هک  روط  نیمه  میراودـیما  تسا . هعمج  بش  بشما ،
... دیامرفب تیانع  مه  ام  اب  اهرتاوقت  اب  اهرتکاپ و  اهرت و  لالز  تکرب  هب  دنک  یم  تکرش  شردام  يازع 

نانمؤمریما تیمولظم  همطاف و  نیفدت 

یم يزیچ  کی  میوگ و  یم  يزیچ  کی  تشاذـگ ... ربق  نایم  هب  نوخ  لد  اب  درک ، نفک  داد ، لسغ  ار  هیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ناـنموم  ریما 
دورب دناوتن  رگید  بش  ادرف  زا  مه  دـعب  دراذـگب . كاخ  نایم  ار  شا  همطاف  مه  نآ  ار ، شزیزع  نیرتزیزع  شدوخ  تسد  اب  مدآ  دـیونش ...
ناـسآ مه  شنتفگ  یتـح  تسا ...! نوفدـم  اـجک  رد  همطاـف  رکیپ  دـمهفن  نمـشد  هک  دـنک ، لد  درد  دـنک و  هـیرگ  شا و  همطاـف  رازم  رس 
بترم دـنریگب ، ردام  هناهب  بترم  اهنیا  رـسپ ... اـت  ود  رتخد ، اـت  ود  دـشاب ... هتـشاد  هنادزاـن  راـهچ  مدآ  هک  تسا  شارخلد  یلیخ  تسین ...!

هناخ نورد  زا  حورجم ، نوریب  زا  یلع  میهاوخ ...! یم  ار  نامردام  ام  تساـجک !؟ اـم  رداـم  تساـجک !؟ اـم  يارهز  هحفـص 53 ] دنیوگب [ :
رد دینیبب  الاح  دنک ... لد  درد  دراذگب و  هاچ  هناهد  رب  رـس  دورب و  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  ادـیپ  ار  ییاج  مغ ، رپ  حور  درد ، رپ  لد  حورجم ،

فرط کـی  موثلک ... ما  وـسکی  شارخلد ... هدـننک و  تحاراـن  ياـه  هرظنم  نیا  هناـخ  نورد  هرظنم ... نآ  هناـخ  نوریب  تسیچ ...؟ یلع  لد 
زا دـعب  تراسا  يرادـمچرپ و  يارب  دـنک  شا  هدامآ  ندـید ، غاد  ندیـشک و  الب  يارب  دـنک  شا  هدامآ  یلع  دـیاب  هک  یبنیز  نامه  بنیز ...
مه اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  رخآ  اما  تسا ، درم  ربا  تسا ، عاجـش  تسا ، ناولهپ  دراد ، هداعلا  قوف  ربص  تسا ، ماـما  تسا  تسرد  اروشاـع ...

تسد هب  تسد  ار  ود  نآ  مرکا  ربمغیپ  یتقو  یسورع ، بش  رد  تسا ...! هداعلا  قوف  مه  همطاف  هب  یلع  هقالع  رخآ  تسا ، هداعلا  قوف  یلیخ 
یم شرافس  ار  وت  ناج ! یلع  یلع ... هب  منک  یم  شرافس  ار  وت  ناج ! همطاف  همطاف ... هب  ار  یلع  درک و  شرافس  یلع  هب  ار  همطاف  داد ، یم 
یم شدای  هب  ربمغیپ  ياهـشرافس  دبال  بشما  همطاف ...! تسین  وت  يارب  یلع  زا  رتهب  یلع ...! تیـسن  وت  يارب  همطاف  زا  رتهب  همطاف ... هب  منک 

شرظن رد  شا  هلاس  دنچ  یگدنز  دـیاش  دـنک ... یم  نفک  دـهد ، یم  لسغ  دـیوش ، یم  ار  شیارهز  رهطا  ندـب  دراد  هک  روط  نیمه  دـیآ .
داتفه و نیا  تارطاخ  فرط ، کی  همطاف  هحفص 54 ] یگدنز [  راموط  همه  همطاف ... زامن  همطاف ... يایح  همطاف ... بدا  دوش ، یم  مسجم 

طلـسم شدوخ  رب  یلع  دوب ، یتخـس  ره  هب  ماجنارـس  همطاف ... زور  ياه  هیرگ  همطاف ... بش  ياه  هیرگ  رگید ... فرط  کـی  رد  زور  جـنپ 
اهنفد مالسلا  اهیلع  همطاف  تضبق  امل  دومرف : هک  هدرک  لقن  نیسح  ماما  زا  ینیلک  یفاک  فیرش  باتک  رد  تشاذگ ... ربق  رد  ار  همطاف  دش .

شرافس شنازیزع  هب  دنک . نفد  هنایفخم  دیاب  یلع  الاح ، دنیایب ، شا  هزانج  عییـشت  يارب  دیاب  ملاع  همه  هک  ار  یـسک  ارـس ... نینموملا  ریما 
تسا طخاس  تسین و  یـضار  همطاف  هک  یناسک  همطاف  هزانج  رب  ادابم  دنونـشن  ار  امـش  هیرگ  يادص  نانمـشد  ات  دینک  هیرگ  مارآ  هک  دنک 

. اهربق عضوم  یلع  افع  درک ، نفد  یناهنپ  ار  همطاف  هک  نآ  زا  دعب  دنوش ... رضاح  دنبای  روضح  شا  هزانج  رب  دهاوخ  یمن  اهنآ و  هب  تبـسن 
تسا تخـس  یلیخ  دشابن . مولعم  نآ  زا  يرثا  هک  درک  فاص  دناشوپ ، كاخ  اب  ار  ربق  يور  دشابن و  صخـشم  شربق  هک  درک  یعـس  ینعی 

، دنـشاب شناگتـسب  نایانـشآ و  دنـشاب ، شناتـسود  مدآ  رب  رود و  یتـقو  نتفگ ! تیزعت  دوخ  هب  دوخ  نتفگ ، تیلـست  دوخ  هب  دوخ  یناـهنپ 
هچب دیاب  هزات  درادن ... ار  اهنیا  زا  مادک  چیه  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  یلو  دنک ... یم  مک  ار  هصغ  مغ و  تسه و  یتیلـست  تسه ، یتیزعت 

یتردق هچ  اب  مناد  یمن  داتـسیا . نیفدـت ، راک  مامتا  زا  دـعب  ماق  مث  دـننکن ... نویـش  دایز  هک  دـهدب  يرادـلد  دـنک و  تبقارم  مه  ار  شیاه 
هچ داتـسیا  یتـقو  دوب ...! هداد  هیکت  يراوید  هب  اـی  دوـب ... هحفـص 55 ] هتفرگ [  رمک  هب  ار  شتـسد  مه  دـیاش  دـنک ! تـسار  رمک  تسناوـت 

: درک ضرع  دـنادرگ و  ادـخ  لوسر  ربق  فرط  هب  ار  شکراـبم  يور  لاـقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربق  یلا  ههجو  لوحف  درک ...!؟
هب هک  یسک  ترتخد و  يوس  زا  مدوخ و  فرط  زا  هللا ، لوسر  ای  کترئاز : کتنبا و  نع  کیلع  مالسلا  ینع و  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا 
اهل هللا  راتخملا  و  تسا . وت  نامهم  بشما  اهکاخ  نایم  رد  هک  یـسک  فرط  زا  کتعقبب : يرثلا  یف  هتئابلا  و  منک . یم  مالـس  هدـمآ  تندـید 

لوسر ای  يربص ! کیفـص  نع  هللا  لوسر  ای  لق  دوش . قحلم  وت  هب  همه  زا  رتدوز  هک  هتـساوخ  ادخ  هک  یـسک  فرط  زا  کب : قاحللا  هعرس 
تدش زا  رگید  ءاسنلا ، هدیس  رطاخ  هب  هللا ! لوسر  ای  يدلجت  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  نع  افع  و  تسا ! هدش  مک  مربص  وت ، يارهز  رطاخ  هب  هللا !
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تیلست و مدوخ  هب  مداد ، تسد  زا  ار  امش  هک  یعقوم  نم  هللا ! لوسر  ای  ما ...! هداد  تسد  زا  ار  مناوت  ملاوع ، همه  نانز  رورـس  نیا  تبیـصم 
، یلع يراد ! رات  ياهبـش  سنوم  وت  یلع ، يراد ...! همطاف  تفر ، ربمغیپ  رگا  شابن  تحاران  یلع ، متفگ : یم  مدوخ  اـب  مداد ... یم  نیکـست 

همطاف اب  ییآ  یم  يوش ، یم  راد  هصغ  تحاران و  نوریب  زا  یتقو  هک  يراد  مدمه  کی  تفر ، ایند  راد  زا  ربمغیپ  رگا  روخن ! هصغ  ردق  نیا 
و هنیهرلا : تذخا  و  دش . هدنادرگرب  امش  هب  امش  تناما  هللا ! لوسر  ای  هعیدولا  تعجرتسا  دق  الاح ......! اما  هحفص 56 ] ینک [ . یم  لد  درد 

لوسر ای  هللا :! لوسر  ای  ءاربغلا  ءارضخلا و  حبقا  امف  دش . هدوبر  متسد  زا  ارهز  رگید  ءارهزلا : تسلخا  و  دش . هداد  سپ  دوب  ورگ  رد  هک  نآ 
نزح و هن ! دوش !؟ یم  مامت  نم  مغ  رگم  هللا ، لوسر  ای  دمرـسف . ینزح  اما  تسا ! هدش  رظنم  دب  نم  يارب  نامـسآ  نیمز و  ردـقچ  رگید  هللا !
. یبلق نم  حربی  مه ال  و  دور . یمن  باوخ  هب  ممشچ  اهبش  رگید  ارهز ، قارف  رد  هللا ، لوسر  ای  دهسمف . یلیل  اما  و  تسا ! یگـشیمه  نم  مغ 

ایند نیا  زا  رتدوز  ار  یلع  ادـخ  هکنیا  رگم  میقم :. اـهیف  تنا  یتـلا  كراد  یل  هللا  راـتخی  وا  تسین . ینتفر  نوریب  هـک  لد  رد  مراد  يا  هـصغ 
دراو نیکرچ  یتحارج  ما  هنیس  هب  هک  تسا  دیدش  نانچ  ما  هصغ  مغ و  حیقم . دمک  دهد . تنوکـس  يراد  تماقا  وت  هک  يا  هناخ  رد  دربب و 

ام نیب  دوز  هچ  اـننیب : قرف  اـم  ناعرـس  دراذـگ ! یمن  میارب  يرارق  مارآ و  هک  هتفر  هار  ملد  هب  یهودـنا  ناـنچ  جـیهم . مه  و  تـسا . هتخاـس 
رفاظتب کتنبا  کئبنتـس  و  منک . یم  هوکـش  ادخ  هب  منزب و  فرح  نیا  زا  رتشیب  مناوت  یمن  نم  هللا ، لوسر  ای  وکـشا . هللا  یلا  و  داتفا ! ییادج 

. دندرک یتشپ  مه  یتسدمه و  وا  قح  ندرک  لامیاپ  يارب  تتما  هنوگچ  هک  دزاس  ربخ  اب  ار  وت  ترتخد  هک  تسا  نالا  اهمضه : یلع  کتما 
یلو و اب  سرپب  همطاـف  زا  دـندرک ...! هچ  وا  اـب  هک  سرپب  همطاـف  زا  هللا  لوسر  اـی  سپ  لاـحلا . اهربختـسا  و  لاوسلا . اـهفحاف  هحفص 57 ] ] 

بـش ياه  هلان  زا  هللا ...! لوسر  ای  سرپب  همطاف  هدش  طقـس  لفط  زا  هللا ...! لوسر  ای  سرپب  یلع  هنهرب  رـس  زا  دـندرک ...! هچ  امـش  نیـشناج 
تـشاد اهدرد  یلیخ  همطاف  هللا ! لوسر  ای  يرآ  [ . 19  ] الیبس هثب  یلا  دـجت  مل  اهردـصب  جـلتعم  لیلغ  نم  مکف  هللا ...! لوسر  ای  سرپب  همطاف 

هگن شدوخ  لد  رد  ار  هاکناج  ياهدرد  اهلد و  زوس  نآ  همطاـف  تشادـن . نآ  زاربا  يارب  یهار  دوب و  هدـش  هتـشابنا  مه  يور  شلد  رد  هک 
بلقنم يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و  میظعلا . یلعلا  هللااب  الا  هوق  ـال  لوح و  ـال  درکن ... لد  درد  یـسک  اـب  دومرفن و  زاربا  رخآ  مد  اـت  تشاد و 

هحفص 61 ] نوبلقنی [ .

،... دیرش دیرط ، دمحم ، دمحا ، روصنم ، لمؤم ، باقلا : اه و  مان 

هراشا

و نیرهاطلا . نیبیطلا  هتیب  لها  یلع  و  دـمحم ، مساقلا  یبا  انیبن  اندیـس و  یلع  هللا  یلـص  و  نیملاعلا . بر  دـمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
هقالخاب و انقلخ  هباداب و  انبدا  مهللا  هتعیش ، هناوعا و  هراصنا و  نم  انلعجا  مهللا  نیدلا . موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  هللا  هنعل 
زا دنترابع  هک  ار -  ترضح  ياهمان  باقلا و  زا  بقل  مان و  هس  دوب . ترضح  ياهمان  هب  عجار  ام  ثحب  هیدی . نیب  نیدهـشتسملا  نم  انلعجا 
 - مالـسلا هیلع  نامز  ماما  كرابم  باقلا  زا  رگید  یخرب  هرابرد  بشما  میداد . حیـضوت  اهنآ  هب  طوبرم  ثیداحا  اب  رظتنم -  مئاق و  يدهم و 

. مییوگ یم  نخس  دنا -  هدش  عضو  ترضح  نآ  يارب  یتلع  هحفص 62 ] هب [  مادک  ره  هک 

لمؤم بقل 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق  هک : دنک  یم  لقن  ینیلک  موحرم  زا  وا  یسوط و  خیـش  زا  ثیدح 5  هحفص 30  دیدج  دلج 51  راونالاراحب  رد 
. تسا يرکـسع  نسح  ماما  هللادـبعوبا  زا  دوصقم  هللا !؟ هردـق  اوار  فیکف  لسنلا . اذـه  عطقیل  یننولتقی  مهنا  هملظلا  معز  هجحلا : دـلو  نیح 

بلغا ناشیا  دندرک . یم  یگدنز  رکـشل -  ینعی  رکـسع -  نایم  رد  نوچ  دنا  هدیمان  يرکـسع  ار  يرکـسع  نسح  ماما  هک  دـیناد  یم  [ 20]
دـش دـلوتم  تجح  ترـضح  یتقو  هک  هدـمآ  تیاور  نیا  رد  دنتـشاد . رارق  دـیدش  لرتـنک  تحت  ناـگداپ  رد  اـی  یماـظن  هقطنم  رد  تاـقوا 
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یتقو ادخ  دننیب !؟ یم  ار  ادـخ  تردـق  هنوگچ  الاح  دـننک . عطق  ار  لسن  نیا  دـنناوتب  ات  دنـشکب  ار  نم  هک  دـندرک  لایخ  ناملاظ  دـندومرف :
اهراک مامت  یهاگ  سکع ، رب  و  دنرادرب . مدـق  نآ  فالخ  رب  مدرم  همه  هچ  رگا  دوش ، یم  مهارف  شلیاسو  دـهد  ماجنا  ار  يراک  دـهاوخب 

دنا هداد  رکذت  تیاور  نیا  رد  ترـضح  دوش . یمن  ماجنا  راک  دهاوخ و  یمن  هحفص 63 ] ادخ [  یلو  دوش  یم  هیهت  بابسا  مامت  دوش ، یم 
یهالا تردق  ربارب  رد  دنناوت  یم  نم  لتق  مه  دعب  نم و  نتفرگ  رظن  تحت  اب  دننک  یم  نامگ  دنرادن و  ربخ  ادخ  تردق  زا  ناملاظ  نیا  هک 

یکی سپ  [ 21 . ] دیمان لموم  ار  ترضح  لموملا :. هامس  و  تسا : هدمآ  تیاور  همادا  رد  دننک . يریگولج  مقتنم  دوعوم  دلوت  زا  دنتـسیاب و 
لما دـیآ . یم  لما  تغل  زا  لموم  هدودـح !؟ باتکلا و  ءایحال  لموملا  نیا  هک : میراد  مه  هبدـن  ياعد  رد  تسا . لموم  ترـضح  باـقلا  زا 

. دیما دروم  هدش و  وزرآ  ینعی : تسا ، لیعفت  باب  زا  لوعفم  مسا  لموم  تسا . نآ  عمج  لامآ  وزرآ و  ینعی 

لومأم بقل 

هراشا

مدـقملا اـهیا  کـیلع  مالـسلا  نوماـملا . ماـمالا  اـهیا  کـیلع  مالـسلا  لوماـم : تسا ، هملک  نیمه  درجم  یثـالث  زا  ترـضح  نآ  رگید  بقل 
 ] رد هک  یـسک  ینعی  مه  لومام  تسا ! يا  هداعلا  قوف  ترایز  یلیخ  تسا . سی  لآ  یلع  مالـس  هفیرـش  ترایز  رد  تراـبع  نیا  لوماـملا .

اهنآ رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسه  اهبقل  زا  یلیخ  دـنراد . وا  هب  دـیما  دنتـسه و  شیوزرآ  رد  هک  یـسک  دنتـسه ، شراظتنا  هحفص 64 ]
اهبقل و زا  یضعب  یلو  رفعجوبا . هللادبعوبا ، لثم  دنکرتشم ، اهنآ  رد  همئا  زا  یلیخ  هک  تسه  اه  هینک  زا  یلیخ  و  مئاق . لثم  دنتسه ، كرتشم 

مرطاخ رد  نم  هک  ییاجنآ  ات  تسا . لموم  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـشاب  یم  هادـف  اـنحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  یـصاصتخا  هک  تسه  یماـسا 
رگید همئا  يارب  بقل  ود  نیا  ارچ  تسا . هدشن  هتفگ  لومام  تسا ، هدـشن  هتفگ  لموم  همئا  زا  مادـک  چـیه  يارب  هیعدا  تارایز و  رد  تسه 

، لومام تسا و  لموم  هک  تسوا  دنرادن و  ناربمایپ  زا  مادک  چیه  زین  ناشئابآ و  زا  مادـک  چـیه  دـنراد  ترـضح  هک  یتلاسر  نوچ  تسین ؟
. دییامرف یم  هجوت  هک  منک  یم  ضرع  ار  يا  همدقم  دوش  نشور  بلطم  هکنیا  يارب  الاح  ایلوا ... ایبنا و  همه  يارب  یتح 

تسا یعیبط  ناسنا  يارب  يوزرآ 

هتفرگ رظن  رد  مه  ار  زاین  عفار  هداد ، رارق  يزاین  هک  اج  ره  دنوادخ  تسا . تمکح  لدع و  ناهج  مینک ، یم  یگدنز  نآ  رد  ام  هک  یناهج 
هفـسلف و رد  هک  تسا  یتـقیقح  نیا  تسه .... مـه  ناـن  تـسه ، یگنـسرگ  رگا  تـسه . مـه  بآ  تـسه ، یگنـشت  تعیبـط  رد  رگا  تـسا .

تاجایتحا نآ  عفار  اهنآ  يارب  میکح  دنوادخ  دراد ، يدوجوم  ره  هکلب  ناسنا و  هک  یتاجایتحا  هک  تسا  هدش  ثحب  نآ  يور  یـسانشناور 
دنک یم  تیادـه  دـنراد  هک  يرازبا  اب  ار  تادوجوم  ینعی  تسا ، نیمه  هحفـص 65 ] شیانعم [  دنوادخ  تیبوبر  اساسا  و  تسا . هدـیرفآ  ار 
چیه یتح  دشاب ، هتشادن  دوجو  ییاج  هب  ندیـسر  يارب  وزرآ  رگا  دشاب و  هتـشادن  دیما  ناسنا  رگا  دشابن ، وزرآ  رگا  دننک . جایتحا  عفر  هک 

... دنک یم  یگدنز  وزرآ  اب  تسا ، هدنز  دیما  هب  ناسنا  دنک . یمن  راک  يرگراک  نک و  هوک  چیه  دهد و  یمن  ریـش  ار  شدوخ  هچب  يردام 
نیا دـنک ، لرتنک  هدرب و  لادـتعا  هب  ار  ناسنا  دـهاوخ  یم  ینید  نیناوق  عیرـشت  و  نید ، نداتـسرف  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  ییاجنآ  زا  یهتنم 

ادخ و زا  ار  وا  دشاب و  ایند  هب  عجار  هک  ار  ینالوط  زارد و  ياهوزرآ  لامآ و  هک  دیامن  یم  لیدعت  دنک و  یم  لرتنک  مه  ار  ناسنا  هتساوخ 
فوخا نا  سانلا ! اهیا  دیامرف : یم  شفورعم  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ماما  ترـضح  دشاب . هتـشادن  دنک  یم  رود  يونعم  لئاسم 

يا ینعی : [ 22 . ] هرخالا یـسنیف  لمالا  لوط  اما  و  قحلا . نع  دـصیف  يوهلا  عابتا  اماف  لمالا . لوط  و  يوهلا ، عاـبتا  ناـنثا : مکیلع  فاـخا  اـم 
. رامـش یب  ینـالوط و  يوزرآ  يرگید  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  یکی  تسا : زیچ  ود  مسرت  یم  نآ  زا  امـش  يارب  هک  يزیچ  نیرتدـب  مدرم !

هجوت اب  دـنک . شومارف  ار  شترخآ  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  ینالوط  يوزرآ  و  دراد . یم  زاب  قح  زا  ار  ناسنا  سفن ، ياوه  زا  يوریپ  اـما 
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یترخآ و لـئاسم  رد  تسا . يویند  يداـم و  لـئاسم  هب  طوـبرم  يوزرآ  هحفـص 66 ] دوصقم [  اـجنیا  رد  هک  تسا  ملـسم  ریخا  تراـبع  هب 
اذل و  تسا . حالـص  ءزج  دوخ ، نیا  دراد ، اوقت  يوزرآ  دشاب و  حلاص  دهاوخ  یم  هک  یناسنا  تسا . حالـص  ءزج  حالـص  يوزرآ  يونعم ،

ار امش  اهنآ  شناد  هک  دینک  تسلاجم  ینادنمشناد  اب  دیشاب ، هتشاد  بوخ  ياقفر  دینک ، ترـشاعم  ناکاپ  املع و  اب  هک  هدش  شرافـس  دایز 
ناشتیور [ 23 : ] هتیور هللا  مکرکذی  هک  دیوش  نیشنمه  یناسک  اب  دنک ، یم  رود  ترخآ  ادخ و  زا  ار  امش  هکنیا  هن  دزادنا و  یم  ادخ  دای  هب 

رتهب هک  یناسک  نادنمـشیدنا و  ناگرزب ، املع و  اب  یتقو  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  تسیچ ؟ يارب  اهنیا  دهد . یم  ادـخ  هب  رکذـت  هب  ار  امش 
ناسنا دوجو  رد  وزرآ  اذل  دنک . یم  تکرح  اذل  دشاب و  اهنآ  دننام  هک  دنک  یم  ادیپ  وزرآ  دنک ، یم  ادیپ  رشن  رـشح و  دنتـسه ، شدوخ  زا 

هک تسا  هدرک  لیدعت  ار  اهوزرآ  نیا  مالسا  هدش . هداهن  شتشرس  رد  تسا و  یعیبط  هتساوخ  کی  تسا ، ترطف  کی  تسا ، تعیبط  کی 
، مراک دنوش ؟ یم  روطچ  مدـنزرف  نز و  دوش ؟ یم  روطچ  ما  هناخ  هک : دـشابن  نیا  رکف  رد  مادـم  ناسنا  دور و  راک  هب  حیحـص  ياههار  رد 
اب ناوج  نیا  تفگ . شیگداوناـخ  ياـهیراتفرگ  زا  مدوب . هدرک  نیـشام  راوس  ار  یناوج  شیپ  بش  دـنچ  مهاـج و ... ماـقم و  ملوـپ ، ملزنم ،

. نک جاودزا  مدرک : داهنـشیپ  دـشن . لح  ناشفالتخا  اما  میدرک  تبحـص  شردـپ  اب  مه  راب  کی  تشاد . فالتخا  دوب و  هدرک  رهق  شردـپ 
لوسر دزن  دوب . ریقف  راصنا  زا  یـسک  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  نامه  اب  متفگ  یتاـناکما ؟ هحفص 67 ] هچ [  اب  تفگ :

ناوج سپـس  نک . جاودزا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مراد . زاین  مریقف و  نم  هللا  لوسر  ای  تفگ : دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
وا يرـسمه  هب  و  مراد ، یبوخ  رتخد  نم  تفگ : تفر و  وا  لابند  راصنا  زا  يدرم  مدرگرب . ادخ  لوسر  شیپ  هرابود  منک  یم  ایح  نم  تفگ 

ربمایپ داد . ربخ  دوخ  بوخ  عضو  زا  دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  يدـنچ  زا  سپ  داد . ناوج  هب  رایـسب  يزور  جاودزا  رثا  رد  دـنوادخ  دروآ . رد 
ار شیزابرـس  اقافتا  نک -  جاودزا  میوگ  یم  اقآ  نیا  هب  مه  نم  الاح  [ . 24 ! ] جاودزا تسامـش  رب  ناناوج ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

اهنیا دشاب ... نالف  مراک  امتح  مشاب ، هتـشاد  نیـشام  دیاب  امتح  مرخب ، هناخ  امتح  دـیاب  نم  دـیوگ : یم  درادـن -  یلکـشم  هداد و  ماجنا  مه 
يارب ندنام ، كاپ  يارب  یناوج  رگا  اصوصخم  دنک . لیدعت  ار  اهوزرآ  نیا  هدمآ  مالسا  تسین . بوخ  تسا و  ینالوط  ياهوزرآ  رثا  همه 
هکنیا يارب  دـنک . یم  شتیافک  هجو  نیرتهب  هب  ادـخ  تسا -  هلـالج  مسق  هک  هللا -  و  دـنک ، جاودزا  اوقت ، میرح  زا  تسارح  دوخ و  ظـفح 

(. ] دزاس یم  زاـین  یب  دوخ  لـضف  هب  ار  اـهنآ  ادـخ  دنـشاب ، ریقف  رگا  و  [ .) 25 ( ] هلـضف نم  هللا  مهنغی  ءارقف  اوـنوکی  نا  و  : ) تسا نآرق  هـیآ 
هحفص 68 ]

تسوگخساپ ار  یعیبط  هتساوخ  نیا  مالسا 

لامآ و نیا  دیاب  دـنوادخ  سپ  تسا . يرـشب  حور  تیـصاخ  دـیما  وزرآ و  نتـشاد  لصا  یلو  تسا ، هدـش  لرتنک  مالـسا  رد  لامآ  وزرآ و 
وا تسا . هداد  رارق  ار  ترخآ  ادخ  تسا ، هاوخ  هنادواج  ناسنا  هک  نوچ  تسا . هداد  مه  تبثم  خساپ  و  دهد ، تبثم  خساپ  ار  ناسنا  يوزرآ 

مهنع هللا  یضر  اهیف  نیدلاخ  : ) هیآ اب  دنوادخ  دراد ، ندنام  هنادواج  هشیدنا  هداد ، دولخ  هشیدنا  وا  هب  دهاوخ ، یم  اقب  رد  ار  یگشیمه  اتاذ 
رد تسه و  مه  جاـیتحا  عفار  تسه ، جاـیتحا  نآ  رد  هک  تسا  نینچ  تعیبـط  سپ  تسا . هدومن  اـضرا  ار  وا  سح  نیا  [ 26 ( ] هنع اوضر  و 

... تسا روط  نیمه  وزرآ  دروم 

ءایبنا یمامت  يوزرآ  نامز ، ماما  روهظ 

انعم مامت  هب  هک  تسا  یطیحم  کی  اوقت و  اب  طیحم  کـی  كاـپ ، هعماـج  کـی  تساـهناسنا ، یماـمت  يوزرآ  دروم  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
تاحالـصا دنا ، هدرک  هدامآ  دنا ، هدرک  داجیا  ار  ییاه  هنیمز  دنا  هدـمآ  ایـصوا  ایبنا و  اذـل  و  دـنک . تموکح  اجنآ  رد  عرـش  لدـع و  نوناق 

همه لومام  لموم و  تسا و  هتفاین  ققحت  ییاهن  بولطم  نآ  اهنآ  زا  مادک  چیه  نامز  رد  اما  دنا ، هدرک  توعد  یکاپ  هب  ار  مدرم  دنا ، هدرک 
مامت اـب  تسا . هحفـص 69 ] مالـسلا [  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  سدـقم  دوجو  نآ  و  تسا ، هدوـب  تیـصخش  کـی  اـهنآ 
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دوجوم اهنآ  رد  وا  روهظ  هب  تاراشب  دـیما و  تسا  هدـش  اهنیا  لاـثما  فحـص و  رد  روبز و  لـیجنا و  تاروت و  ياـهباتک  رد  هک  یتاـفیرحت 
ندوب يرطف  رگید  لیلد  دنتسه . وا  يوزرآ  رد  راظتنا و  رد  همه  هک  یـسک  ینعی  دنیوگ ، یم  لومام  لموم و  ار  ناشیا  هک  تسا  نیا  تسا .

هـشیدنا کی  طقف  مزال  تاصخـشم  مامت  اب  يربهر  طسوت  تموکح  کـی  هب  ندیـسر  هلاـسم  هک  تسا  نیا  رـشب ، رد  وزرآ  تساوخ و  نیا 
ره هب  سک  ره  و  یگنهرف ، يداـصتقا و  یـسایس ، ياـهبتکم  دنتـسه -  دـنا و  هدوب  هک  اـجک  ره  یناـهج -  نیحلـصم  هکلب  تسین ، یبهذـم 
زا عیـشت  مالـسا و  رد  اهوزرآ  نیا  شخب  ققحت  دنراد . هتـشاد و  ار  تموکح  ربهر و  نینچ  کی  يوزرآ  یمامت  هتـشاد ، يا  هشیدنا  يوحن 

، دنتسه شراظتنا  رد  همه  هک  تسا  یسک  يدهم  ترـضح  ینعی  لموملا  هامـس  و  تسا . هدش  یفرعم  رتنـشور  رتهب و  بتاکم  نایدا و  همه 
يوزرآ هک  ار  یبوبحم  اه ، هنیمز  همه  و  راعـشا ، تایبدا و  رد  ناتـسود ، نایعیـش و  امـش  اذل  دـنراد . دـیما  وا  هب  هدوب و  وا  يوزرآ  رد  همه 

اهلموم اهلومام و  یممت  هک  دیهد  رارق  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب  صوصخم  وا و  نینزان  دوجو  هب  دیهدب  تهج  دیاب  دـیراد ، ار  شرادـید 
؟ دیمهف یم  هچ  لوماملا  مدقملا  اهیا  کیلع  مالسلا  زا  امـش  ت  دنتـسه . يزاجم  ياهبوبحم  هادف  یحور  رـصع  ماما  سدقم  ماقم  هب  تبـسن 
اب دیاب  سپ  دراد . یـشیپ  تسا و  رتولج  رگید  ياهوزرآ  هحفـص 70 ] همه [  زا  رگید و  ياهبوبحم  همه  رب  هک  یـسک  ینعی  لومام  مدقم و 

تبوبحم يدونشخ  وزرآ ، نیلوا  وت  يارب  دیاب  ناوج ! يا  ینعی  دشاب . نیرتهب  ام  يارب  وا  هک  میوش  يروط  مینک و  راک  نامدوخ  بلق  لد و 
ینعی دـیآ . یم  رد  راظتنا  نیا  وزرآ  نآ  زا  راظتنا ...! موهفم  تسا  نیا  همه . يارب  نز ، يارب  درم ، يارب  رگید ، لئاسم  دـعب  دـشاب  وا  جرف  و 

[27 . ] هللا لیبس  یف  همدـب  طحـشتملاک  انرمال  رظتنملا  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق  رظتنم . دوش  یم  دـشاب ، هتـشاد  یلما  وزرآ و  نینچ  ناسنا  رگا 
یم لصاح  رظتنم  يارب  یتقو  الا  هبترم و  نیا  و  ادخ . هار  رد  دوخ  نوخ  هب  تسا  هتـشغآ  هک  تسا  یـسک  دـننام  ام ، رما  هار  هب  مشچ  ینعی : .
یم نآرق  رد  هکنیا  نمـض  رد  دزاس . بورـشم  ار  شدوجو  ماـمت  وزرآ  دـیما و  نیا  دـنک و  رپ  راـظتنا  نیا  ار  ناـسنا  ناـج  حور و  هک  دوش 
عطق ادخ  زا  ار  دوخ  دـیما  هک  دـسرب  ییاج  هب  رگا  ناسنا  هک  دـهد  یم  ناشن  [ 28 ( ] نورفاکلا موقلا  الا  هللا  حور  نم  سایی  ـال  هنا  : ) دـیامرف

دنک عطق  ادخ  تمحر  زا  ار  دوخ  دیما  هک  یـسک  دناشوپ . ینعی  رفک  ندناشوپ . ار  ترطف  ینعی  رفک  دش . دـهاوخ  یعیبط  ریغ  ناسنا  دـنک ،
هحفص 71 ] تسا [ . هدناشوپ  ار  شدوخ  نادجو  يادن  ار و  شدوخ  ترطف 

روصنم بقل 

تـساجک ینعی : يرتفا !؟ هیلع و  يدتعا  نم  یلع  روصنملا  نیا  هدمآ : هبدن  ياعد  رد  تسا . روصنم  هادـف  یحور  نامز  ماما  باقلا  زا  رگید 
. ددنب یم  ارتفا  وا  هب  و  وا -  میرح  هب  وا ، نید  هب  دنک -  یم  زواجت  يدعت و  وا  رب  هک  یـسک  هیلع  تسا  هدش  يرای  ادخ  فرط  زا  هک  یـسک 

لتقلا یف  فرـسی  الف  اناطلـس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و  : ) دراد هراشا  شترـضح  بقل  نیا  هب  تایاور -  قبط  زین -  همیرک  هیآ  نیا 
صاقت دناوتب  هک  میا  هداد  رارق  يا  هطلـس  تردق و  وا  مد  یلو  يارب  دـشاب ، هدـش  هتـشک  مولظم  هک  یـسک  ینعی : [ . 29 (. ] اروصنم ناک  هنا 

، نیا تسا . هدش  يرای  ادخ  بناج  زا  وا  هک  دنک ، فارـسا  دیابن  لتق  رد  سپ  اروصنم :) ناک  هنا  لتقلا  یف  فرـسی  الف  . ) دریگ ماقتنا  دنک و 
تسا و مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  عجار  هعیـش ، تایاور  رد  هیآ  لـیوات  اـما  تساـه ، مد  یلو  لـک  هراـبرد  هیآ ، لـیزنت  تسا . هیآ  رهاـظ 
رد هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرامش 8 ، هحفص 30 ، دلج 51  راحب  رد  هادف . انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  سدقم  سدوجو 

نیا زا  دوصقم  ینعی  مالسلا . هیلع  نیسحلا  هحفص 72 ] دیامرف [ : یم  اناطلس ) هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و   ) هیآ نیا  لوا  تمسق  دروم 
ناک هنا  لـتقلا  یف  فرـسی  ـالف   ) هیآ هیقب  هراـبرد  و  تسا . هیلع  هللا  مالـس  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  سدـقم  دوجو  هدـش  هتـشک  مولظم 

. تسا هدیمان  روصنم  نآرق  رد  ار  هادف  یحور  يدهم  ترضح  دنوادخ  ینعی  روصنملا . يدهملا  هللا  یمس  دومرف : اروصنم )

دمحا بقل 

هدمآ و ترضح  يارب  دمحا  دمحم و  مان  ود  نآ  نمض  رد  تسا و  بلاج  رایسب  هک  هرامش 4  هحفص 35  رد  میراد  مه  رگید  تیاور  کی 
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. مدرک باختنا  ار  تیاور  نیا  هک  تسا  نیا  دـنک . یم  تبحـص  ترـضح  نآ  يرهاظ  مادـنا  هرهچ و  تماـق و  دـق و  هب  عجار  مه  يرادـقم 
ینارون هفایق  سدـقم و  هرهچ  ینعی  دـننک ، یم  میـسرت  ار  دوخ  زا  دـعب  لسن  هدزای  هرهچ  ربنم  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تسا ! بیجع 

: لاق هدج  نع  داجـس -  ماما  زا  ینعی  هیبا -  نع  رفعج ، یبا  نع  تسا -  رقاب  ماما  باحـصا  زا  یکی  دوراجلا -  یبا  نع  ار . امـش  ام و  رورس 
جرخی دندومرف : دندرک . یم  تبحص  دندناوخ ، یم  هبطخ  دندوب و  ربنم  رب  ریما  ترـضح  ینعی  ربنملا ، یلع  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  لاق 

همئا زا  کی  چیه  هرابرد  تروص  نیدب  جورخ  ریبعت  دنک . یم  جورخ  نم  لسن  زا  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  نامزلا : رخآ  یف  يدـلو  نم  لجر 
. تسا هداعلا  قوف  وا  راک  دهد و  یم  لیکـشت  تموکح  ات  دـنک  یم  مایق  هحفـص 73 ] هک [  تسا  نیا  دـنک  یم  جورخ  يانعم  تسین . رگید 

حدـبم تسا . یخرـس  هب  لیام  گنر  دیفـس  هرمح : برـشم  ضیبا  دـیامرف : یم  نایب  ار  دوعوم  نآ  يرهاظ  فاـصوا  ترـضح  نآ ، زا  دـعب 
. تسا ضیرع  تسا ، يوق  نهپ و  ناشکرابم  ياـهنار  نیذـخفلا : ضیرع  تسین . هدـمآ  ولج  دراد ، حدـب  تسا ، نهپ  ناـشکرابم  لد  نطبلا :

یلع هماش  دراد . دوجو  لاخ  ود  وا  تشپ  رب  ناتماش : هرهظب  تسا . تشرد  گرزب و  شا  هناش  رـس  ياهناوختـسا  نیبکنملا : شاـشم  میظع و 
یلص یبنلا  هماش  هبـش  یلع  هماش  و  تسا . یگتـسجرب  رظن  زا  نآ  توافت  دبال  تسا . ترـضح  تسوپ  گنرمه  ود  نآ  زا  یکی  هدلج : نول 

هک یمان  یکی  دراد ، مان  ود  وا  ینعی  نلعی . مسا  یفخی و  مسا  نامـسا ، هل  تسا . ربمایپ  ترـضح  لاـخ  دـننام  رگید  لاـخ  و  هلآ . هیلع و  هللا 
. تسا دمحا  تسا  ناهنپ  هک  یمسا  نآ  دمحاف . یفخی  يذلا  اماف  تسا . ینلع  دوش و  یم  راکشآ  هک  یمان  یکی  تسا و  ناهنپ 

دمحم مان 

هحفـص یتقو [  برغملا :. قرـشملا و  نیب  ام  اهل  ءاضا  هتیار ، زه  اذاف  تسا . دمحم  تسا  راکـشآ  هک  یمـسا  نآ  دمحم و  نلعی  يذـلا  اما  و 
ياج هب  راحب  رد  اجنیا  رد  ددرگ . یم  نشور  نآ  لباقم  رد  ملاع  برغ  ات  قرش  زا  دروآ ، رد  زازتها  هب  ار  دوخ  مچرپ  تیار و  ترضح  [ 74

: دابعلا سوور  یلع  هدـی  عضو  و  تسا . هتفر  رد  نآ  ححـصم  مشچ  زا  تسا و  یپاچ  هابتـشا  امتح  هک  هدـمآ  هزمه -  اب  هتیار -  هتیار ، هملک 
زا رتمکحم  شلد  هکنیا  رگم  دنام ، یمن  ینموم  چیه  دیدحلا : ربز  نم  دشا  هبلق  راص  الا  نموم  قبی  الف  دهن . یم  ناگدنب  رـس  رب  ار  شتـسد 

و ـالجر : نیعبرا  هوـق  هللا  هاـطعا  و  دوـش . یم  هتـشادرب  ـالماک  نآ  زا  سرت  دزرل و  یمن  صرق ، لد  مکحم ، لد  دوـش . یم  نهآ  ياـه  هراـپ 
یف هحرفلا  کلت  هیلع  تلخد  الا  تیم  یقبی  و ال  تسا . لامک  ترثک و  لـهچ ، زا  دوصقم  دـهد . یم  ار  درم  لـهچ  يورین  يو  هب  دـنوادخ 

روهظ زا  خزرب ، ملاع  رد  دنتسه ، اهناتـسربق  رد  هک  مه  یناگدرم  هک  دراذگ  یم  رثا  نانموم  ياهلد  رد  ترـضح  روهظ  ردق  نیا  ینعی  هبلق .
ماـیقب نورـشابتی  مهروبق و  یف  نوروازتـی  مه  و  دوش . یم  دراو  یلاحـشوخ  حرف و  نیا  ناـشناج ، لد و  بلق و  رد  وا  فـطل  زا  ترـضح و 

رد اهلاس  هک  سک  نآ  هک  دـنهد  یم  تراشب  رگید  کی  هب  دـننک و  یم  ترایز  ار  رگید  مه  خزرب  ملاع  رد  ناگدرم  مالـسلا : هیلع  مئاـقلا 
. نیقی تدـش  هن  تسا  بلق  توق  تعاجـش و  نایب  يارب  ارهاظ  ریبعت  نیا  تفای . ققحت  شا  هدـعو  درک و  ماـیق  دـمحلا هللا  میدوب ، شراـظتنا 

هحفص 75 ] دنک [ . یم  دییات  ار  روهظ  نیا  مه  رگید  تایاور  دعب و  هرقف 

دیحو دیرف ، دیرش ، دیرط ، ياهبقل 

هیلع هللا  تاولـص  نامز  ماما  باقلا  زا  رگید  بقل  راـهچ  نآ  رد  مدـناوخن و  اـما  مدرک  هراـشا  نآ  زا  لـبق  بش  بشید و  هک  تسه  یتیاور 
: ینعی دراد ، ار  اـنعم  نیمه  هیبـش  هک  دیرـش  - 2 هدش . هتـشاذگ  رانک  هدـش ، رود  هدـش ، هدـنار  دورطم ، يانعم  هب  دـیرط ،  - 1 تسا : هدـمآ 
هب اـهنیا  زا  مادـک  ره  درادـن . ریظن  تسا و  هناـگی  تسا  ادرف  دـیرف ، تسا و  دـیحو  تسا و  دـحاو  ینعی  دـیرف ، دـیحو و  3 و4 -  هتخیرگ .

، بجاو جـح  ای  هرمع  ترایز  رد  دـیوگ : یم  يوار  تسا . یبلاج  ثیدـح  هرامش 9 ، هحفص 37 ، دـلج 51  راحب  باتک  رد  تسا . یتایانع 
تسا و هدش  كزان  نم  ياهناوختسا  ینعی  یمظع . قد  ینس و  تربک  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  مدیسر . مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ 

زاب هک  مناد  یمن  ما ال :؟ كواقل  یل  یضقی  يردا  تسلف  تسا . روگ  بل  میاپ  حالطـصا  هب  هتفر و  نیب  زا  مندب  ياوق  ما . هدش  توترف  وریپ 
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جح رد  تسا و  هدرک  یمن  یگدنز  ترضح  رهش  رد  درمریپ  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  هن .؟ ای  منک  ترایز  ار  امـش  دوش  یم  نم  تمـسق  مه 
مامت نم  ياوق  ما و  هدـش  ریپ  دـیوگ : یم  دـسرپ . یمهم  لاوس  ترـضح  زا  دـهاوخ  یم  الاح  تسا . هدرک  ترایز  ار  ناشیا  هرمع  ای  بجاو 
کی ادـهع : یلا  دـهعاف  ریخ .؟ اـی  مسر  یم  ناتتمدـخ  رگید  هعفد  مناد  یمن  تفر . هحفـص 76 ] مهاوخ [  اـیند  نیا  زا  يدوزب  تسا و  هدـش 
یتقو هچ  نیملـسم  راک  جرف  شیاشگ و  هک  دییامرفب  نم  هب  جرفلا : یتم  ینربخا  و  دیهدب . نم  هب  يراگدای  کی  دـییوگب . نم  يارب  يزیچ 
جرف هک  ار  یماما  نآ  تیصوصخ  وا ، ياضاقت  تباجا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  دییوگب . نم  يارب  ار  اهینتفگان  نآ  زا  یکی  تسا .

هدش و هدنار  اهنت و  مدرم و  زا  رود  ماما  نآ  دیرفلا : دـیحولا  دـیرطلا  دیرـشلا  نا  دـنیامرف : یم  نایب  روط  نیا  دوب  دـهاوخ  وا  تسد  هب  یلک 
شدوخ هعیش  تما و  زا  تسا ، رود  شدوخ  هداوناخ  زا  ینعی  تسا . رود  شدوخ  لها  زا  هلها : نم  درفلا  هک  اهنآ  زا  هتفرگ  هلصاف  دورطم و 

زونه تسا و  هدش  هتـشک  شزیزع  هک  یـسک  ینعی  روتوم  تسا . روتوم  شدلاو  شردپ و  هب  تبـسن  هدلاوب : روتوملا  تساهنت . تسا و  رود 
ای دلاو  نیا  زا  ضرغ  هک  تسا  هداد  حیـضوت  هر )  ) یـسلجم همالع  دیآ . یم  هدش  هتـشک  ینعمب  رتو  زا  هملک  نیا  تسا . هتفرگن  ار  شماقتنا 

هیلع نیـسح  ماما  يوق  لامتحا  هب  دـنا . هدوب  ترـضح  دادـجا  ءابآ و  هک  مالـسلا  مهیلع  رگید  همئا  ای  يرکـسع  نسح  ماما  اـی  نیـسح  ماـما 
همـالع هک  دراد  یحرـش  تراـبع  نیا  . ) دـشاب یم  شیومع  هینک  شا  هینک  ماـما  نآ  همغب : ینکملا  تسا : نینچ  تیاور  هیقب  تسا . مالـسلا 

ار اهیگژیو  نیا  هک  یماما  نآ  تاـیارلا : بحاـص  وه  هحفـص 77 ] دینک [ . هظحالم  راحب  رد  دیناوت  یم  هدروآ و  ثیدـح  لیذ  رد  یـسلجم 
مـسا شمـسا  یبن  مسا  همـسا  و  تسا . ررقم  وا  رب  جرف  دـنک و  یم  مایق  هک  تسا  ماما  نآ  ینعی  تسا . اهمچرپ  بحاص  هک  تسومه  دراد ،
یلیخ تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مسا  هینک و  شمـسا ، مه  هینک و  مه  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هک  میناد  یم  همه  تـسا . يربماـیپ 

بتکف هفیحص  وا  میدا  باتکب  اعدف  دییامرفب . هرابود  مدرک : ضرع  یلع :. دعا  تلقف : دیوگ : یم  تفای . ار  شا  هدشمگ  درب . تذل  درمریپ 
نیا رد  ار  بشما  نانخس  اجنیمه  رد  داد . نم  هب  تشون و  نآ  رد  ار  تارابع  نیا  دومن و  بلط  يا  هقرو  کی  ای  تسوپ  کی  ترضح  اهیف :.

متـساوخ یم  بشما  درک . میهاوخ  تبحـص  ناشیا  هب  طوبرم  تایآ  نآرق و  رد  ترـضح  هب  عجار  رگید  ياهبـش  رد  مهد . یم  نایاپ  هنیمز 
زا ار  رگید  بقل  دـنچ  یلـصا و  بقل  ود  بشما  سپ  دـنام . یم  رگید  تقو  يارب  هک  منک  میدـقت  یـضیارع  زین  نآ  لـلع  تبیغ و  هب  عجار 

. دنراد ترضح  هک  تسا  ییاهبقل  اهنیا  میدرک . نایب  ثیداحا 

میبایرد ار  دوخ 

تارکذت هجیتن  هک  مراودیما  میشاب ...! هدرکن  درط  ار  ترضح  ام  ینعی  دشابن ، دیرش  دیرط و  ام  زا  ترضح  هک  مراودیما  اهمناخ ! نایاقآ و 
نآ یلعف . یلمع و  درط  و  ینهذ ، یلوـق و  درط  تسا : روـج  ود  درط  هحفـص 78 ] مینکن [ . درط  ار  ترـضح  ام  هک  دشاب  نیا  بش  دنچ  نیا 

ببس ینعی  انم . همدع  و  دیوگ : یم  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  گرزب  ملاع  تسیچ ؟ دنک  یم  رود  ام  زا  دنک و  یم  درط  ار  ترـضح  هچ 
تسا مسر  ایند  رد  نالا  تسام . لعف  لصا ، یلو  تسام  رادید  عنام  اعون  ام  لوق  لعف و  مرتحم ! ناوناب  نایاقآ و  میتسه . ام  وا  تبیغ  یلـصا 

، وا مرفینوا  وا ، سابل  وا ، ریشمش  وا ، شفک  وا ، لیامح  وا ، هالک  وا ، هفایق  وا ، سابل  تسا ، زابرس  دنک و  یم  یگدنز  یناگداپ  رد  هک  یسک 
، ام راتفر  لامعا و  تاکرح و  ياجک  ام ، هالک  شفک و  ياجک  دینیبب  امـش  تقو  نآ  دشاب . شا  هدـنامرف  لکـش  مرف و  هب  دـیاب  وا  زیچ  همه 
: دیوگ یم  یقیفر  تسود و  یهاگ  متـسه . يروط  نیا  مدوخ  هک  نم  دـشک ! یم  تلاجخ  مدآ  اعقاو  تسا ...! نامز  ماما  نام  هدـنامرف  هیبش 
هب هک  تسادخ  نیا  هتبلا  موش ... یم  هدنمرش  مدوخ  شیپ  دنک ... ادیپ  افـش  ام  ضیرم  نیا  دینک  اعد  دیراد . تدارا  نامز  ماما  هب  یلیخ  امش 

هیبش نم  راتفگ  ياجک  نم ، راتفر  ياجک  نم ، رادرک  ياجک  نم ، لمع  ياجک  نم ، هفایق  ياجک  تسا ... هداد  وربآ  هعیـش  هب  هداد ، وربآ  ام 
اب دـیحولا  دـیرفلا  دیرـشلا  دـیرطلا  فیرـش : باقلا  نیا  ققحت  رد  مشاب و  هدرکن  درط  ملوق  لمع و  اب  نم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 

نیا زا  دـییایب  نایاقآ  مشاب !؟ هتـشادن  هاگن  تبیغ  رـصع  رد  باجح و  رد  رتشیب  ار  هادـف  یحور  رـصع  ماما  مشاب و  هدرکن  تکرـش  نارگید 
زا امـش  منک و  یم  تبحـص  نم  تداع  يور  میا ، هدرک  تداع  هک  سلاـجم  لـفاحم و  هحفـص 79 ] نیا [  زا  میرذگب . یتافیرـشت  سلاجم 
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و يروآ ، دای  دای و  رکذ ، سلاجم  هب  مینک  لیدـبت  ار  نامـسلاجم  میرذـگب و  دـیتسه -  نم  زا  رتهب  امـش  هتبلا  و  دیونـش -  یم  تداع  يور 
!؟ تسین دیرش  ایآ  تسین !؟ دورطم  نامز  ماما  ایآ  میشاب . هتشادن  تکرـش  نامز  ماما  ندوب  دورطم  رد  نامناج  حور و  نهذ و  اب  مینک  یعس 

هیهلا تردق  هتبلا  ناشیا  دـشابن . یـسک  شرب  رود و  هک  تسین  یـسک  اهنت  تسیک ...؟ اهنت  تسین !؟ اهنت  تسین !؟ دـیرف  تسین !؟ دـیحو  ایآ 
رـصحنم تعیرـش  نییآ و  يارب  نید ، يارب  شیزوسلد  هک  ارچ  تساهنت ! اما  هداد ... وا  هب  ادـخ  ار  اـهناوت  همه  دراد ، طلـست  اـج  همه  دراد ،

!... ار اهناوج  نیا  دیبایرد  نایاقآ ! دوش . هتساک  وا  ناتسود  زا  دیراذگن  دینک . هفاضا  وا  ناتسود  هب  رفن  کی  امـش  درادن . روای  رای و  تسا و 
هادف یحور  نامز  ماما  دـنور و  یم  رـصع  ماما  تسد  زا  یکی  یکی  دـنراد  اه  هچب  ار ...! اه  هچب  نیا  دـیبایرد  اهردام ! اهردـپ ! اه ! هداوناخ 

رد الوق  المع و  دیاب  تسا ...! دیرش  هک  تساجنیا  تسا ! دیرط  تسا ، دیحو  تسا ، دیرف  هک  تساجنیا  دوش . یم  تحاران  دنک و  یم  هیرگ 
چیه منز ، یم  مد  ترضح  زا  هک  نم  دنیبب  دنک و  ترفاسم  نم  اب  یسک  رگا  ياو  دیامن . دییات  غیلبت و  ار  ترضح  ناملمع  دیاب  دوب . رایتخا 

تاکرح هن  نم ، هاگن  هن  هک  نآ  لاح  تسا و  نم  يالوم  هنوگچ  تسین ...! نم  يالوم  یلو  تسه  نم  يالوم  مرادن ! ترـضح  زا  يا  هناشن 
رـصع ماما  لاعفا  هیبش  نم ، ياـه  هزور  هن  نم ، ياـهزامن  هن  هحفـص 80 ] نم [ ، یگدـنز  هن  نم ، ندروـخ  اذـغ  هن  نم ، ندز  فرح  هن  نم ،

ما هدرک  ظفح  ار  منابز  اجک  ما ...!؟ هتـشاد  ار  تظافح  تقد و  تیاعر و  مادک  متـسه ...!؟ نامز  ماما  هعیـش  نم  اجک  تسین !؟ هادف  یحور 
، تسا دیرط  ام  لمع  رطاخ  هب  ترضح  سپ  یتسین ...!؟ دیحو  دیرط و  نامز - ! ماما  يا  وت -  ما و  هعیش  نم  مزابرـس ، نم  میوگب  مناوتب  هک 
ناهانگ و باکترا  ام و  قالخا  رطاخ  هب  تسا و  دـیحو  ام  نتـشادن  نیقی  زا  ام و  تاداـقتعا  رطاـخ  هب  و  تسا ، دیرـش  اـم  لـعف  رطاـخ  هب  و 

يوتـسا نم  میراد : ثیدح  هک  میدش ، هچ  میدوب و  هچ  مینیبب  میدرگ ، یم  رب  یتقو  میور ، یم  سلجم  ره  دیاب  تسا . دـیرف  ام  ياهیگدولآ 
زا تزورما  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  يا ! هتخاب  يا ! هدرک  ررض  یتفرن ، رتالاب  دوب و  ربارب  رگید  زور  اب  زور  کی  رگا  ینعی  [ . 30 . ] نوبغم هاموی 

دیتسه و هدنونـش  امـش  هدنیوگ و  نم  هک  تسا  یموس  بش  بشما  میـشکب ... باسح  هب  ار  نامدوخ  مادـم  دـیاب  یـشاب ...! رت  نییاپ  زورید 
هعمج زور  ترایز  رد  تسا . ترضح  زور  هعمج و  زور  ادرف  و  ترـضح ، بش  هعمج و  بش  بشما  مییوگ . یم  نخـس  ترـضح  هب  عجار 

ترضح هرفـس  رـس  هعمج  زور  كروهظ . هیف  عقوتملا  کموی  وه  و  هعمجلا . موی  اذه  میناوخ : یم  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  نامزلا  بحاص 
هعمج زور  ترـضح  هکنیا  رد  تسا  دایز  تایاور  دنک . روهظ  يزور  نینچ  رد  ترـضح  هک  میراد  هحفص 81 ] راظتنا [  امیقتـسم و  میتسه 

ار اوقت  هزیکاپ  كاپ و  هماج  سابل و  مادـک  میا ...!؟ هدز  ار  يونعم  رطع  مادـک  هعمج  زور  يارب  مینکب . دوخ  هب  یهاگن  دـننک ... یم  روهظ 
یلومعم صخش  کی  ندید  يارب  امش  میوش !؟ هدامآ  رای  ندید  يارب  ات  میا  هدرک  كاپ  ناملد  هحفص  زا  ار  یگدولآ  مادک  میا و  هدیشوپ 

اب میهاوخ  یم  میراد ! بوبحم  اب  رادـید  هعمج  ياهزور  دیـسر !؟ یم  ناتدوخ  هب  ردـقچ  ینامهم ، کـی  رد  هرادا ، کـی  رد  دـیور  یم  هک 
یناـبز دور ، یم  تبیغ  نآ  رد  هک  یـشوگ  هدولآ ، شوگ  نیا  هدولآ ، ناـبز  نیا  هدولآ ، مشچ  نیا  هدولآ ، لد  نیا  مینک ...! رادـید  بوبحم 
هجوت دروم  دـناوت  یم  روطچ  تسا ، اهـشسرپ  اـهتبحم و  هچارـس  هک  لد  نیا  دـنک ، یم  یـشاحف  دـیوگ و  یم  غورد  دـنک و  یم  تبیغ  هک 

! دنک یم  دیرـش  دیرف و  ار  وا  هک  تسام  لاوحا  اهراک و  نیمه  دـهاوخ ... یم  دنـسپ  بوبحم  سابل  بوبحم ، اب  رادـید  دـشاب ...!؟ بوبحم 
میهدب و تبثم  خساپ  ترضح  ینرصنی  رصان  نم  له  يادن  هب  مینک و  ترضح  هب  یکمک  میروآ . رد  تبرغ  زا  ار  ترضح  هک  مینک  یعس 

همدص دروخ  یم  هبرض  نونک  ات  ارغـص  تبیغ  لوا  زا  هک  میـسرب  ترـضح  لد  ياهدرد  هب  یمک  مینکن . کمک  وا  ندش  دیرـش  دیرف و  هب 
تقایل ام  هب  مه  ادـخ  ات  ترـضح  رادـید  يارب  میوش  هدامآ  میـشاب . هتـشاد  تفرعم  اـب  رادـید  يوزرآ  تسا . هصغ  زا  رپ  شلد  دروخ و  یم 

ام و شوگ  مشچ و  ام  راتفگ  رادرک و  لاـمعا و  هک  میراودـیما  هحفـص 82 ] دیـشاب [ ...! هدیجنرن  ام  تسد  زا  میراودیما  هللا ! هیقب  ای  دهدب .
نیع رد  میشاب و  هتشاد  وا  زا  ار  نامزیچ  همه  ام  هک  تسا  ییافو  یب  یسانشن و  کمن  یلیخ  دشاب ...! هدناجنرن  ار  امـش  لد  ام ، ناج  حور و 
. مینک مک  ار  وا  لد  ياه  هصغ  زا  يا  هصغ  ترضح و  ياهمغ  زا  یمغ  هکنیا  ياج  هب  میشاب ، هدناجنر  ار  وا  كرابم  رطاخ  ار و  وا  لاح 

هیمطاف مایا  رد  هللا  هیقب  ترضح  هودنا  دیدشت 
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کتدج هبیـصم  یف  كرجا  هللا  مظعا  هللا ! هیقب  ای  کیلع  مالـسلا  تسا ! دنمدرد  ترـضح  ردـقچ  هیمطاف  مایا  نیا  رد  دـیریگب  رظن  رد  الاح 
یلع همطاف و  لد  ياهمخز  يارب  يزیچ  هچ  دیناد  یم  و  ار ، همطاف  ناتردام  ياهتبیـصم  دـیناد  یم  بوخ  امـش  هللا ، هیقب  ای  ءارهزلا ... همطاف 
هعیش مهم  ياهباتک  زا  هک  جاجتحا -  باتک  نیا  زا  الاح  یهالا . همانرب  يارجا  امش و  روهظ  زا  ریغ  تسین  نآ  و  تسا ، مهرم  مالسلا  امهیلع 
ناک و  مناوخ : یم  امش  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  ياهزور  نآ  ناتـساد  زا  یکدنا  تسا -  مشـش  نرق  هب  طوبرم  و 

هل میظعتلا  هل و  مهتعاط  رکب و  یبا  عم  سانلا  هملک  عامتجا  هرـسا و  مهکرت  هل و  ساـنلا  نالذـخ  يار  اـمل  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 
جاجتحا و باتک  نیمه  رد  ، ) دندرکن يرای  هحفص 83 ] ار [  وا  دنتشاذگ و  اهنت  كرت و  ار  وا  مدرم  دید  هک  یتقو  ترضح  هتیب . یف  سلج 

هباحص هناخ  رد  هب  دومرف و  یبکرم  رب  راوس  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  تفرگ و  ار  نینـسح  تسد  بش  کی  هک : دراد  رگید  بتک 
رارق مینک . یم  يرای  ترصن و  ار  وت  ام  دنتفگ : دندش و  رفن  راهچ  لهچ و  دودح  تفرگ . تعیب  اهنآ  زا  تفر و  ناگرزب  هناخ  رد  هب  تفر ،

مه موس  بش  مود و  بش  یتقو  رفن . راهچ  رگم  دندماین  رارق  لحم  رد  دمآ ، هک  ادرف  دنوش . رضاح  هدیشارت  رـس  حبـص  ادرف  هک  دنتـشاذگ 
هب میدرگزاب  دـش . مولظم  نیـشن و  هناخ  یلع  رگید  هتیب  یف  سلجف  [ 31 ( ] دننک یمن  يرای  ار  وا  دید  ترـضح  دـش و  رارکت  تلاح  نیمه 
هب تسا -  مالسا  زا  نیملـسم  فارحنا  لماع  نیرت  هدمع  تسومه و  زین  اروشاع  عیاجف  راذگ  هیاپ  هک  هفیقـس -  هیـضق  حارط  تیاور : همادا 

هعبرالا ءالوه  ریغ  هریغ و  عیاب  دق  الا و  دحا  قبی  مل  هناف  دریگب !؟ تعیب  روز  هب  وا  زا  ات  یتسرف  یمن  شلابند  هب  ار  یسک  ارچ  تفگ : رکبوبا 
رت نشخ  رمع  رتوخمرن و  رتمیالم و  رکبوبا  هک  هدمآ  تیاور  نیا  رد  دنتسه . وا  اب  هک  يرفن  راهچ  نآ  وا و  زا  ریغ  دنا  هدرک  تعیب  همه  هعم 

ار یـسک  هچ  تفگ : رکبوبا  امهافجا . امهنـشخا و  امهظلغا و  اـمهظفا و  رمع  ینعی  رخـالا  نیلجرلا و  قرا  رکب  وبا  ناـک  و  دوب : رتوخدـنت  و 
ات تسرفب  ار  ذفنق  تفگ : رمع  اذفنق . هیلا  لسرا  رمع : لاقف  دنک ؟ تعیب  هک  ار  وا  مینک  روبجم  دروایب و  نوریب  هناخ  زا  ار  یلع  هک  میتسرفب 

یکی ءاقلطلا : نم  دوب . وختشرد  نشخ و  راوخنوخ ، يدرم  ذفنق  ایفاج : اظیلغ  اظف  الجر  ناک  و  هحفص 84 ] دروایب [ . نوریب  هناخ  زا  ار  یلع 
هلـسراف و دندوب . اه  هدش  دازآ  زا  شا  هداوناخ  وا و  درک . ناشدازآ  درک ، حتف  ار  هکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یتقو  هک  دوب  ییاهنآ  زا 
دز و رد  نذاتـساف : تفر . ذفنق  ذفنق : قلطناف  داتـسرف . وا  هب  کمک  يارب  شهارمه  هب  مه  ار  یناسک  کی  داتـسرف و  ار  وا  اناوعا : هعم  لسرا 

تـسا مزـال  هچنآ  رگم  میآ ، یمن  نوریب  مهد ، یمن  تهار  تفگ  یلع  هل . نذاـی  نا  یلع  یباـف  دوشب . یلع  هناـخ  دراو  هک  تساوخ  هزاـجا 
دـندوب و هتـسشن  ود  ره  دجـسم ، رد  هک  یلاح  رد  دنتـشگرب ، شنارای  دجـسملا  یف  امه  رمع و  رکب و  یبا  یلا  ذـفنق  باحـصا  عجرف  منیبب .
و دـیریگب . هزاجا  داد ، هزاجا  هعفد  نیا  رگا  هنذا :. ریغب  هیلع  اولخداف  الا  و  مکل ، نذا  نا  وه  رمع : لاقف  انل . نذای  مل  اولاـقف : اـمهلوح  ساـنلا 

هناخ رد  همطاف  هعفد ، نیا  دنتساوخ . هزاجا  اونذاتسا : و  دنداتفا . هار  اوقلطناف : دیروایب . ار  وا  دیوشب و  شا  هناخ  دراو  روز  اب  دادن  هزاجا  رگا 
هدش هک  یتمیق  ره  هب  ینعی  دیوشب ! نم  هناخ  دراو  هزاجا  نودب  امـش  مراذگ  یمن  نذا :. ریغب  یتیب  اولخدـت  نا  مکیلع  جرحا  تفگ : دـمآ و 

تلاق همطاف  نا  اولاقف  دنام . اجنآ  ذفنق  دنتـشگرب و  ذفنق :. تبث  اوعجرف و  دیربب . تعیب  يارب  ار  مرهوش  مراذـگ  یمن  منک و  یم  یگداتـسیا 
یگداتـسیا درک ، يریگتخـس  یلیخ  تفگ و  يروط  نیا  همطاف  هک  دنتفگ  دنتفر  اهنم . نذا  ریغب  تیبلا  اهیلع  لخدن  نا  انتجرحف  اذک  اذک و 

رما مث  هچ !؟ اهنز  هب  ار  ام  ءاسنلل :!؟ هحفص 85 ] انل و [  ام  تفگ : دش و  كانبضغ  رمع  لاق : رمع و  بضغف  میوش . دراو  ام  تشاذگن  درک ،
شدوخ مهعم  لمح  و  دندرک . عمج  ناشدوخ  اب  مزیه  هک  داد  نامرف  دوب . هتـسشن  شفارطا  رد  هک  یمدرم  هب  دعب  ابطح : اولمحف  هلوح  اسانا 

همطاف و یلع و  هیف  و  دنتخیر . همطاف  هناخ  فارطا  رد  ار  اهمزیه  هلزنم :. لوح  هولعجف  دشاب . هدرک  کمک  هک  دروآ  مزیه  دـمآ  اهنآ  اب  مه 
لخاد زا  یلع  هک  درک  ادـص  يروط  ایلع :. عمـسا  یتح  رمع  يدان  مث  دـندوب . هناخ  لخاد  رد  مه  نیـسح  نسح و  یلع و  همطاف و  اـمهانبا :
هفیلخ اب  ییایب و  نوریب  هناخ  زا  دیاب  مسق  ادـخ  هب  هللا : لوسر  هفیلخ  نعیابتل  نجرخنل و  هللا  و  تفگ : تفگ ؟ هچ  دونـشب . ار  شیادـص  هناخ 
عجر مث  منک . یم  بارخ  ترس  يور  منز و  یم  شتآ  ار  تا  هناخ  هکنیا  ای  ایب  نوریب  ای  اران : کتیب  کیلع  نمرضال  وا  ینک . تعیب  ربمغیپ 

یلع و تسد  نوچ  دیایب . نوریب  ریـشمش  اب  یلع  هک  دیـسرت  یم  تسـشن . رکبوبا  شیپ  تشگرب و  سپـس  فاخی : وه  رکب و  یبا  یلا  دـعقف 
دمآ و دمآ ، نوریب  رگا  ربب . ماغیپ  نم  زا  ورب  تفگ : ذفنق  هب  دعب  هیلع :. محتقاف  الا  جرخ و  نا  ذفنقل : لاق  مث  تخانـش . یم  ار  یلع  ریـشمش 
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( تسه هک  ییاهمزیه  نآ  اب   ) ار ناـش  هناـخ  اراـن : مهتیب  مهیلع  مرـضاف  دـماین ، نوریب  رگا  عنتما : ناـف  رواـیب . نوریب  روز  هب  نک و  هلمح  ـالا 
ریشمش نینموملاریما  دندرک . هلمح  دنتساوخن و  هزاجا  رگید  هعفد  نیا  دمآ و  ذفنق  نذا : رغب  هباحـصا  وه و  محتقاف  ذفنق  قلطناف  نزب . شتآ 

هحفص 86] بانط [  دوسا :. البح  هقنع  یف  اوقلا  و  دندش ... عمج  دایز  دنتفرگ . وا  تسد  زا  ار  ریشمش  دندرک ، رود  ار  ریـشمش  تشادرب ، ار 
یناج و رفاک و  تیعمج  نآ  نیب  دـمآ  همطاف  تیبلا :. باب  دـنع  مهنیب  اهجوز و  نیب  ع )  ) همطاف تلاح  و  دـنتخادنا . الوم  ندرگ  رد  یهاـیس 

ذفنق اهبرـضف  دیربب ، روز  اب  ار  یلع  هک  مراذگ  یمن  دـیوگ : یم  همطاف  هک  دـندید  یم  دـش . هلـصاف  هناخ  رد  مد  یلع  شرهوش  ماما و  نیب 
. ] میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال  ندـیبوک ... همطاف  كزاـن  يوزاـب  تسد و  هب  هناـیزات  درک  عورـش  ذـفنق  اهدـضع :. یلع  طوسلاـب 

هحفص 89 ]

... بیجی نما  هیآ  لیوأت 

هراشا

و نیرهاطلا . نیبیطلا  هتیب  لها  یلع  دـمحم و  مساقلا  یبا  انیبن  اندیـس و  یلع  هللا  یلـص  و  نیملاـعلا . بر  دـمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
یف هئابآ -  یلع  هیلع و  کتاولـص  نسحلا -  نبا  هجحلا  کـیلول  نک  مهللا  نیدـلا . موی  ماـیق  یلا  نـالا  نم  نیعمجا  مهئادـعا  یلع  هللا  هنعل 
نم هللااب  ذوعا  الیوط . اهیف  هعتمت  اعوط و  کضرا  هنکـست  یتح  انیع  الیلد و  ارـصان و  ادـئاق و  اظفاح و  ایلو و  هعاس  لک  یف  هعاـسلا و  هذـه 
نیا رد  هک  مدوب  هداد  هدعو  هحفص 90 ] ضرالا [ )؟ ءافلخ  مکلعجی  ءوسلا و  فشکی  هاعد و  اذا  رطـضملا  بیجی  نم  ما   ) میجرلا ناطیـشلا 

هدومرف ریبعت  ناشیا  هب  همئا  هدش و  دراو  هیلع  هللا  مالس  تجح  ترضح  تیصخش  هرابرد  هک  یتایآ  زا  یخرب  دروم  رد  هدنام  یقاب  بش  ود 
همجرت دـش . تئارق  هک  تسا  لمن  هروس  هیآ 63  نیمه  تایآ ، نآ  زا  یکی  منک . میدقت  نازیزع  امش  فیرـش  رـضحم  هب  ار  یـضیارع  دنا ،

یتحاران و يدب و  دناوخب و  ار  وا  هک  ینامز  رطـضم  هب  دهد  یم  تبثم  خساپ  ار و  رطـضم  دـنک  یم  تباجا  یـسک  هچ  ایآ  : ) تسا نیا  هیآ 
)!؟ دهد یم  رارق  نیمز  ياه  هفیلخ  ار  امش  دنک و  یم  فرطرب  وا  زا  ار  مغ  مه و 

رطضم بقل 

نایعیـش ناناملـسم و  هک  تسا  مسر  دـنوش . یم  همیرک  هیآ  نیا  هب  لسوتم  تاجاح ، ندـش  هدروآرب  يارب  مغ و  مه و  عفر  يارب  ـالومعم  « 
همئا تیاور ، ود  رد  اما  تسا ، دایز  ثیدح  هراب  نیا  رد  دـنناوخ . یم  ار  همیرک  هیآ  نیا  ناشبوبحم ، دوخ و  نیب  يونعم  طابترا  داجیا  يارب 

راونالاراحب دلج 51  رد  لوا  ثیدح  دـنا . هدرک  لیوات  هادـف  انحاورا  هللا  هیقب  ترـضح  ماقم  هب  ار  همیرک  هیآ  نیا  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاط 
هیآ نیا  مالـسلا :. هیلع  مئاقلا  یف  تلزن  دـیامرف : یم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ثیدح 11 ، هحفص 48 ، یـسلجم ، همالع 

هدـش شرافـس  همئا  ثیداحا  دوخ  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا ! بیجع  یلیخ  رطـضملا .... هللا  وه و  تسا . هدـش  لزان  مئاق  ترـضح  هراـبرد 
هب اصوصخم  تسین -  ثیبوخ  راک  ندروخ  مسق  دایز  دیروخن و  مسق  مه  تسار  ياهفرح  يارب  یتح  دیناوت  یم  هحفص 91 ] ات [  هک  تسا 

تسوا هک  ادخ  هب  مسق  رطضملا : هللا  وه و  دیامرف : یم  دروخ و  یم  مسق  تسا ، یمهم  رایسب  رما  نوچ  اجنیا ، رد  ترضح  اما  هلالج -  ظفل 
وه دننک : یم  قیبطت  ترضح  اب  ار  هیآ  ریباعت  هیقب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپس  تسا . مئاق  ترضح  هیآ  نیا  رد  رطضم  ینعی  رطضم .

هبعک هناخ  رد  میهاربا  ماقم  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  رطضم  تسوا  مسق  ادخ  هب  باجاف : هللا  اعد  نیتعکر و  ماقملا  یف  یلص  اذا  رطـضملا  هللا  و 
دنک و یم  فرطرب  وا  زا  مغ  مه و  یتحاران و  و  ءوسلا : فشکی  دهد و  خـساپ  ار  وا  ادـخ  دـناوخب و  ار  ادـخ  دوآ و  اج  هب  زامن  تعکر  ود 
رد زین  رگید  ثیدـح  ثیدـح . کـی  نیا  دـهد . یم  وا  هب  روـهظ  نذا  ینعی  دـهد . یم  رارق  نیمز  هفیلخ  ار  وا  و  ضرـالا : یف  هفیلخ  هـلعجی 

دوجو اـجنیا  رد  هک  ییاـه  هتکن  نآ  زا  منک و  یم  همجرت  مه  ار  نیا  تسا . رتلـصفم  يردـق  هک  تسا  هرامش 56  ای  هحفص 59  دلج  نیمه 
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نیا زا  دیاب  هک  يا  هجیتن  تسیچ و  رارطـضا  يانعم  الوصا  دشاب و  رطـضم  هک  دوش  یم  روطچ  تسا و  رطـضم  ترـضح  ارچ  هکنیا  دراد و 
دجـسملا لخد  جرخ ، اذا  مئاـقلا  نا  دـنیامرف : یم  تسا . مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مه  ثیدـح 56  مهد . یم  حیـضوت  میریگب  عوضوم 

دنک و یم  هبعک  هب  ور  دور و  یم  هبعک  فرط  هب  و  هبعکلا : لبقتسیف  دوش . یم  مارحلادجسم  دراو  دننک  جورخ  ترـضح  هک  ینامز  مارحلا :
یم مولعم  دراذگ . یم  زامن  تعکر  ود  سپس  نیتعکر : یلصی  مث  دنک . یم  تشپ  میهاربا  ماقم  هب  هحفص 92 ] و [  ماقملا : یلا  هرهظ  لعجی 

سپـس لوقی : موقی و  مث  تسا . ماقم  تشپ  دنناوخ  یم  جاجح  هک  فاوط  زامن  الومعم  تسادخ . هناخ  میهاربا و  ماقم  نیب  شزامن  هک  دوش 
، مدآ ترـضح  هب  تبـسن  ینعی  مرتکیدزن . همه  زا  مدآ  ماقم  هب  نم  مدرم ! يا  مداب :. سانلا  یلوا  انا  سانلا ! اهیا  ای  دیامرف : یم  دتـسیا و  یم 

ترـضح هب  تبـسن  ار  نومـضم  نیمه  دـعب  تسا . رتشیب  همه  زا  وا  هب  مبرق  تسا . رتکیدزن  مدآ  ترـضح  هب  متیالو  مرتراوازـس . مرتکیدزن ،
! سانلا اهیا  ای  میهارباب . سانلا  یلوا  انا  سانلا ! اهیا  ای  دیامرف : یم  مالعا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لیعامسا و  ترضح  میهاربا و 

دنلب نامسآ  يوسب  ار  شکرابم  ياهتسد  سپس  ءامسلا : یلا  هیدی  عفری  مث  دمحمب . سانلا  یلوا  انا  سانلا ! اهیا  ای  لیعامساب . سانلا  یلوا  انا 
عوشخ و تدش  زا  هک  ههجو : یلع  عقی  یتح  دنک  یم  عرـضت  ردق  نآ  دیامن . یم  عرـضت  دنک و  یم  اعد  و  عرـضتی : وعدـیف و  دـیامرف  یم 
هاعد و اذا  رطضملا  بیجی  نما  : ) لج زع و  يادخ  لوق  ریبعت  تسا  نیا  و  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دعب  دتفا . یم  ور  هب  رارطضا 

هیلع نامز  ماما  هب  ارچ  دـید : دـیاب  الاح  مود . ثیدـح  مه  نیا  نورکذـت .) ام  الیلق  هللا ؟ عم  هلا  ضرـالا ء  ءاـفلخ  مکلعجی  ءوسلا و  فشکی 
يانعم دـنا و  هدـنادرگرب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب  ار  همیرک  هیآ  نیا  لیوات  مهیلع  هللا  مالـس  همئا  ارچ  و  دوش ؟ یم  هتفگ  رطـضم  مالـسلا 

ناشدوخ ارصتخم  دتفا ، یم  ناشیارب  هحفص 93 ] قافتا [  نیا  روهظ  ماگنه  رد  هک  یعقوم  هادف  انحاورا  رصع  ماما  ارچ  و  تسیچ ؟ رارطـضا 
دـننک و یم  اعد  سپـس  دـنهد و  یم  رکذـت  دـنراد  اهنآ  زا  هک  ار  یثرا  ایبنا و  ماقم  هب  تبـسن  ار  ناـشبرق  یکیدزن و  دـننک و  یم  یفرعم  ار 

ریبعت ناشیا  هب  همیرک  هیآ  نیا  روطچ  دوش و  یم  رطضم  نامز  ماما  ارچ  اما  دوش ؟ یم  لوبق  ناشیاعد  عرـضت و  هاگ  نآ  دننک و  یم  عرـضت 
؟ تسا هدش 

؟ تسیک ماما 

يارب هک  ما  هتـشون  ار  نآ  زا  ییاهـشخب  نم  اما  تسا ، هدرک  رپ  ار  یفاک  فیرـش  باتک  زا  هحفـص  دنچ  هک  تسا  یبلاج  لصفم و  ثیدـح 
یف عماج  ردان  باب  تسا -  ناشیا  تاماقم  همئا و  هب  عجار  هک  یشخب  ینعی  یفاک -  هجحلا  باتک  رد  تیاور  نیا  مناوخ . یم  نازیزع  امش 

زا هدمآ و  مه  يرگید  ربتعم  ییاور  عماجم  رد  ثیدـح  نیا  تسا . هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لوا  هرامـش  هتافـص ، مامالا و  لضف 
حرطم لماک  روط  هب  هلاسم  کی  نوگانوگ  فلتخم و  بناوج  نآ  رد  هک  میراد  ثیدـح  روط  نیا  رتمک  ینعی  تسا . عماج  ردان و  ثیداحا 

. تساهثیدح نآ  زا  ثیدح  نیا  و  دوشب ،

سمخ تاعانص 

هراشا

هب مدرم  اب  دروخرب  قح و  تابثا  يارب  قطنم  رد  هک  تسا  يا  هناگجنپ  ياهتعنص  قطنم ، سمخ  تاعانـص  میهدب . ناتتمدخ  یحیـضوت  البق 
. دور یم  راک 

ناهرب تعنص 

تابثا و هحفـص 94 ] ار [  قح  لباقم  فرط  يارب  ات  دـننک  یم  هدافتـسا  تاینیقی  زا  هدـنیوگ  ای  رظانم  نآ  رد  هک  تسا  ناهرب  تعنـص  یکی 
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نیا تسا . رییغت  رد  هراومه  ناهج  دـنیوگ : یم  دراد  یقلاخ  ناهج  هکنیا  تابثا  يارب  ـالثم  تسا . روآ  نیقی  ناـهرب  دـنک . لاـطبا  ار  لـطاب 
نیا دراد . ریغم  كرحم و  يورین  کی  هب  جایتحا  دشاب ، رییغت  رد  هک  هچ  ره  دنیوگ : یم  دعب  دنراد . نیقی  نآ  هب  همه  هک  تسا  همدقم  کی 

وا هک  دـنک  داـجیا  ار  تارییغت  نیا  هک  دراد  یـسک  هب  جاـیتحا  ناـهج  سپ  دـنیآ . یم  یتسه  هب  یتـسین  زا  تارییغت  نوچ  درادـن . ثحب  زین 
. دنیوگ یم  ناهرب  ار  نیا  دشاب . یم  هناش  زع  همسا و  لج  دنوادخ 

لدج تعنص 

هک تسا  فورعم  هاوفا  رد  تسا . هطسفس  زا  ریغ  هلداجم  لدج و  دوش . یمن  لیکشت  تاینیقی  زا  لدج  تعنص  تسا . لدج  تعنص  يرگید 
ینعی تسا . ناهرب  لباقم  رد  هطسفس  ینک . یم  هطـسفس  ینعی  ینک  یم  هلداجم  دنیوگ  یم  دنرب و  یم  راک  هب  هطـسفس  ياج  هب  ار  هلداجم 
تکاس يارب  لباقم  فرط  دیاقع  زا  دنک  یم  تبحص  هک  یسک  لدج  رد  یلو  لطاب -  ياهفرح  زا  دوش - . یم  هدافتسا  تایمهو  زا  نآ  رد 

زا تسا ، یحیسم  یـسک  کی  نک .) هلداجم  هجو  نیرتهب  هب  [ : ) 32 ( ] نسحا یه  یتلاب  مهلداـج  و  : ) دراد زین  نآرق  درب . یم  هرهب  وا  ندرک 
یم لیلد  وا  يارب  شدوخ  باتک  زا  تسا  یـسوجم  یـسک  کی  تاروت ، زا  تسا  يدوهی  یـسک  کـی  دـینک ، یم  لالدتـسا  شیارب  لـیجنا 
یم لالدتـسا  شدوخ  هیلع  نآ  اب  دریگ و  یم  ار  لباقم  فرط  دیاقع  هک  ینف  ینعی  لدـج  لدـج . هحفـص 95 ] دنیوگ [  یم  ار  نیا  دیروآ .

. دنک

هباطخ تعنص 

هلاـسم کـی  رد  ناـشتاساسحا  کـیرحت  مدرم و  نتخیگنارب  يارب  بیطخ ، هک  تـسا  نـیا  شیاـنعم  هباـطخ  تـسا . هباـطخ  رگید ، تـعنص 
یباـطخ و تروـص  هب  دـنراد  ملـسم  داـقتعا  مدرم  هچ  نآ  زا  حالطـصا  هب  مدرم و  تاملـسم  زا  تاروهـشم و  زا  ینید  یـسایس ، یعاـمتجا ،

. دنک یم  تبحص  یساسحا 

رعش تعنص 

هکنیا ینعی  هچ ؟ ینعی  تالایخ  تسا . تالیخت  تسا ، تالایخ  شا  هیلوا  هداـم  هچنآ  ینعی  رعـش  تسا . رعـش  نف  مه  تاعانـص  نیا  زا  یکی 
زا رعش  سپ  دنک . یم  هدافتسا  شدوخ  فادها  هب  ندیسر  يارب  دیآ  یم  شوخ  مدرم  رظن  هب  تسا و  یلایخ  هک  یلئاسم  زا  بیطخ  ای  رعاش 

. تسا تسرد  مه  نآ  زا  ییاهزیچ  کی  تسین ، غورد  شا  همه  تـالیخت  هتبلا  تـالیخت . زا  تسا  هدـش  لیکـشت  هک  هچنآ  ینعی  قطنم  رظن 
نزو هکنیا  اما  و  تسا . رعـش  نف  لصا  نیا ، دـنک . یم  میـسرت  مدرم  يارب  دروآ و  یم  رد  ییایور  یلایخ و  ياـهتروص  هب  ار  قیاـقح  رعاـش 
نارق رد  هکنیا  رعـش . هن  تسا  مظن  دشاب ، هتـشاد  هیفاق  نزو و  اهنت  یمالک  رگا  تسین . ندوب  رعـش  طرـش  دـشاب ، هتـشاد  هیفاق  دـشاب ، هتـشاد 

. هیفاق مظن و  اب  مالک  هن  تسا  تـالیخت  روظنم  [ 33 ( ] نیبم نآرق  رکذ و  الا  وه  نا  هل . یغبنی  ام  رعـشلا و  هحفـص 96 ] هانملع [  ام  و  : ) هدمآ
هانملع ام  و  . ) دنداد یم  هلص  دنتفگ  یم  قح  نانخس  دندرک و  یم  تبحـص  هیفاق  نزو و  اب  هک  یناسک  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  دوخ  هک  ارچ 

زا نارکفنـشور  نیا  هک  يزیچ  میا . هدادـن  دای  وا  هب  دـنک  رود  قیاقح  زا  ار  ناسنا  دـشاب و  ییایور  یفابلایخ و  هک  یلیاسم  ام  ینعی  رعـشلا )
کی هدوبن ، تقیقح  تسا و  کیتنامر  اهنآ  نامگ  هب  نآرق  تسین . تسرد  تسا  یلیخت  شیاهناتـساد  نآرق  هک  دـنیوگ  یم  هتـشگرب  اپورا 
قطنم رد  رعش  تعنص  رد  یفابلایخ . لیخت و  ینعی  رعش  سپ  تسا . رعـش  نیا ، دنوشب . بدا  تیبرت و  مدرم  هکنیا  يارب  هتخاس ، ار  ییاهزیچ 
هغلابم هچ  ره  رعش  کی  تسه . مه  روط  نیا  تسا . شنیرتاراوگ  نیرتنیریـش و  شنیرتزیمآ ، هغلابم  نیرتغورد و  هبذعا : هبذکا  دنیوگ : یم 

یم رعـش  شیارب  يراد و  شتـسود  ردق  نیا  هک  یلیل  نیا  دنتفگ : نونجم  هب  هک  دنا  هتفگ  دـیآ . یم  ارت  نیریـش  مدآ  ماک  هب  دـشاب ، رتزیمآ 
. تسا رعش  نیا ، شندب  رب  هاگن  ياج  هدنام  شنت  تسا  كزان  هک  سب  مربلد  دهد : یم  باوج  تسا ! تشز  یلیخ  تسا ! يور  هلبآ  ییوگ 
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ردق نآ  یلیل  تفگ : نونجم  هک  دنیوگ  یم  مه  زاب  تسا . رعـش  مه  زاب  دنیوگب ، مه  رثن  هب  ار  تیب  نیا  تسا . رعـش  دـشاب  هتـشادن  مه  نزو 
وا نت  روصت  : منک یمن  مه  ار  شروصت  هحفـص 97 ] اذل [  دسر و  یم  تفآ  شندـب  هب  منک  یم  هک  مه  ار  شروصت  یتح  هک  تسا  فیرظ 

تسا و ییایور  تاهیبشت  يانعم  هب  اجنیا  رد  غورد  هتبلا  هبذعا . هبذکا  هک : تسا  نیاشنت  هب  دسر  یتفآ  لقع ، روصت  زا  هک  دابم  دایب ، مروان 
دق الثم  هک  مینیب  یم  اذل  دـنک . قدـص  غورد  هک  درادـن  عقاو  زا  تیاکح  دـصق  اعقاو  هدـنیوگ  الا  و  تسالاب ، حطـس  لیخت  رد  یلیخ  هکنیا 

باتفآ هب  دننک  یم  شهیبشت  یلو  تسا  هایس  شندب  ای  زان ! رس و  هب  دنک  یم  هیبشت  ار  نآ  یلو  تسا ، جوعم  جک و  رتش  ندرگ  دننام  فرط 
هزور دروخب  هیقف  هک  ناشفیم  فلز  ناضمر  هام  زور  ! تسا بش  لثم  شفلز  دنیوگ  یم  تسا ، يرامـشرس  لباق  شیاهوم  الـصا  ای  هام و  ای 

کیتنامر لیخت و  یفابلایخ و  رعـش و  سپ  نیبم .) نآرق  رکذ و  الا  وه  نا  هل . یغبنی  ام  رعـشلا و  هانملع  ام  وتـسا  بش  هک  شلایخ  هب  ار  دوخ 
؟ ارچ تسین . ام  عرش  رد  دنک  یم  جییهت  دروآ و  یم  شیپ  ییایور  تلاح  ناسنا  يارب  هک  یتاهیبشت  ندز و  فرح  يایور  ندرک و  تبحص 
(: رکذ الا  وه  نا  : ) دیوگ یم  میرک  نآرق  هرابرد  اذـل  و  تسا . قح  ام  لوسر  نید و  [ 34 (. ] اریذن اریشب و  قحلاب  كانلسرا  انا  : ) هکنیا يارب 

و دروایب ، رثن  رد  ار  رعش  یـسک  یکی  تسا  نکمم  تسین . رعـش  ندرک  تبحـص  نوزوم  مداد  رکذت  هکنانچ  هتبلا  تسا . رکذ  نایملاع  يارب 
مالـسلا مهیلع  راهطا  همئا  دروم  رد  صوصخب  هظعوم ، تحیـصن و  رد  هک  مه  یناسک  دشاب . رکذ  دشاب و  هحفص 98 ] مظن [  تسا  نکمم 

یلیخ مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاط  همئا  هک  تسا  ینادـجو  نم  يارب  نیا  دـننک . یم  کمک  ماهلا و  یهاـگ  ناـشدوخ  همتا  دنیارـس ، یم  مظن 
هزورما هک  يرعـش  ینعی  دنا ، هتفگ  رعـش  تیب  لها  ناحادم  ارعـش و  دنا و  هدرک  کمک  باوخ  رد  يرادـیب و  رد  دارفا  تالـسوت  رد  اهتقو 
ناتساد لثم  دنیارسب ، رعش  دنا  هتـسناوت  دارفا  ات  دنا  هدرک  ماهلا  دنا ، هدرک  کمک  ناشدوخ  همئا  تسا . مظن  هکلب  دنیوگب  رعـش  نآ  هب  دیابن 

هدرک و کمک  یلیخ  رعش -  زورما  حالطصا  هب  و  مظن -  رد  هک  یناسک  زا  یکی  رگید . ياه  یلیخ  یناشاک و  مشتحم  دنب  بیکرت  هدزاود 
لیاسم نایب  ای  حدم  ءاثر و  يارب  دنا  هدش  لسوتم  ناشیا  هب  هک  يدارفا  زا  يرایسب  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دوخ  تسا  هداد  هلص 

قطان نآرق  هک  مه  همئا  هجیتن  رد  تسین . یفابلایخ  ینعی  تسین ، رعـش  نآرق  نیمه  دنا . هدومرف  تیانع  هدرک و  فطل  یقالخا ، يدـیحوت و 
یتقو اهمناخ ، نایاقآ و  تایاور . ریباعت  مهف  رد  نازیزع  نهذ  ندش  نشور  يارب  دوب  يا  همدـقم  هتکن  نیا  دـنرادن . یفابلایخ  ورعـش  دنتـسه 

نیا ریز  رد  دـسیون ... یم  ار  شدوخ  هنارعاش  راثآ  تسا  هتـسشن  نیترامال  اـیوگ  هک  مینکن  رکف  مینیب  یم  ار  تاـیاور  تاریبعت  تاـهیبشت و 
همئا تاریبعت  تسین . روط  نیا  هن . دـننام ... هک  ما  هتخود  هوبنا  ياـهلگنج  هب  مشچ  دـنمان  یم  شنامـسآ  هک  نیدروجـال  زیمآ  رارـسا  دـبنگ 
اهنیا یخرف و  يرصنع و  هحفص 99 ] یکدور و [  یسودرف و  راعشا  تسین ، ییارس  هدیصق  تسین ، يدعس  ظفاح و  لزغ  تسین ، رعش  راهطا 

نیا دنا و  هدـنار  نخـس  لیاسم  رد  طوسبم  لصفم و  یهاگ  لمجم و  هتـسبرس و  یهاگ  موصعم  نایاوشیپ  تسا . تیعقاو  نتم  هکلب  تسین ،
هیلع ماما  تافـص  عماج  نایب  ناونع  هب  تسا و  هدمآ  ینیلک  موحرم  یفاک  باتک  هلمج  زا  ام  ياهباتک  نیرتربتعم  رد  هک  فیرـش -  ثیدـح 

بسانم مالسلا  مهیلع  همئا  ربمغیپ و  تلزنم  ناش و  ماقم و  هب  تسین . رعش  تسا و  عقاو  نیع  شا  هملک  هملک  هلمج و  هلمج  تسا -  مالـسلا 
دای تیعقاو ، دای  تقیقح ، دای  تسا ، دای  تسا ، رکذ  مه  نانآ  مالک  هکلب  دننک -  یفابلایلاخ  ینعی  دنیوگب -  رعش  دنشاب و  رعاش  هک  تسین 
. دراد یم  رب  یتقیقح  رارسا  زا  يا  هدرپ  تسا و  رکذ  تسا ، یحو  دیوگ  یم  ربمغیپ  هک  هچ  ره  ملاع ... نیا  هدرپ  تشپ  دای  توکلم ، ملاع 

تسا باتناهج  باتفآ  ماما 

سمـشلاک مامالا  دنیامرف : یم  زاغآ  مامالا  هژاو  اب  شخب  شـش  هک  دنـسر  یم  اجنیا  هب  ات  دـیامرف  یم  ار  یلئاسم  ترـضح  ثیدـح  نیا  رد 
. دناسر یم  نایملاع  ملاع و  هب  ار  شعاعش  رون و  شتاولج و  دنک و  یم  عولط  هک  تسا  يدیشروخ  لثم  ماما  ملاعلل : اهرون  هللجملا  هعلاطلا 

تایاور تایآ و  زا  ار  شدهاش  دعب  دـیآ و  یم  رد  هچ  قیمع  تارابع  نیا  زا  مینیبب  مینک و  یفاکـش  وم  اهنیا  کی  کی  يور  میهاوخب  رگا 
هنوگ هب  راصبالا  يدیالا و  اهلانت  ال  هحفـص 100 ] ثیحب [  تسالاب . تسا ، قفا  رد  سمـش  قفالا  یف  یه  و  دشک . یم  لوط  میروایب ، رگید 
ناـمز ماـما  تبیغ  هب  طوبرم  يا  هتکن  راـصبالا  يدـیالا و  اـهلانت  ـال  نیا  دـنیبب . ار  وا  دـناوت  یم  مشچ  هن  دـسر و  یم  وا  هب  تسد  هن  هک  يا 
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. تفگ مهاوخ  هللا -  ءاش  نا  هک -  تسا  بلاج  فیرظ و  رایسب  هک  دراد  هادف  یحور 

تسا ناشخرد  هام  ماما 

یغارچ و  رهازلا : جارـسلا  تسا و  صقن  یب  لماک و  شرون  دـنک و  یم  یناشفا  رون  هک  تسا  هدراـهچ  بش  هاـم  ماـما  رینملا : ردـبلا  ماـمالا 
. دبات یم  قفا  رب  هک  تسا  يرون  و  عطاسلا : رونلا  دنک و  یم  یناشفا  رون  فارطا  هب  شوترپ  اب  هک  تسا 

تسا یناملظ  بش  رد  امنهر  هراتس  ماما 

و دـندرک . یم  نادـیپ  ناگراتـس  اب  هتـشذگرد  ار  هلبق  تهج  اهقفا و  اههار و  نوچ  تسا . هدـننک  تیادـه  يا  هراتـس  ماما  يداهلا : مجنلا  و 
هب دهاوخ  یم  هک  ار  یسک  ینعی  ار ، کلاس  هک  تسامنهار  هراتـس  بش  ياهیکیرات  قمع  رد  ماما  ینعی  یجدلا . بهایغ  یف  يداهلا  مجنلا 

ياهبادرگ اهریوک و  اهرهش و  طسو  رد  تسا  تیاده  هراتس  و  راحبلا : ججل  رافقلا و  نادلبلا و  زاوجا  و  دنک . یم  ییامنهار  دورب ، ادخ  هار 
بادرگ دنوش . یم  ياهبادرگ  راچد  دنتـسه  دلب  انـش  هکنیا  اب  دنوش و  یم  قرغ  دنور  یم  هک  اهیـضعب  اذل  دـنراد . بادرگ  اهایرد  اهایرد .

تسا و ریگتـسد  تسامنهار و  ییاهاج  نینچ  رد  ماما  دور . یم  ورف  هحفـص 101 ] دراد و [  قمع  دـیآ و  یم  جوم  ناهگان  هک  تسا  ییاج 
. دهد یم  تاجن  ار  ناسنا 

تساراوگ بآ  یگنشت  رب  ماما 

یلا هس  تسا ، رادبیش  مرگ و  تخس و  یلیخ  دعب  هب  الپریش  هانپ  زا  هک  لاچوت  هلق  هار  رد  شیپ  لاس  دنچ  ءامظلا . یلع  باذعلا  ءاملا  مامالا 
فرط زا  رفن  دنچ  هام  ریت  باتفآ  لظ  رد  هک  دوب  حبـص  مین  هد و  تعاس  میتفر . یم  هار  نیگنـس  یتشپ  هلوک  اب  موادـم  هار  تعاس  مین  هس و 

زا ناشاهاپ  دـننکن ، تحارتسا  یلیخ  اقفر  هک  مدوب  تبظاوم  مدوب . رگید  رفن  دـنچ  يامنهار  نم  میدرک . تکرح  لاـچوت  فرط  هب  ـالپریش 
هک یتعاس  ود  میتفر . دعب  میداتـسیا و  هقیقد  دنچ  اپ و  رـس  نامه  دنتـسیاب ، دنتـساوخ  هکنیا  ضحم  هب  اذل  مینامن . هار  زا  دتـسیان و  تکرح 

دنمقالع میـسر و  یم  رگید  عبر  هس  ای  تعاس  کی  دیوگ  یم  لاچوت  هب  دـنک  هاگن  یـسک  ره  اجنآ  رد  میدوب . هتفر  ار  هار  لصا  تشذـگ ،
امرگ و ییالابرـس و  هار  ترارح و  یگنـشت و  تدش  زا  نم  دوخ  ام و  ياقفر  ياهبل  میتسـشن . رگید  اجنآ  دنک . دوعـص  هلق  هب  هک  دوش  یم 

مناتـسود زا  کی  ره  هب  ياچ  ناکتـسا  هت  کی  هزادـنا  هب  مدروآ و  رد  یبآ  فرظ  مینک . تبحـص  میتسناوت  یمن  دوب و  هدـیبسچ  مه  هب  داب 
ناسنا اجنآ  هچ ؟ ینعی  ءامظلا  یلع  بذعلا  ءاملا  هک  مدیمهف  اجنآ  دوب . اراوگ  اعقاو  دنق -  نودـب  یتح  میدروخ -  ار  ياچ  نیا  یتقو  مداد .

یمک کـی  ار ، نیا  لاـثما  مناوخ و  یم  ار  تیاور  نیا  تقو  هحفـص 102 ] ره [  دعب  هب  نآ  زا  هچ ؟ ینعی  یگنـشت  اراوگ و  بآ  دـمهف  یم 
تیاهن رد  هک  یـسک  تساراوگ . بآ  ماما  ءامظلا : یلع  بذعلا  ءاملا  مامالا  دمهفب . دـناوت  یمن  هدـشن  هنـشت  هک  یـسک  منک . یم  نادـجو 

، بآ هرطق  کی  هچ ؟ ینعی  اراوگ  بآ  هک  دمهف  یم  دور ، یم  هار  هام  ریت  يامرگ  باتفآ و  دیدش  شبات  رد  یگتسخ  ترارح و  یگنشت و 
یم ار  ماما  ینعم  یناسک  هک  تسا  نیا  دوش . یم  هدـیمهف  شردـق  تلاح  نآ  رد  ياچ ، کچوک  ناکتـسا  هت  کـی  بآ ، ناکتـسا  هن  کـی 

کی ملاع ، کی  لابند  همئا ، لابند  طقف  هن  دنتـسه . همئا  لابند  هب  یناسک  هچ  هک  دراد  اه  هتکن  مه  نیا  دنا . هدیـسر  یگنـشت  هب  هک  دـنمهف 
هب مینک  یم  هیـصوت  ناوج  کی  هب  دـینیب  یم  یهاگ  تسا . یگنـشت  ساـسحا  رثا  رد  نیا  میکح . کـی  یبرم ، کـی  هار ، قیفر  کـی  ملعم ،

يرگید ناوج  هب  اما  درذگ . یم  ییانتعا  یب  اب  مه  دعب  دـنک و  یم  هاگن  مدآ  تروص  هب  دـیایب . اعد و ... ریـسفت و  لسوت و  هظعوم و  هسلج 
ناسنا ات  هک  دینادب  ار  نیا  هتبلا  تسا . يونعم  لئاسم  هنـشت  انطاب  دنک و  یم  یگنـشت  ساسحا  نوچ  ارچ ؟ دیآ ؟ یم  مینک و  یم  هراشا  کی 

ینعی ینک -  یمن  ساسحا  ار  یگنشت  اما  یتسه  هنشت  هکنیا  ای  یتسین ، هنشت  رگا  دوش . یمن  هجوتم  ار  ییاراوگ  يانعم  دشابن  هنشت  شدوخ 
بذاک يریـس  هک  هدش  ثعاب  هچ  نیبب  نکب  یـسراو  بوخ  هدـش ؟ هچ  نیبب  هتفر -  نیب  زا  بذاک  وحن  هب  تیاهتـشا  يراد و  بذاک  يریس 
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تا هیلوا  ملاـس  تعیبط  هحفـص 103 ] هب [  ینک و  یگنـشت  ساسحا  ات  دـنک ، تا  هجلاـعم  هک  ینک  هعجارم  بیبط  هب  دـیاب  يا ؟ هدرک  ادـیپ 
. يدرگرب

تسا تیاده  يامنهار  ماما 

یلع رانلا  مامالا  یهارمگ . تکاله و  زا  تسا  شخبتاجن  يدرلا و  نم  یجنملا  تیاده و  رب  تسامنهار  لیلد و  ماما  يدهلا : یلع  لادـلا  و 
ادیپ ار  هار  هوک ... رد  مه  نآ  ینک ... مگ  ار  هار  وت  دـشاب و  هدـش  کیرات  بش  هدـش  ایآ  يدـنلب . زارفرب  نازورف  تسا  یلعـشم  ماما  عافیلا .
دیدش يامرـس  هک  یعقوم  دـشاب ... هدـش  مامت  تا  یتشپ  هلوک  رد  هقوذآ  اذـغ و  هک  یعقوم  مه  نآ  دراد ... هاگترپ  هک  یهوک  رد  ینکن ...

هک ییاج  نآ  رد  رگا  یشاب ؟... هتشادن  مه  یفاک  لیاسو  یشاب ... هتشادن  مه  یباسح  سابل  یشاب ... هتـشادن  مه  یباسح  شفک  دشاب ... مه 
ادیپ ار  تاجن  هار  دمحلا هللا  هک : يوش  یم  لاحـشوخ  ردقچ  ینیبب ، يزارفرب  شتآ  هلعـش  کی  هعفد  کی  یتسین  دلب  ار  هار  يا و  هدـش  مگ 

نـشور شتآ  يدـید  هک  نیمه  اما  تسا ؟ يروطچ  شهار  یناد  یمن  یتح  عقوم  نآ  رد  متفای ! تاـجن  تکـاله  زا  ندـش و  مگ  زا  مدرک !
نازورف تسا  یلعـشم  ماما  سپ  هپت . ینعی  عاـفیلا  يربب . هاـنپ  وا  هب  یناوت  یم  وت  تسه و  یمدآ  تسه ، یناـسنا  اـجنآ  هک  یمهف  یم  تسا ،

یسک يارب  تسا  شخبامرگ  هب  یلطصا  نمل  راحلا  دنا . هدش  مگ  فانکا  فارطا و  زا  هک  یناهارمگ  يارب  نشور  تسا  یـشتآ  هپت ، زارفرب 
هتفرگ رارق  اـپ  تسد و  ندـش  سح  یب  رطخ  هحفـص 104 ] رد [  دوش و  یم  دـمجنم  دراد  شنوخ  هک  یـسک  ددرگ . یم  اـمرگ  لاـبند  هک 

ادـج هک  یـسک  کلاهف : هقراف  نم  تسامنهار . اه  هکلهم  رد  ماما  کـلاهملا : یف  لیلدـلا  و  دـننک . یم  شمرگ  دورب ، وا  غارـس  رگا  تسا ،
. دراد ثحب  ياج  دراد ، تبحص  اهنیا  زا  مادک  ره  دینیبب ! ار  اهتقد  دینیبب ! ار  تاریبعت  داتفا . دهاوخ  تکاله  رد  دنک ، تقرافم  وا  زا  دوشب و 

هدنباتش ناراب  تسا و  شراب  رپ  ربا  ماما 

راب هب  گنراگنر  ياهلگ  دـنک و  یم  داجیا  مه  وا  دـنک ، یم  داجیا  ناراب  هک  هچنآ  ینعی  تسا . شراپ  رپ  ربا  ماما  رطاملا : باحـسلا  ماـمالا 
یم رابگر  لثم  هک  اسآ  لیـس  دـیدش و  نابات و  تشرد  ياهناراب  و  مرن ، زیر و  ياهناراب  تسا ، مسق  ود  ناراـب  لـطاهلا . ثیغلا  و  دروآ . یم 
یم هک  مه  ار  ناراب  ياه  هناد  دوخ  هدنباتـش . ینعی  لطاه  ناراب ، ياه  هناد  ناراب ، ینعی  ثیغ  دـنیوگ . یم  لـطاه  ثیغ  ار  یمود  نیا  دـنز .

نیمز رد  هک  یتایح  تهج  هب  ناراب  ياه  هناد  تسا . گرم  زا  شخبتاجن  يانعم  هب  هانپ و  يانعم  هب  ثوغ  زا  ثیغ  دراد . هتکن  ثیغ  دـنیوگ 
سمـشلا البق  هئیـضملا . سمـشلا  و  تسا . مهم  مه  يوغل  ياهتقد  نیا  دیوگ . یم  ثیغ  نآ  هب  دهد ، یم  تاجن  گرم  زا  دـنک و  یم  داجیا 

، دـهد یم  رون  هک  یباتفآ  ینعی : هحفص 105 ] هدومرف [ ، هئیضملا  سمـشلا  اجنیا  رد  دنک . یم  عولط  هک  يدیـشروخ  ینعی : دومرف ، هعلاطلا 
تدـش نآ  دـنکفا و  یم  هیاس  تسا و  نامـسآ  اـما  دـهد ، یم  رون  تسا و  باـتفآ  هک  یلاـح  نیع  رد  ینعی  هلیلظلا . ءامـسلا  و  دراد . ءاـیض 

هب دراد و  یم  رب  مدـق  شیور  رب  یتحارب  مدآ  هک  تسا  يراومه  فاص و  نیمز  ینعی  هطیـسبلا . ضرالا  و  درادـن . ار  هدـنهد  رازآ  ياـمرگ 
. دنک یم  یط  رید  ار  شهار  دروخ و  یم  نیمز  مدآ  دشاب  هتشاد  يدنلب  یتسپ و  نیمز  رگا  دسر . یم  فده 

تسا ناشوج  همشچ  ماما 

هدرب فیرشت  فرط  نآ  هب  لاچوت  زا  مناد  یمن  دهد . یم  بآ  هدیشوج و  هک  يا  همشچ  تسا ، ناشوج  همـشچ  ماما  ینعی  هریزغلا . نیعلا  و 
، درذـگ یم  لاچوت  زا  هک  تعاس  ود  یلا  تعاس  کـی  کناتـسرهش ، يوس  هب  دور  یم  هک  لاـچوت  زا  تسا ! ییاـشامت  یلیخ  ریخ . اـی  دـیا 
. دنز یم  نوریب  هراوف  تروص  هب  اجنآ  رد  دوش ، یم  عمج  جرک  دس  رد  نالا  هک  یبآ  زا  یشخب  کناتـسرهش ، هد  هب  هدنام  تعاس  ود  یکی 

نیعلا نیا  دنک ! یم  فیطل  ار  اوه  یلیخ  دوش . یم  لیدـبت  دـننام  درگزیر  ياه  هرطق  هب  دـیآ  یم  نییاپ  یتقو  تسا ! یندـید  بلاج و  یلیخ 
. میرذگ یم  هک  تسا  هتفهن  اه  هتکن  مه  اجنیا  رد  دنک . یم  فیطلت  ار  اوه  دهد ... یم  یتایح  هدام  دشوج ... یم  تسا ... هریزغلا 
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تسا ناتسلگ  ریدغ و  ماما 

لوزن هلاسم  اـیآ  مناد  یمن  هکرب . ینعی  ریدـغ  فلع . بآ و  هحفـص 106 ] یب [  کشخ و  نابایب  رد  تسا  بآ  هکرب  ماـما  ینعی  ریدـغلا . و 
ای تسا  هتشاد  یبسانت  ماما  ندوب  ریدغ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  یفرعم  يارب  مخ  هکرب  رانک  رد  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

دـیآ و یم  یناراب  نابایب . طسو  رد  تسا  يا  هکرب  ریدـغ  دـشاب . اهنیا  نایم  یفطاـع  یقوذ و  هطبار  کـی  هک  دـسر  یم  مرظن  هب  نم  اـما  هن .
، دـنرادن ارـسناوراک  لزنم و  نابایب  طسو  رد  دـننک و  یم  روبع  هک  ییاـهناوراک  دوش . یم  عمج  دراد  يدوگ  هک  گنـس  هتخت  کـی  نورد 

دنوش یم  ناتسلگ  دراو  هک  يدارفا  هک  تسا  ناتـسلگ  ماما  ینعی  هضورلا . و  دوش . یم  ناشتایح  هدام  دننک و  یم  هدافتـسا  بآ  نآ  زا  اجنآ 
هیلع ماما  هیبشت  اجنیا  ات  تسا . ناتـسلگ  ماما  دنرب . یم  حور  تذل  دنرب و  یم  رکف  تذـل  دـنرب ، یم  مشچ  تذـل  دـنیوب و  یم  وا  ياهلگ  زا 

: دنوادخ یسفنا  تایآ  هب  ماما  هیبشت  اما  و  قافآ . هب  دوب و  تعیبط  هب  مالسلا 

تسا نابرهم  ردپ  سینا و  رای  ماما 

ردـپ تسا ، ردـپ  قیفـشلا : دـلاولا  و  دراد . قشع  دراد ، تبحم  دراد ، تقافر  دراد ، سنا  مدآ  اب  هک  تسا  یـسک  ماما  قیفرلا : سینالا  ماـمالا 
یـسک ینعی  قیقـش  ردارب  همین . ینعی  قش  تسا . ناسنا  همین  هک  تسا  يردارب  قیقـشلا : خالا  و  نابرهم . ردپ  فوور ، ردپ  هدننک ، تحیـصن 
ناسنا اب  ردقچ  تسا ! کیدزن  ناسنا  هب  ردقچ  تسا . هدـش  ادـج  ناسنا  زا  دـشاب ، هدـش  مین  ود  طسو  زا  هک  یبیـس  لثم  مدآ  هب  تبـسن  هک 

یم لزنت  ردقچ  دروآ ! یم  نییاپ  ار  شدوخ  ردقچ  تسا ! قفا  مه  ناسنا  اب  ردـقچ  هحفص 107 ] تسا [ . ربارب  يردارب  ناسنا  اب  دراد ! برق 
یم دصق  امـش  هک  یـسک  ینعی  ماما  دـصق . ینعی : ما  ما ؟ دـنیوگ  یم  ردام  هب  ارچ  تسا . تفـص  وکین  راکوکین و  ردام  هربلا . مالا  و  دـهد !

، دنک یم  هعجارم  وا  هب  وا ، هب  ددرگ  یم  رب  هچب  نوچ  ما ، دیوگ  یم  ردام  هب  برع  دینادرگ . یم  رب  وا  هب  ار  ناتراک  دینک . ادتقا  وا  هب  دـینک 
مرگ و شوغآ  ردام و  هانپ و  اجلم و  تسا ، هربلا  مـالا  تسا ، نینچ  زین  ماـما  و  تسوا . شهاـنپ  اـجلم و  لزنم و  دـصقم و  اواـم و  دوصقم و 

. تسا هاگهانپ 

تسا ناگدنامرد  سردایرف  راوتسا و  هاگهانپ  ماما 

هک تسا  یهاگهانپ  نآ  نیـصح  فهک  تسا . هدـمآ  [ 35  ] نیکتـسملا رطـضملا  ثایغ  نیـصحلا و  فهکلا  ریبعت  همئا ، هرابرد  تایاور  رد 
هدنامرد و تسا و  هدش  راچد  تنکسم  هب  هک  یسک  يارب  ماما  ینعی  نیکتسملا  رطـضملا  ثایغ  و  تارطخ . زا  دنک  یم  ظفح  دراد ، نصح 

دنزرف هب  تبـسن  تسا  راکوکین  نابرهم  ردام  هلزنم  هب  ماما  سپ  ریغـصلا . دـلولاب  هربلا  مالا  و  تسا . هاـنپ  تسا ، سرد  داـیرف  تسا ، هراـچیب 
عزفم هاـنپ و  هحفـص 108 ] لحم [  تخـس  ياهیراتفرگ  رد  دانلا . هیهادـلا  یف  داـبعلا  عزفم  و  درادـن . بدا  دراد و  رازآ  هک  دوخ  کـچوک 

... تسا نابات  هام  تسا ... شخبتایح  ناراب  تسا ... باـتناهج  باـتفآ  ماـما  سپ  تسا . ماـما  فیرعت  زا  یتمـسق  تارقف  نیا  تسا . ناگدـنب 
نیمز تسا ... هدنباتـش  ناراـب  تساـمنهار ... تسا ... غورف  رپ  دیـشروخ  تسا ... نازورف  لعـشم  تساراوـگ ... بآ  تسا ... تیادـه  هراـتس 
هچب تسا ! ردپ  هکنیا  رتهب  همه  زا  تسا و  قیفر  سینا و  تسا ... ناتسلگ  هکرب و  تسا ... ناشوج  همشچ  تسا ... راومه  عیـسو و  روانهپ و 

هداوناخ زا  یتقو  ردارب ...! زا  رتهب  تسا و  ردارب  ردام ...! زا  رتهب  تسا و  ردام  ردـپ ...! زا  رتهب  تسا و  ردـپ  تسا ...! ردـپ  وا  اهناوج ...! اـه !
هداوناخ يارب  هژیو  هب  همه  يارب  تسا  ردـپ  ینامز  ره  ماما  دریگ . یم  هدـهع  هب  نامز  ماما  ار  هداوناـخ  نآ  یتسرپرـس  دریم ، یم  يردـپ  يا 

هب هشیمه  تسا ...!؟ روطچ  يردام  تبحم  تسا !؟ روطچ  يردپ  تبحم  تسرپرـس . یب  ياه  هداوناخ  يارب  تسا  تسرپرـس  ردپ ، یب  ياه 
یمک هکنیا  هب  الاح  اهنآ ... ریغ  هن  طقف و  دنردام  ردپ و  دنراد  تسود  ناتدوخ  رطاخ  هب  ار  امـش  هک  یناسک  اهنت  هک  ما  هتفگ  نازیزع  امش 

هب ار  امش  هک  یناسک  اهنت  مرادن . يراک  دنتسه و ... ریگ  تخس  دنتسه ، یبهذم  یلیخ  ای  دنتسین  یبهذم  یلیخ  دنتسین ، روج  امـش  دیاقع  اب 
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هب دراد و  مارتحا  ردام  ردـپ و  ردـق  نیا  هک  تسین  دوخ  یب  سب ! ماما و  ربمغیپ و  ادـخ و  دـنردام و  ردـپ و  دـنراد ، تسود  ناتدوخ  رطاخ 
نآ دنشاب ... هحفص 109 ] هچ [  ره  دنشاب ، كرشم  رگا  یتح  دنشاب ، يدوهی  رگا  یتح  دنـشاب ، رفاک  رگا  یتح  هدش  شرافـس  اهنآ  تیاعر 

. دراد رتشیب  راب  اهنویلیم  ماما  دراد ، ردـپ  هک  یحور  ياهتفاطل  مامت  نوچ  تسا . رتکیدزن  امـش  هب  ردـپ  زا  ماما  قیفـشلا . دـلاولا  مامالا  تقو :
. دنتسه نامز  ماما  ياه  هچب  تما 

؟ هچ ینعی  تسا  رطضم  ماما 

ردپ دوش ؟ یم  تحاران  همه  زا  رتشیب  یـسک  هچ  دیوشب ، هارمگ  دیوشب ، ضیرم  دـیوشب ، یتحاران  راچد  امـش  رگا  منک . یم  هصالخ  یلیخ 
هچب یتـقو  دـنیوگ  یم  هک  تسا  فورعم  دوش . یم  هراـچیب  دوش ، یم  رطـضم  دـنک ، یم  ادـیپ  بارطـضا  یلیخ  دوـش ، یم  تحاراـن  یلیخ 

، دنچیپ یم  دوخ  هب  هدیزگ  رام  لثم  ردام  ردپ و  اما  دراد ، درد  تسا و  ضیرم  هچب  دنوش . یم  ضیرم  رتشیب  ردام  ردـپ و  دوش ، یم  ضیرم 
ماما دیناد . یم  و  دیا ، هدش  ای  دیوش ، یم  مه  امش  هللا  ءاش  نا  میتسناد . ار  ردپ  ردق  میدش و  ردپ  ام  دنخرچ  یم  دنزرف  رـس  رود  هناورپ  لثم 

[ - 36 ( ] هللا یلا  اورفف   - ) ادخ يوس  هب  دنک  یم  رارف  هکنیا  هن  ادخ و  زا  دنک  یم  رارف  دراد  هعیـش  هچب  کی  هک  دنیب  یم  یتقو  تسا . ردـپ 
ادیپ كاپان  لد  دنیب  یم  یتقو  هدرک ، ادیپ  كاپان  مشچ  دنیب  یم  یتقو  هتفرگ ، هلـصاف  دنیب  یم  یتقو  هدش ، بارخ  شدیاقع  دـنیب  یم  یتقو 

 ] دناوت یم  يراک  دچیپ . یم  شدوخ  هب  دهد ، یم  تسد  زا  ار  شدیاقع  هک  دنیب  یم  یتقو  هدرک ، ادـیپ  كاپان  ناج  دـنیب  یم  یتقو  هدرک ،
یس ای  تسیب  ناتسالک  رس  دیتسه و  ملعم  کی  یتقو  امش  دوش . یم  هتسب  تسد  هدنامرد و  رطـضم ، اذل  و  دناوت . یمن  دنکب ؟ هحفص 110 ]

نامز ماما  الاح  دیمهف . یم  ار  اه  هچب  عضو  دـیزادنا و  یم  اه  هچب  عضو  هب  یلامجا  رظن  کی  دـیا  هتـسشن  هک  روط  نیمه  دنتـسه ، هچب  رفن 
مامت رب  درب . یم  رجز  نایعیش  فارحنا  زا  ماما  دوش . یم  ربخ  اب  همه  لاح  زا  دنک  هک  رظن  کی  هتسشن و  رشب  درایلیم  شش  نیب  مالسلا  هیلع 

یم هک  تسنیا  دوش . یم  هراچیب  دوش . یم  رطضم  ماجنارس  یلو  دراد ! يربص  هچ  ادخ -  هب  ار  وت  نیبب -  ار  بلق  نیا  تسا . طلـسم  عاضوا 
روطچ راظتنا  تلیـضف  دیـشاب ، روطچ  راظتنا  رد  دیـشاب ، هتـشاد  راظتنا  دیوش ، هدامآ  دینک ، حالـصا  ار  ناتیاهراک  دینک ، اعد  بترم  دـنیوگ 

... شدوخ تما  نادنزرف و  هب  تبسن  ردپ  کی  یعیبط  تلاح  تسا . تلاح  نیا  هب  طوبرم  نیا  تسا و ...

بئاصم دابدنت  رد  ارهز  همطاف 

رگم دش ...! هدیمخ  شدق  دـش ! ریپ  هلاس  همطاف 18  زور -  رثکا 95  دـح  زور و  ای 75  زور -  نیا 45  رد  شراوگرزب ، ردپ  تلحر  زا  دـعب 
املف ردپ . ربق  ترایز  يارب  ردپ  رازم  رب  دمآ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دسیون : یم  مولعلا  ملاوع  بحاص  ارچ ...!؟ دوب !؟ هدیـشک  لوط  ردـقچ 

تفگ و یم  ناذا  لالب  هحفص 111 ] هک [  یلحم  هب  داتفا  شهاگن  هک  یعقوم  اهاطخ  ترـصقف  هنذئملا  یلع  اهفرط  عقو  هرجحلا  یلا  ترظن 
اهبیحن و ماد  درک و  هاتوک  ار  شیاهمدـق  داتـسا . یم  زاـمن  هب  تساـخ و  یم  رب  تبون  جـنپ  يزور  بش ، همین  بش ، دـش ، یم  دـنلب  شردـپ 

یلا هک  درک  هیرگ  ردق  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ناذا  ياج  ندید  هب  همطاف  ندیلان . ندرک و  هیرگ  ياه  ياهدرک  عورـش  و  اهواکب :
شا یناشیپ  هنیس و  تروص و  ورـس  هب  بآ  دندش . عمج  شرود  دندیود و  اهنز  اهیلا : ناوسنلا  تردابتف  داتفا . شغ  لاح  هب  اهیلع  یمغا  نا 

یم هک  یلاح  رد  داتـسیا  دمآ  دوخ  لاح  هب  یتقو  لوقت : یه  تماق و  اهتیـشغ  نم  تقافا  املف  دـمآ . لاح  هب  هکنیا  ات  تقافا : یتح  دندیـشاپ 
منانمشد يودع : یب  تمـش  و  مرادن . ربص  ورین و  رگید  يدلج : ینناخ  و  درادن . سح  نم  يوناز  رگید  یتوق : تعفر  هللا ! لوسر  ای  تفگ :

وت زا  دعب  نم  ناج ! ردپ  هدـیرف : هناریح  هدـیحو  ههلاو  تیقب  تبا ! ای  دـشک . یم  ارم  دراد  لد  مغ  نیا  یلتاق :. دـمکلا  و  دـننک . یم  متتامش 
میگدنز یـشیع : صغنت  و  دیآ ... یمن  نوریب  هصغ  تدش  زا  میادص  رگید  یتوص . دمخنا  دقف  ما . هدنام  ناریح  هلاو و  نادرگرـس و  اهنت و 

وت رـضحم  هب  مدش  یم  تحاران  دنم و  هصغ  تقو  ره  یتشحول - : اسینا  كدعب  هاتبا -  ای  دجا -  امف  يرهد  ردـکت  و  تسا ... هدـش  ردـکم 
: ] دیـسر هلمج  نیا  هب  ات  تفگ  تفگ و  مرادن . یـسنوم  وت  زا  دعب  میئاهنت  يارب  نونکا  دش -  یم  مک  نم  ياه  هصغ  زا  مدش ، یم  بایفرش 
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! هاتبا ای  میدـش . فعـضتسم  رگید  الاح  میدوب و  زیزع  وت  ناـمز  رد  ناـج ! ردـپ  نیفعـضتسملا :. نم  كدـعب  انیـسما  هاـتبا ! اـی  هحفص 112 ]
رد [ : 37  ] نیفعـضتسملا ریغ  سانلا  یف  نیززعم  کب  انک  دـقل  و  دـندنادرگرب ، يور  ام  زا  مدرم  ناج ! اباب  نیـضرعم : اـنع  ساـنلا  تحبـصا 
ربق فرط  هب  ور  تشاذـگ ، ربق  رد  ار  همطاـف  یع  هک  مه  ماـگنه  نآ  میدوب . مرتـحم  زیزع و  مدرم  ناـیم  رد  وت  دوجو  هطـساو  هب  هک  یلاـح 
ریز هک  یسک  فرط  زا  [ 38 ... ] کتنبا نع  کیلع  مالـسلا  ینع و  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ : درک و  مالـس  ربمغیپ  هب  درک ، ربمغیپ 

هک ییاهروج  اهملظ و  نتفگ  نابز  نم  منادرگ ... یم  رب  وت  هب  ار  تتناما  همطاف ...-  ینعی  منک -  یم  مالـس  وت  هب  هدیباوخ  كاخ  اهراورخ 
الا هوق  لوح و ال  ال  دنک ... مکح  شنانمـشد  همطاف و  نیب  ادـخ  ات  راذـگب  نک و  لاوس  وا  زا  تدوخ  مرادـن ، هدـش  دراو  همطاف  ترتخد  رب 

تـسود یلیخ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  ییاهزیچ  زا  مهمئاقب ... مهجرف  لجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  میظعلا ... یلعلا  هللااب 
يارب طقف  دهاوخ  یم  ملد  منک  یم  هجوت  هک  یهاگ  نم  دینک . اعد  ناشیا  جرف  يارب  ناشیا و  مغ  مه و  عفر  يارب  امش  هک  تسا  نیا  دنراد 

یم یملاع  میربب . وا  يایلوا  نامیادخ و  شیپ  دـیاب  ار  نامتجاح  میراد و  تجاح  میتسه  ناسنا  ام  هتبلا  دوشب . اعد  هحفص 113 ] ترضح [ 
یم اعد  یتقو  سپ  دیهاوخب . ترضح  يارب  دیهاوخ  یم  ادخ  زا  هچ  ره  و  دیهاوخب ، ترـضح  زا  دیهاوخ  یم  ناتدوخ  يارب  هچ  ره  دومرف :

روهظ اب  ار  ناشیا  ياه  هصغ  دنوادخ  هللا  ءاش  نا  هک  دـینک  اعد  ناشیا  هصغ  درد و  رپ  لد  نیکـست  يارب  ناشیا ، مغ  مه و  عفر  يارب  دـینک 
مهللا هللا ... ای  هللا  ای  اهینب  اهلعب و  اهیبا و  همطافب و  كوعدـن  کلاسن و  انا  مهللا  دـمحم . لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  دـهد . ناـیاپ  ناـشیا 

. هئاقلب نیزئافلا  هیدی و  نیب  نیدهشتسملا  هنع و  نیباذلا  هتعیش و  هناوعا و  هراصنا و  نم  انلعجا  مهللا  هیفاعلا . رصنلا و  جرفلا و  کیلول  لجع 
هحفص 117 ] ] 

... بیغلاب نونمؤی  نیذلا  هیآ  ریسفت 

هراشا

و نیرهاطلا . نیبیطلا  هتیب  لها  یلع  دـمحم و  مساقلا  یبا  انیبن  اندیـس و  یلع  هللا  یلـص  و  نیملاـعلا . بر  دـمحلامیحرلا هللا  نمحرلا  هللا  مسب 
یف هئابآ -  یلع  هیلع و  کتاولـص  نسحلا -  نبا  هجحلا  کـیلول  نک  مهللا  نیدـلا . موی  ماـیق  یلا  نـالا  نم  نیعمجا  مهئادـعا  یلع  هللا  هنعل 

ثحب همادا  رد  الیوط . اهیف  هعتمت  اعوط و  کضرا  هنکـست  یتح  انیع  الیلد و  ارـصان و  ادئاق و  اظفاح و  ایلو و  هعاس  لک  یف  هعاسلا و  هذـه 
هحفص 118] ار [  نآ  هفیرش  ثیداحا  تسا و  ناشیا  هرابرد  هک  يا  هیآ  هرابرد  بشید  هیلع  هللا  مالـس  تجح  ترـضح  تیـصخش  نوماریپ 
هاـعد و اذا  رطـضملا  بیجی  نما   ) هک ار  لـمن  هروس  زا  هکرابم 63  هیآ  بشید  میدرک . تبحـص  دـنا ، هدرک  ریبعت  ناشیا  سدـقم  دوجو  هب 
ءوس و فشک  هطبار  ءوس و  فشک  هلاـسم  رارطـضا و  اـب  اـعد  هطبار  رارطـضا ، ياـنعم  هب  عجار  هتبلا  میدومن . ناـیب  تسا  ءوـسلا ) فـشکی 

يا هیآ  مینام . یم  بشما  رظن  دروم  هیآ  نایب  زا  مینک  نایب  میهاوخب  رگا  هک  تسه  يرگید  بلاطم  ضرـالا ) ءاـفلخ  مکلعجی   ) اـب رارطـضا 
يدـه هیف  بیر  ـال  باـتکلا  کـلذ  . ) میجرلا ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا  تسا : میرک  هیآ  نیا  میهد  رارق  ثحب  دروـم  بشما  میهاوـخ  یم  هک 

دوـخ ناـیاوقت و  اـب  يارب  تسین ، نآ  تیناـقح  رد  یکـش  هـک  نآرق -  باـتک  ینعی  باـتک -  نآ  [ ) 39 (: ] بیغلاـب نونموی  نیذـلا  نیقتملل 
نیذـلا ( ؟ دنتـسه یناسک  هچ  نارادـهگن  دوخ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نیقتم  دـنراد .) بیغ  هب  ناـمیا  هک  یناـسک  تسا ، تیادـه  نارادـهگن 

نیقتم سپ  تسا . نیقتم  رگید  تافـص  اهنیا  نوقفنی .) مهانقزر  امم  هالـصلا و  نومیقی  و  . ) دنراد نامیا  بیغ  هب  هک  نانآ  بیغلاب :) نونموی 
هحفص 119 ] دننک [ . یم  قافنا  هدرک  ناشیزور  ادخ  هچنآ  زا  دننک و  یم  زامن  هماقا  دنراد ، بیغ  هب  نامیا  هک  دنتسه  یناسک 

دنا نینمؤملاریما  نایعیش  نیقتم 

نآ فارطا  رد  سپـس  منک و  یم  همجرت  مناوـخ و  یم  تـسا  هرامش 29  هحفص 52  دلج 51  راحب  فیرـش  باتک  رد  هک  ار  یثیدح  ادـتبا 
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نآ زا  هفیرـش  هیآ  نیا  دروم  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  نادرگاش و  زا  یکی  هک  مساقلا  یبا  نب  ییحی  مهد . یم  حیـضوت 
نیقتم دنک  یم  تیاده  تسا و  نیقتملل ) يده   ) نآرق هکنیا  ینعی  مالسلا . هیلع  یلع  هعیـش  نوقتملا  دنیامرف : یم  دنک . یم  لاوس  ترـضح 

: دنیامرف یم  دعب  تسا . تیاده  هیلع  هللا  مالس  نینموملاریما  نایعیش  يارب  دنک و  یم  تیاده  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  ینعی  ار ،

بیغ قادصم  ینعم و 

دننک و یم  لالدتسا  ماما  دعب  تسا . هدرپ  تشپ  هک  یماما  ینعی  تسا . بیاغ  تجح  بیغ  زا  روظنم  اما  و  بئاغلا : هجحلا  وهف  بیغلا ، اما  و 
هیآ و ارچ  دنیوگ : یم  (: ) هبر نم  هیآ  هیلع  لزنا  الول  نولوقی  و  : ) دیامرف یم  هک  تسا  نآرق  رد  يرگید  هیآ  هتکن ، نیا  دهاش  دـنیامرف : یم 

مکعم ینا  اورظتناف  (. ) تسادخ لام  بیغ  وگب : ناشباوج  رد  (: ) بیغلا هللا امنا  لقف  ( )؟ دشن لزان  شراگدرورپ  فرط  زا  ربمایپ  رب  يا  هناشن 
قداص ماما  اجنیا  رد  متـسه .) نارظتنم  ناهارب و  مشچ  ءزج  امـش  اب  مه  نم  هک  دیـشاب  رظتنم  سپ  [ ) هحفص 120 [ . ] 40 (: ] نیرظتنملا نم 

هک وگب  بیغلا هللا :) امنا  لقف  : ) دننک یم  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  تسا ، بئاغ  تجح  دوجو  لوا  هیآ  رد  بیغ  زا  روظنم  هکنیا  رب  مالـسلا  هیلع 
ینعی متـسه . رظتنم  مه  نم  هک  نیرظتنملا :) نم  مکعم  ینا  . ) دیـشاب بیاغ  رظتنم  ینعی  دیـشاب .) رظتنم  (. ) اورظتناـف . ) تسادـخ نآ  زا  بیغ 
نایعیش نیقتم  زا  روظنم  دنیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنیا  متـسه . هار  هب  مشچ  نم  مه  دیـشاب ، هار  هب  مشچ  بیغ ، يارب  امـش  مه 

. تسین تغل  حرش  املسم  تسا ؟ يریسفت  عون  هچ  نیا  تسا ، بیاغ  تجح  تسا ، نامز  ماما  بیغ  زا  روظنم  دنتـسه و  هیلع  هللا  مالـس  یلع 
دوو مه  بیغ  يوغل  ینعم  نایاوقت . اب  ینعی  نیقتم  يانعم  هکلب  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  ینعی  نیقتم  هملک  يانعم  دنیوگب ، دـنهاوخ  یمن 

يزیچ ینعی  انعم  قادصم . کی  میراد و  انعم  کی  ام  تسا . ندوب  ناهنپ  ای  ندـش  ناهنپ  نآ  يانعم  هکلب  تسین ، بیاغ  تجح  نامز و  ماما 
نابز رد  هکنیا  لثم  دنا . هداد  رارق  انعم  نیا  يارب  ار  ظفل  نیا  لوا  زور  هک  تسا  حضاو  دیآ . یم  نهذ  هب  نآ  دـنیوگ ، یم  ار  ظفل  یتقو  هک 

یم نهذ  رد  تسا و  نآ  شیانعم  بآ ، دنتفگ  یتقو  و  هدش ، عضو  تسا  نژیـسکا  نژوردیه و  زا  بکرم  هک  یعیام  نآ  يارب  بآ  یـسراف 
هحفص 121] ظافلا [  یناهفـصا ، يدهم  ازریم  موحرم  ینابر  ملاع  تانایب  قبط  دشاب . دایز  بآ  ای  دشابن  یبآ  الـصا  ملاع  رد  دنچ  ره  دیآ ،

ناراب بآ  تسایرد ، بآ  تسام ، هناخ  ضوح  نورد  بآ  قادصم ، تسا ؟ مادک  قادصم ، میهافم . هن  دـننک  یم  هراشا  یجراخ  قیاقح  هب 
يده  ) دـنیوگ یم  یتقو  نهد . زا  نوریب  رد  بآ و  یجراخ  دارفا  ینعی  دـنا ، قیداصم  اهنیا  تسا . ناویل  بآ  تسا ، هلول  نورد  بآ  تسا ،

نیا دـننک . یم  ظفح  اهیگدولآ  زا  ار  ناشدوخ  دـنراد ، هیاقو  دـنرادهگن ، دوخ  هک  یناسک  ینعی  نایاوقت ، اب  يارب  تسا  تیادـه  نیقتملل :)
هک دنا  نیقتم  نیا  قادصم  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  هک  دنهد  ناشن  دـنهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دراد . قادـصم  نوریب  رد  نیقتم 

نینموملاریما نایعیش  شیاهقادصم  نیرتگرزب  زا  دنشاب ، هتـشاد  جراخ  ملاع  رد  يدایز  دارفا  نیقتم  نیا  مه  رگا  ینعی  دنراد . بیغ  هب  نامیا 
يزیچ ینعی  بیغ  هچ .؟ ینعی  بیغ  مینیبب  الاح  دنا . هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دـنا و  هدـیزرو  اوقت  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  رما  رد  هک  دنتـسه 

. دـنک یم  دوهـش  هک  تسا  هناگجنپ  ساوح  نوچ  دـشاب . رودـب  هناگجنپ  ساوح  زا  هماـش ، زا  هقئاذ ، زا  هسمـال ، زا  شوگ ، زا  مشچ ، زا  هک 
مه سح  نیلوا  تسا و  هدنز  تادوجوم  رد  هوق  نیرتیوق  هسمال  هوق  دنیوگ  یضعب  تسا . دوهش  زا  يا  هلحرم  دنک  یم  سمل  هک  مه  تسد 

دشاب و هدنز  دوجوم  دوش  یمن  اما  دنشاب ، هتشادن  هماش  هقئاذ و  هعماس و  مشچ و  هک  مینک  ادیپ  یتادوجوم  ام  تسا  نکمم  ینعی  دشاب . یم 
 ] بوچ ای  تسد  رگا  ینعی  دـنراد . هسمال  طقف  اما  دـنرادن  ار  ساوح  زا  کی  چـیه  ارهاظ  روک و  دنتـسه  ییاهمرک  دـشاب . هتـشادن  هسمـال 

يزیچ بیغ  الاح  دـننک . یم  دوهـش  تسا ، يدوهـش  ساوح  ءزج  مه  سمل  سپ  دـننک . یم  عمج  ار  ناشدوخ  دـینزب  اهنآ  هب  هحفص 122 ]
نیا رد  هک  ام  يارب  نالا  تسا . تداهش  دوهش و  بیغ ، لباقم  رد  دوهـش . زا  ریغ  ینعی  بیغ  تسا . رود  ناهنپ و  هساح  جنپ  ره  زا  هک  تسا 

، دراد مسق  ود  بیغ  هتبلا  تسا . بیغ  دنا  هتـسشن  نایاقآ  هک  یقاطا  اهمناخ  يارب  تسا و  بیغ  دـنا  هتـسشن  اهمناخ  هک  یقاطا  میتسه ، قاطا 
یلو تسا  بیغ  نم  يارب  نالا  قاطا  نآ  الثم  یبسن . بیغ  يرگید  و  دوش ، یمن  یلقع  ای  يداـم  يدوهـش  تقو  چـیه  هک  قلطم  بیغ  یکی 

تـسا قلطم  بیغ  هک  نآ  تسا . بیغ  اهنآ  يارب  تسا ، دوهـش  نم  يارب  قاطا  نیا  ـالباقتم  تسا . دوهـش  دنتـسه  نآ  رد  هک  یناـسک  يارب 
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نآ رد  ام  هک  یعقوم  اـت  تسا ، بیغ  تماـیق  ینعی  دـنا . یبسن  بیغ  اـهبیغ ، هیقب  دـشاب . یم  هناـش  لـج  دـنوادخ  وا  تسا و  درف  کـی  طـقف 
، دـنیب یمن  ار  وا  هک  یناسک  يارب  تسا ، بیغ  نامز  ماما  تسا . هتـسب  ناـمیخزرب  مشچ  هک  اـم  يارب  تسا ، بیغ  خزرب  مینک . ادـیپ  روضح 
دـننک و یم  زاـب  ار  ناشمـشچ  تسا . دوهـش  یخرب  يارب  خزرب  تسا . دوهـش  اـه  یلیخ  يارب  یلو  تسا ، بیاـغ  اـهنآ  زا  هک  یناـسک  يارب 

مه بیغ و  هب  مه  تسا  ملاع  دنوادخ  ینعی  هداهشلا . بیغلا و  ملاع  دیامرف : یم  دوخ  فصو  رد  دنوادخ  دننیب . یم  ار  ملاع  نآ  زا  یقیاقح 
هحفص 123] همیرک [  هیآ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  نیا  رد  سپ  تسا . بیاغ  ام  زا  هک  نآ  قلطم  ینعی  بیغ  تداهـش . هب 

هجحلا وهف  دنا : هتفگ  هک  بیغ  دروم  رد  تسا  نینچمه  و  دنتـسه . مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  نیقتم  زا  روظنم  هک  دنا  هدرک  قادصم  نییعت 
. دنا هدومرف  نیعم  بیاغ  تجح  ار  بیغ  زا  روظنم  بئاغلا و 

دندوب ترضح  نآ  هعیش  هنوگچ  نانمؤمریما  نامز  زا  لبق  مدرم 

هراشا

ترـضح نآ  تماما  تفالخ و  نارود  هب  دنا و  هدرک  تافو  نینموملاریما  دیـسر  تیالو  هب  زا  لبق  هک  یناسک  دـسرپب : یـسک  تسا  نکمم 
نیا دنا ؟ هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  روطچ  اهنیا  دنا ، هدوب  نیقتم  زا  مه  اهنآ  هدوب و  تیاده  اهنآ  يارب  نآرق  لاح  نیع  رد  دنا و  هدیـسرن 

مییوگن تسا . هدش  ادـیپ  هعیـش  هدـش ، ادـیپ  مالـسا  هک  یلوا  ماگ  زا  : لوا خـساپ  : تسا حیحـص  تسرد و  ود  ره  دراد و  باوج  ود  شـسرپ 
ینس هعیش و  دراد ، عیشت  ننست و  دراد ، هقرف  ود  مالسا  مییوگب  دیابن  ام  یلو  دنیوگب ، لطاب  لها  دیراذگب  میئوگن  ام  دراد . هقرف  ود  مالـسا 

هب و  دوش ، یم  عورش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  زا  تسا . مالـسا  مالـسا ، دراد . هقرف  کی  مالـسا  درادن . هقرف  ود  مالـسا  ریخ ! دراد .
هقرف و کی  مالسا ، دوش .. یم  متخ  نید  ناملاع  هب  ددرگ و  یم  عورـش  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  و  دوش . یم  متخ  هادف  یحور  نامز  ماما 

دعب ماگ  نیلوا  زا  دوش . یم  یهتنم  ناهاشداپ  افلخ و  بتکم  هب  هک  تسا  هدرک  هحفص 124 ] ادیپ [  یفارحنا  هار  کی  اما  تسا  مالسا  کی 
لیدـبت یهاشداپ  تنطلـس و  هب  ار  یهالا  تیالو  تماما و  دنتـشاذگ و  ار  تنطلـس  یهاشداپ و  بتکم  يانب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا 

مسب ياب  ینعی  دنا -  هدروآ  مالسا  لوا ، زا  هک  یناسک  سپ  دوش . متخ  هقف  هب  دیاب  دهدب ، همادا  شمیقتسم  هار  هب  مالـسا  رگا  الا  و  دندرک .
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسا  ینعی  دوش . یم  یهتنم  زورما  ياهقف  هب  تبیغ  نارود  رد  نآ  همادا  هک  دنناد  یم  دنا -  هتفگ  ار  نید  هللا 

مالسا هقف  رگنایب  زورما ، تهاقف  اهقف و  اربک و  ارغص و  تبیغ  هرود  ددرگ و  یم  متخ  هیلع  هللا  مالس  نامز  ماما  هب  دوش و  یم  عورـش  هلآ  و 
زا تسا ؟ نینچ  ارچ  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  نید ، لوا  مدـق  هب  دـشاب  هدروآ  نامیا  هک  یـسک  سپ  مالـسا . بتکم  تسا  نیا  تسا .

ار دوخ  توعد  [ 41 ( ] نیبرالا کتریـشع  رذـنا  و  : ) هیآ لوزن  و  مالـسا ، یناهنپ  غیلبت  لاس  هس  زا  دـعب  هک  يراب  نیلوا  مرکا  ربمایپ  هک  اجنآ 
کی داد  روتـسد  درب  یم  رـسب  وا  هناخ  رد  یگلاس  جـنب  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  درک . عمج  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  ناگرزب  درک و  ینلع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندش . عمج  دندوب -  رفن  لهچ  ابیرقت  هک  مشاه -  بنب  دنک . هیهت  غود  گرزب  هساک  کی  دزپب و  دنفسوگ  نار 
زا کیمادک  دوزفا : هاگنا  دیسانشب  يربمایپ  هب  ارم  ییاتکی و  هب  ار  وا  هک  هداتسرف  هحفص 125 ] تلاسر [  نیا  هب  ارم  دنوادخ  تفگ : اهنآ  هب 
نآ رد  اهنت  دندینادرگ  يور  همه  نارـضاح  دشاب ؟ امـش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  هکنیا  ات  دنک  یم  يرای  راک  نیا  رد  ارم  امش 
راک نیا  هک  نیا  زا  سپ  دوب . مهاوخ  وت  راک  کمک  نم  هللا ، لوسر  اـی  تفگ : تساـخرب و  دوب -  همه  زا  رتناوج  هک  نینموملاریما -  ناـیم 

دیونـشب و ار  وا  نامرف  تسامـش . نایم  رد  نم  هفیلخ  نم و  یـصو  نم و  ردارب  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـش  رارکت  راـب  هس 
، دـشاب رفن  نیلوا  دروایب ، نامیا  نم  هب  هک  سک  ره  دومرف : دـعب  دوب . لوا  بلطم  تلاـسر  هب  توعد  سپ  [ 42 . ] دینک تعاطا  ار  شروتسد 
. تسین فالتخا  ثحب و  یلصا  لحم  رمع ، رکبوبا و  ای  تسا  رتهب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هکنیا  مود . هلمج  مه  نیا  تسا . نم  نیـشناج 

مامت دنرادن !؟ لوبق  اهنآ  رگم  میرادـن . تهج  نیا  رد  یـضارتعا  ام  تسا . رتهب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنراد  لوبق  مه  اهنآ  زا  یلیخ  لقا  ال 
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نامثحب ام  دراد !؟ ثحب  اهنیا  رد  یسک  رگم  تسا . ملعا  یقتا و  لضفا و  لدعا و  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنراد  فارتعا  ننـست  لها  ياهباتک 
روعا و هدـئاز  نیا  تسا ...! نیا  مالـسا  تسا . نیا  ثحب  دـنلطاب . همه  رگید  هیقب  تسا و  قح  مالـسلا  هیلع  یلع  میئوگ  یم  ام  تسین . اـهنیا 
هحفص 126] اهنت [  اجنیا  رد  ام  هتبلا  تسا ...! نیا  ثحب  دوش . هدیرب  دیاب  دنک و  یم  دساف  ار  وضع  همه  دراد  هک  تسا  يزیچ  تیـسیدناپآ 

میئوگ یم  ام  میتسه . كرش و ... رفک و  لها  لباقم  رد  ناناملسم  ریاس  رانک  رد  ام  یناهج  یعامتجا و  هبنج  زا  الا  و  میراد ، يداقتعا  ثحب 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هک  يا  هلمج  نیلوا  رد  دوش . یم  متخ  هادف  یحور  نامز  ماما  هب  هدش و  عورش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  مالـسا 

مه زا  ود  نیا  اذـل  دومرف . نیعم  مه  ار  تماما  تفالخ و  تماعز و  تیـالو و  شتوبن  لد  رد  هلـصاف  ـالب  درک ، مـالعا  ار  شتوبن  دومرف  هلآ 
، درک ار  راک  نیا  رگا  دنکن . لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیالو  دشاب و  هتـشاد  مالـسا  ناسنا  دوش  یمن  ینعی  دنتـسین . یندـش  ادـج 

اما دـنا ، هدرک  دروخرب  ناملـسم  ناونع  هب  يدرف  نینچ  اب  مه  همئا  دوخ  ناناملـسم ، هعماج  ظفح  رظن  زا  يرآ ، هتفریذـپن . ار  مالـسا  تیعقاو 
ربمایپ هب  مه  زاغآ  نامه  زا  هک  سک  ره  هک  دـش  نیا  لاکـشا  باوج  سپ  دـنا . هدومنن  ناهنپ  دـنا و  هتفگ  هراومه  زین  ار  دوخ  هقح  دـیاقع 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسناد  یم  ددرگ و  ربمایپ  نیـشناج  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسناد  یم  دروآ ، نامیا  اـعقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تفالخ و هلاسم  درادن و  هیلع  هللا  مالس  یلع  زا  ریغ  ینیـشناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسناد  یم  دوش و  یمن  نیـشناج  نودب  هلآ 

نینچ ... دـشاب و هاشداپ  نآ  زور  کـی  دـشاب ، ریزو  نآ  زور  کـی  دـشاب ، روهمج  سیئر  نیا  زور  کـی  هک  تسین  ناـیم  رد  مه  یهاـشداپ 
رپ ننست  لها  ياهباتک  مامت  هحفص 127 ] [ . ] 43 (. ] لالـضلا الا  قحلا  دـعب  اذامف  . ) دـیامرف یم  نآرق  هک  تسا  لطاب  قح و  هلاسم  تسین !

فارتعا ننست  لها  بتک  رد  هتفگ و  مود  هفیلخ  اهراب  هک  تسا  يا  هلمج  رمع  کهل  یلع  الول  تسا . ملعا  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  زا  تسا 
و رمع ، زا  تسا  لـضفا  مالـسلا  هـیلع  یلع  هـک  تـسین  نـیا  هعیـش  یـساسا  ثـحب  دـنرادن . بلاـطم  نـیا  رد  ثـحب  اـهنیا  الـصا  دـنا . هدرک 

هلاسم اـهنت  ریخ ، دـنداتفا !؟ ناـشتیناقح  ماـقم  زا  دـش !؟ روطچ  دـندشن  هفیلخ  هک  همئا  هیقب  رگم  رترید . اـی  دوشب  هفیلخ  رتدوز  نینموملاریما 
. تسا لطاب  قح و  هلاسم  هکلب  تسین ، حرطم  یحالطصا  تفالخ  تموکح و 

لطاب یلع  ریغ  تسا و  قح  یلع 

نیا هعیش  فرح  لطاب . زا  یمک  دشاب و  هتـشاد  قح  زا  یمک  هکنیا  هن  تسا ، لطاب  مالـسلا  هیلع  یلع  هار  زا  ریغ  یهار  ره  تسا و  قح  یلع 
تاظحل نیلوا  زا  وا  هک  دناد  یم  دـشاب ، هدروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمتایپ  هب  اعقاو  هک  یـسک  هک  دـش  نیا  لوا  باوج  سپ  تسا !

: دومرف ترضح  تساخرب ، نینموملاریما  ربمغیپ ، خساپ  رد  یتقو  توعد ، زاغآ  هیضق  نآ  رد  تسا . هدرک  مالعا  مه  ار  دوخ  یصو  هفیلخ و 
اهباتک یخرب  رد  اهیضعب  تسا . هتفگ  نخس  هدرکن  رکف  تسا ، كدوک  دنیوگن  ات  تساخرب  راب  نیمود  دوش . مامت  تجح  تساوخ  نیشنب .

رد اما  دـنک ! رکف  هک  تساوخ  تقو  مرکا  ربمایپ  زا  تعاس  مالسلا 24  هیلع  یلع  دنا : هتفگ  هدش -  شخپ  مه  ام  روشک  رد  هنافـساتم  هک  - 
هحفص 128] كرشا [  ام  هک : تسا  يرفن  هس  نآ  زا  یکی  نینموملاریما  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدمآ  سی  هروس  ریسفت 

نینموملاریما دنیوگ  یم  تقو  نآ  تسا . هدیزرون  كرش  ادخ  هب  مه  ندز  مه  رب  مشچ  کی  هزادنا  هب  یلع  ینعی  [ 44 . ] ادبا نیع  هفرط  هللااب 
بیرغ بیجع و  ياـهفرح  نآ  زا  نیا  هن ! اـی  تسا  قح  وت  نید  منیبب  منک ، تروشم  منک ، رکف  دـیهد  هزاـجا  هک  تساوخ  تقو  تعاـس   24

ار دوخ  یگدامآ  ریما  ترـضح  موس  هبترم  یتقو  هصـالخ  يزرو . ضرغ  یلدروک و  زا  اـی  تسا و  تلاـهج  یعـالطا و  یب  زا  اـی  هک  تسا 
لبق هچ  رگا  دنتسه ، مالسلا  هیلع  یلع  هعیـش  دنتـسه ، اوقت  اب  هک  یناسک  همه  سپ  دومرف ... تیبثت  ار  وا  ینیـشناج  مرکا  ربمایپ  دومن ، مالعا 

، رتهب رت ، قیمع  هک  مود  باوج  : مود خساپ  . دشاب ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  تافو و  زا  لبق  مالسلا و  هیلع  یلع  ینیـشناج  زا 
کی میراد و  تیادـه  کـی  تملظ ، کـی  میراد و  رون  کـی  لـطاب ، کـی  میراد و  قـح  کـی  اـم  هکنیا  تسا ، یلوا  زا  رتـفیرظ  رتبلاـج و 

اب قح  جازتما  طاقتلا و  ام  زکره  دـنا . هدرکن  یتشآ  لـطاب  قح و  تقو  چـیه  تسا . لـطاب  هشیمه  لـطاب  تسا و  قح  هشیمه  قح  تلـالض .
هورگ شدوخ  هدیقع  رد  دهاوخ  یم  هک  مه  یـسک  ریخ ، دشاب . هدـش  ادـیپ  هزات  هک  تسین  يدـیدج  بتکم  طاقتلا ، بتکم  میرادـن . لطاب 
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ینعی دنک . طولخم  ار  لطاب  قح و  دهاوخ  یم  نوچ  هحفص 129 ] تسا [ ، یطاقتلا  دنک  یضار  شدوخ  زا  ار  يا  هتفر  هابتشا  هب  فرحنم و 
بتکم يافلخ  هیواعم و  لسن  هیواـعم و  موس و  مود و  لوا و  هفیلخ  نیب  و  اربک ، هقیدـص  ارهز ، همطاـف  نیب  شدوخ  داـقتعا  رد  یناوج  رگا 

. هداد قح  گنر  لطاب  هب  هکنیا  هن  هدرک ، لطاب  مه  ار  قح  تروص ، نیا  رد  تقیقح ، رد  لطاب . تسا و  طاقتلا  نیا  دهدب ، حلـص  ناهاشداپ 
باتک رد  یـسدق  ثیدـح  رد  هک  تسا  یناتـساد  نآ  هیبش  نیا ، تسا . هدرک  لـطاب  مه  ار  شقح  هکلب  لـطاب . مه  دراد و  قح  مه  هکنیا  هن 

انا نم ...، ریغ  يارب  دنهد و  یم  ماجنا  نم  يارب  ار  نشلمع  هک  یناسک  دیامرف : یم  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ایر  باب  رد  مود  دلج  رد  یفاک 
ریغ ادخ و  يارب  دهد  یم  ماجنا  راک  هک  یسک  ینعی  منک ! یم  راذگاو  مدوخ  زا  ریغ  هب  ار  مدوخ  مهس  مکیرـش . نیرتهب  نم  کیرـش : ریخ 
شا همه  ادـخ و  ریغ  نآ  هب  ار  شدوخ  مهـس  دـنک  یم  راذـگاو  ادـخ  و  دوش ، یم  دـساف  دور ، یم  نیب  زا  مه  شا  ییادـخ  راـک  نآ  ادـخ ،

لطاب دراد . یبسن  قلطم و  مه  قح  هتبلا  دنوش . یمن  طولخم  مه  اب  لطاب  قح و  تسا . طاقتلا  نیا ، لطاب . دوش و  یم  ییادـخ  ریغ  هچراپکی 
هب تسا . بلاـج  مه  قح  ثحب  تسا . هدرک  قح  قـالطا  دـنوادخ  هب  میرک  نآرق  تسا و  لـطاب  ادـخ  هب  تبـسن  يزیچ  ره  تسا . نینچ  زین 
رد تسه و  دـنناوخ  یم  هحفـص 130 ] تاوما [  يارب  هک  یتاـنیقلت  رد  هک  هدـش  هتفگ  قح  منهج  تشهب و  خزرب و  ربق و  تماـیق و  ادـخ و 

ثعبلا قح و  رشنلا  نا  دهشا  و  هدمآ ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  سدقم  تحاس  هب  دیاقع  هضرع  تمـسق  نآ  رد  مه ، سی  لآ  هفیرـش  ترایز 
یمامت قح  امهب  دیعولا  دعولا و  قح و  رانلا  هنجلا و  قح و  باسحلا  قح و  رشحلا  قح و  نازیملا  قح و  داصرملا  قح و  طارـصلا  نا  قح و 
ییاناد ملع و  رون و  تمکح و  لدع و  منهج و  تشهب و  زا  شنیرفآ  ماظن  رد  ادخ  هک  هچ  ره  تسادـخ و  قلطم  قح  یلو  تسا ، قح  اهنیا 

یهارمگ تلالـض و  زج  قح  زا  دـعب  ( :)؟ لالـضلا ـالا  قحلا  دـعب  اذاـمف  : ) هدومرف شدوخ  تسا و  قح  مه  اـهنیا  همه  هدـیرفآ  ییانـشور  و 
)؟ تسیچ

تسا قح  نازیم  یلع 

، لطاب زامن  میراد و  قح  زامن  لطاب ، هرهچ  میراد و  قح  هرهچ  ام  لطاب ، مسجت  میراد و  قح  مسجت  لطاب ، لها  میراد و  قح  لـها  اـم  سپ 
قح عمـس  لطاب ، مالک  میراد و  قح  مالک  لطاب ، راصبا  میراد و  قح  راصبا  لطاب ، هاگن  میراد و  قح  هاگن  لطاب ، هزور  میراد و  قح  هزور 
قـش لطاب و  ای  تسا و  قح  ای  ناهج  مامت  رد  دراد و  لطاب  دراد و  قح  تسه  ناسنا  يارب  هک  یتافـص  ءامـسا و  همه  لطاب ، عمـس  میراد و 

قحلا و عم  یلع  تسا : مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  یفرعم  هب  تسا ، قح  همسجم  هک  یتیـصخش  نآ  درادن . یموس 
هدینش هکنیا  دوشن ! هابتشا  دور . یم  وا  اب  مه  قح  دورب ، یلع  ترضح  هک  اج  ره  ینعی  [ 45 . ] راد امثیح  رودی  یلع  هحفص 131 ] عم [  قحلا 

تسا و تسرد  [ ، 46  ] لاجر اب  ار  قح  هن  دیجنـس  قح  اب  ار  لاجر  صاخـشا و  هشیمه  دیاب  هک  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دـیا 
اهنآ اب  دـیاب  ار  لاجر  ینعی  دنتـسه . قح  ناشدوخ  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاـط  همئا  یلع و  ترـضح  یهتنم  هدومرف ، مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ 

هک هرطـسم -  هب  تسا . قح  لمع  یلع  لمع  تسا . قح  هزور  یلع  هزور  و  تسا . قح  زامن  یلع  زامن  دنتـسه . قح  همـسجم  اـهنیا  دـیجنس .
 - دنـسیونب طخ  نآ  يور  دنناوتب  دعب  ات  دنداد  یم  روبع  دندیـشک و  یم  ذغاک  يور  نتخادنا ، طخ  يارب  ار  نآ  میدـق  ياهطاطخ  باتک و 

و [ 47  ] ءایـصوالا ءایبنالا و  مه  نیزاوملا  دنا : هدومرف  همئا  تسا و  نازیم  ماما  دوش  یم  هتفگ  هکنیا  تسا . نازیم  نآ  نوچ  دنیوگ ، یم  ماما 
یلع زا  سپ ، تسا . هیاپ  نیمه  رب  دوش ، یم  هدیجنس  زیچ  همه  قح  گنس  اب  تمایق  زور  رد  [ : 48  ] قحلا ذئموی  نزولا  و  دیامرف : یم  نآرق 
نیا زا  ریغ  دنقح و  ياهنازیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هادـف و  یحور  رـصع  ماما  ات  مالـسلا  هیلع 

ره تسا . رادروخرب  قح  زا  دـهد ، قیبطت  اهنیا  اـب  ار  شدوخ  هحفـص 132 ] لامعا [  هک  يا  هزادنا  هب  سک  ره  و  دـنا . لطاب  یگمه  اهنازیم 
لمع ینعی  دـنارذگ -  یم  قـح  گنــس  یهـالا ، يوزارت  هـفک  کـی  رد  تماـیق  زور  رد  اذـل  تـسا . لـطاب  رد  دـنکن ، قیبـطت  هـک  هزادــنا 
اروثنم ءابه  دشاب ، لطاب  ردقچ  ره  دنراذگ . یم  ار  ام  لمع  مه  فرط  کی  و  دنارذگ -  یم  وزارت  فرط  کی  ار  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

هک ییاهنآ  اما  [ 50 ( ] هیواه هماـف  هنیزاوم ! تفخ  نم  اـما  و  : ) میوش یم  هللااـب  ذوعن  و  دور ، یم  ـالاب  هدـش و  هدـنکارپ  راـبغ  دوش ، یم  [ 49]
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نینموملاریما سپ  [ 51 (. ] هیـضار هشیع  یف  وهف  هنیزاوم ، تلقث  نم  اماف  ، ) تسا نیگنـس  ناشیوازت  دـنک ، یم  قیبطت  قح  اـب  رتشیب  ناـشلمع 
، دشاب ادخ  يارب  شلامعا  دشاب ، ادـخ  گنر  هب  یـسک  رگا  و  تسادـخ . نآ  تسین و  رتشیب  یکی  مه  قح  تسا و  قح  مسجت  مالـسلا  هیلع 
زا ریغ  دنیبن ، ادخ  زا  ریغ  دشاب ، هتـشاد  ییادخ  گنر  دشاب ، هللا  لیبس  یف  شراک  دشاب ، ادخ  بحم  دـشاب ، ادـخ  ییادـف  دـشاب ، ادـخ  هدـنب 

قح و همسجم  نیا  دشاب ، هتـشادن  یفده  قح  ياضر  زا  ریغ  دنک ، لمع  یهالا  ریـسم  رد  وا  مشچ  رکف و  اپ و  تسد و  دونـشن ، ادخ  يادص 
رادروخرب رتشیب  قح  زا  دـشاب ، رتکیدزن  ادـخ  هب  ردـقچ  ره  تسادـخ . قلطم و  قح  كالم  دراد ، كالم  کی  مه  نیا  دوش . یم  نآ  نازیم 

رهظم ینعی  دـنقح ، يامن  مامت  هنییآ  اهنیا  مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هحفـص 133 ] لوا [  مییوگ  یم  اذـل  تسا .
یسک یلو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  نامز  هدوب ، نامز  کی  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  سپ  دنیادخ . هیلامج  هیلالج و  تافص 

لیئارسا ینب  ناربمایپ  نامز  رد  ای  یسوم و  ترضح  ای  حون  ترضح  نامز  رد  ای  مدآ ، ترـضح  نامز  رد  ای  یـسیع ، ترـضح  نامز  رد  هک 
، دـنا هدوب  هک  نامز  ره  رد  اهنیا  یمامت  سپ  تسا ، قح  يامن  مامت  هنییآ  وا و  اریز  تسا . نینموملاریما  هعیـش  هدوب ، قح  شراـگ  رگا  هدوب ،

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  دشاب ، هتشاد  قح  زا  یمهس  یلمع  ره  رد  هک  یسک  ره  مه  تمایق  مایق  ات  دنا . هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  هعیش 

تسا منهج  تشهب و  هدننک  میسقت  یلع 

منهج تشهب و  یلع  [ ، 52  ] رانلا هنجلا و  میسق  یلع  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مینک . یم  لقن  یحو  نابز  زا  ار  بلاطم  نیا  الاح 
، هن دتسرف ؟ یم  منهج  هب  ار  نایمنهج  تشهب و  هب  ار  اهیتشهب  ملسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  طقف  ترابع  نیا  يانعم  ایآ  دنک . یم  میسقت  ار 
ار نایمنهج  نایتشهب و  دـنک و  یم  میـسقت  ار  منهج  تشهب و  شندوب ، وزارت  اب  شندوب ، نازیم  اب  شلمع ، اب  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  هکلب 
وا اـب  هک  یـسک  ره  تسا و  یتـشهب  هحفـص 134 ] تسوا [  اب  هک  یـسک  ره  هک  دراد  یهاـگیاج  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیامرف . یم  صخـشم 

هیلع قداص  ماما  زا  یفاص ، ریـسفت  رد  لصفم  یثیدـح  تسوگلا . ماما و  سپ  تسوزارت ، نازیم و  وا  لـمع  ینعی  تسا . منهج  لـها  تسین ،
قحلا و عم  یلع  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زین  و  تسا ، نازیم  یلع  تسا ، رانلا  هنجلا و  میـسق  یلع  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا 
ره دور . یم  شلابند  مه  تشهب  دور ، یم  یلع  اج  ره  دور . یم  شلابند  مه  قح  دورب ، یلع  اج  ره  ینعی  راد . اـمثیح  رودـی  یلع  عم  قحلا 

دـالوا یلع و  ریغ  و  تسا ، لالـضلا ؟ ـالا  قـحلا  دـعب  اذاـمف  هفیرـش  هـیآ  رد  قـح  مـتا  قادـصم  یلع  تـسا . مـنهج  اـجنآ  دـشابن ، یلع  اـج 
نوچ دنا . هدوب  شنیرفآ  تقلخ و  لوا  زا  هک  یناسک  یتح  دنتـسه ، یلع  هعیـش  قح  لها  سپ  دـنا . یهارمگ  لطاب و  قادـصم  شنیموصعم 
گنج رس  لطاب  اب  یلع  هک  روطنامه  دنقح . لابند  مه  اهنآ  تسا ، مسجم  قح  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روطنامه  گنرمه . وریپ و  ینعی  هعیش 

، قح رادرک  قح ، ناماد  قح ، نابز  قح ، لد  قح ، شوگ ، قح ، مشچ  قح ، بلق  هک  ییاـهنآ  دـنراد . گـنج  رـس  لـطاب  اـب  مه  اـهنآ  دراد ،
، دشاب مارح  ياذـغ  نامیاذـغ  اما  میراد ، تتـسود  یلع  ای  مییوگب  راب  رازه  رگا  اذـل  و  دنتـسه . مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  دـنراد ، قح  راتفر 

ناملد دشاب ، لطاب  نامتارکفت  دشاب ، لطاب  نامنانخس  دشاب ، لطاب  هاگن  دشابن  قح  هاگن  نامهاگن  دشابن ، یگزیکاپ  قح و  ناماد  نامناماد 
نوقتم سپ  تسا . مک  هحفص 135 ] عیشت [  زا  ناممهس  میتسین ، هعیش  دشاب ، لطاب  لایخ  ناملایخ  دشاب ، لطاب  بلق  نامبلق  دشاب ، لطاب  لد 

زا هک  یمهس  ره  و  تسا ، یلع  هعیش  دراد ، قح  زا  هک  یمهس  ره  كالم  هب  یسک  ره  دنـشاب . هک  اجک  ره  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  یلع  هعیش 
. دنا هداتسیا  مالسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  هک  تسا  یناسک  هعیش  دشاب ، هتشاد  لطاب 

بیغ هب  نانمؤم  اب  نیقتم  طابترا 

تـسا تیادـه  نآرق  نیا  نیقتملل :) يدـه  . ) تسین نآ  تیناقح  رد  یکـش  هک  تسا  یباتک  نیا  هیف :) بیر  باتکلا ال  کلذ  : ) دـیامرف یم 
دوجو بیغ  قیداصم  دارفا و  زا  یکی  دـنراد . بیغ  هب  ناـمیا  هک  اـهنآ  بیغلاـب :) نونموی  نیذـلا  ( ؟ دنتـسه یناـسک  هچ  نیقتم  نیقتم . يارب 
نوقتم تسام . رظن  زا  بیاغ  هچنآ  ینعی  بیغ  میتفگ  دننک . یم  نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  تسا ، هادف  یحور  رصع  ماما  سدقم 
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ندرب و يرادـهگن  هب  ار  دوخ  ینعی  ءاقتا  تسا . لاعتفا  باب  زا  هک  ءاقتا  ردـصم  زا  تسا  لعاف  مسا  هک  تسا  یقتم  عمج  نوقتم  هچ ؟ ینعی 
فده هب  ندیسر  يارب  هک  دراد  ییاهراک  هلسلس  کی  یـسک  ره  تسا . قلطم  نوچ  ندیـشوپ . یگدولآ  ره  زا  تسارح  يرادهگن و  سابل 
ندیسر رد  ادخ . یگدنب  هب  ندیسر  تسیچ ؟ ناسنا  هار  دنک . عفد  ار  اهزیچ  هلـسلس  کی  دنک و  بذج  ار  اهزیچ  هلـسلس  کی  دیاب  شدوخ 

، مکـش یگدنب  دننام  دزیهرپب ، دنز  یم  همدص  یگدـنب  هحفـص 136 ] هب [  هک  ییاهزیچ  زا  دشاب و  رادهگن  دوخ  وا  دـیاب  ادـخ ، یگدـنب  هب 
اهنویلیم هاج  تسایر و  يارب  هک  اجنآ  ات  دـنک ، یم  هدـنب  ار  ناسنا  اعقاو  تسا و  رتدـب  همه  زا  يرخآ  نیا  هک  ماـقم ، لوپ و  نماد ، یگدـنب 

. دیامن یم  تظافح  روما  نیا  زا  ار  دوخ  نموم  یقتم و  اما  درب . یم  نیب  زا  ار  ناسنا 

کچوک یمسج  رد  گرزب  یناهج  ناسنا ،

؟ ریغـص مرج  کنا  معزت  ا  دـیامرف : یم  تسا  ناشیا  هب  بوسنم  هک  يرعـش  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنموم  ریما  تسا . یبیجع  دوجوم  ناـسنا  نیا 
کیف و  نزو . ولیک  داتـشه  ای  داتفه و  دـق و  رتم  یتناس  داـتفه  دـص و  ینعی  یتسه !؟ کـچوک  مرج  کـی  هک  ینک  یم  رکف  وت  اـیآ  [ : 53]

تقیقح کی  ینعی  مسج . هدام و  زا  رتگرزب  ینعی  وت ، مرج  زا  رتگرزب  ناـهج  هدـش ، هدـیچیپ  گرزب  یناـهج  وت  رد  ربکـالا : ملاـعلا  يوطنا 
. ناسنا نم  تسا  نیا  تسا . هدـش  هدـیچیپ  وت  رد  تسین  خنـس  نیا  زا  هک  تسا  رگید  ملاع  توکلم و  ملاـع  هب  طوبرم  هک  يداـم  ریغ  رگید 

ملاعلا متـسین . ریغـص  مرج  طقف  هک  نم  متـسه . یقتم  مشاـب -  رادـهگن  دوخ  مراد و  هگن  ادـخ  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  مدوخ  رگا  نم -  سپ 
لحارم رکذ  زا  سپ  نونموم  هروس  لـیاوا  تاـیآ  رد  تسا . هتفگ  هللا  كراـب  شدوخ  هب  نم  قلخ  يارب  ادـخ  تسا و  نم  دوـجو  رد  ربکـالا 

 ] رگید شنیرفآ  تروص  هب  ار  وا  رخآ :) اـقلخ  هاـناشنا  مث  : ) دـیامرف یم  محر  رد  وا  نتفرگ  رارق  هفطن و  كاـخ و  زا  ناـسنا  يداـم  تقلخ 
نیرتهب هک  ادـخ  هب  هللا  كراـب  سپ  [ : 54 ( ] نیقلاـخلا نسحا  هللا  كراـبتف  . ) میداد رارق  وا  رد  ربـکا  ملاـع  ینعی  میدروآ . رد  هحفص 137 ]

ار يدوجوم  هدومرف و  نیرفآ  دص  شنیرفآ  نیا  رطاخ  هب  هتفگ و  هللا  كراب  شدوخ  هب  اجنیا  رد  ادخ  تسا . راگدیرفآ  نیرتهب  تسا ، قلاخ 
ار رتگرزب  ملاع  هکلب  مریغـص ، مرج  طقف  هن  ناسنا  نم  سپ  تسا . هدرک  نیـسحت  تسا  بیغ  ملاع  زا  رتالاب و  هدام  ناهج  زا  شحلاصم  هک 
ار قاتا  راوید  رد و  طقف  میشاب ، قاتا  نورد  رد  ام  رگا  تسا . تاینامـسج  مسج و  قوف  تسا و  مسج  ریغ  هک  ار  حور  ینعی  مراد ، دوخ  رد 

مامت میتفرگ ، عافترا  امیپاوه و  رد  میتفر  رگا  مینیب . یم  رتشیب  هناخ  طایح و  اـت  راـهچ  هناـخ ، نیا  ماـب  تشپ  يور  میتفر  رگا  یلو  منیب . یم 
نآ نم  هک  دوش  یم  ثعاب  هک  يزیچ  تسا ، ینامـسج  ناهج  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش . یم  رتشیب  شنیب ، دید و  حطـس  مینیب ، یم  ار  رهش 
ادخ هک  منیب  یم  هقداص  يایور  رد  و  مباوخ ، یم  تسرد  حیحـص و  تامدـقم  اب  مه  یهاگ  یلو  تسا . ینامـسج  راوید  نیا  منیبب ، ار  قاتا 
راد رـسپ  نم  تسود  دعب  زور  دنچ  اقافتا  راذگب . يدهم  الثم  ار  شمـسا  دـنا  هتفگ  ام  هب  تسا و  هداد  رـسپ  دـنزرف  کی  ام  تسود  نالف  هب 
هن اما  مدید ،... ردام  محر  رد  ار  هچب  مدید !؟ ار  اجک  نم  دش !؟ روطچ  تسا . هقداص  يایور  نیا ، دنراذگ . یم  يدهم  ار  شمسا  دوش ، یم 

بـسانم یطیارـش  اب  یهاگ  اذل  دوش و  یم  رتمک  مسج  حور و  هقلع  باوخ  رد  مدید ...؟ یمـشچ  هحفـص 138 ] هچ [  اب  سپ  مشچ ! نیا  اب 
رتالاب قفا  زا  وا  هب  ار  یقیاقح  ادـخ  دـنیب و  یم  رتالاب  رتهب و  قفا  زا  دور ، یم  رتالاب  هب  دـنک ، یم  زاورپ  حور  ینعی  دـنیب . یم  قداص  باوخ 
لیوات هک  دـیا  هدـید  ییاهایور  یهاگ  نارگید ، يارب  ای  ناتدوخ  يارب  یگدـنز ، رد  امـش  رثکا  هقداص . يایور  تسا  نیا  دـهد . یم  ناـشن 

نیا نایب  ضرغ  درادـن . لاثم  دـهاش  اب  جایتحا  هلاسم  نیا  و  تسا . هدرک  نایب  ار  یتانایرج  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  هدوب و  قداـص  هتـشاد و 
هدهاشم ار  يرتشیب  قفا  دورب و  رتالاب  دنک و  زاورپ  دناوت  یم  هناگادج  دوش ، مک  تاینامـسج  مسج و  هب  شقلعت  یتقو  حور  هک  تسا  هتکن 

سپ دـنیبب . تسا  نکمم  ار  یقیاـقح  يرادـیب ، رد  دوهـش و  ملاـع  رد  یتـح  هکلب  و  هسلخ ، ملاـع  رد  هکلب  باوخ ، رد  طـقف  هن  دـنک و  یم 
هب حور  قلعت  دشاب ، رتمک  یگدولآ  هچ  ره  اهیگدولآ . زا  نارادهگن  دوخ  يارب  تسا  تیادـه  تسا ، نیقتملل ) يدـه   ) میرک نآرق  هرخالاب 

نیذـلا . ) دـنیب یم  رتشیب  رتـهب و  ار  بیغ  دـشاب ، رتـالاب  شقفا  هچ  ره  تسا . رتـالاب  شقفا  دـشاب ، رتـمک  شقلعت  هچ  ره  تسا . رتـمک  مسج 
تسا و ندـید  زا  رتالاب  نامیا ، میراد . نامیا  میراد و  ندـید  ندـید . هن  نامیا ، مه  نآ  دـنراد ، بیغ  هب  نامیا  هک  ییاهنآ  بیغلاب :) نونموی 
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ناملوپ يارب  میتسه و  ناملوپ  رعاش  ای  میتسه ، ناممـسج  رعاش  اـم  هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  ياهیتخبدـب  ماـمت  تسا . ندـید  هلحرم  زا  دـعب 
میتسه و نامدوخ  قاـتا  یگدـنز و  تروص  مشچ و  فلز و  توهـش و  هحفـص 139 ] نماد و [  مکـش و  ماقم و  رعاش  اـی  مییوگ ، یم  رعش 

! هن ای  ینیب  یم  ار  قیاقح  نیبب  نک  مک  ار  هقلع  مییوگ . یم  رعش  اهنیا  يارب 

نآ تمالع  نیقی و 

: لاق رامع ، نب  قاحـسا  نع  تسا : هدمآ  ثیدـح 2  نیقیلا  نامیالا و  هقیقح  باب  رفک ص 52  نامیا و  شخب  رد  یفاک  فیرـش  باـتک  رد 
قفخی و وه  دجسملا و  یف  باش  یلا  رظنف  حبصلا ، سانلاب  یلص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  تعمس 
ای تحبـصا  فیک  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هل  لاقف  هسار . یف  هانیع  تراغ  همـسج و  فحن  دـق  هنول ، ارفـصم  هسارب ، يوهی 

؟ کنیقی هقیقح  امف  هقیقح  نیقی  لکل  نا  لاق : هلوق و  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بجعف  انقوم . هللا  لوسر  ای  تحبـصا  لاق : نـالف ؟
شرع یلا  رظنا  یناک  یتح  اهیف  ام  ایندلا و  نع  یسفن  تفزعف  يرجاوه  امظا  یلیل و  رهـسا  یننزحا و  يذلا  وه  هللا  لوسر  ای  ینیقی  نا  لاقف :

کئارالا یلع  نوفراعتی و  هنجلا و  یف  نومعنتی  هنجلا ، لها  یلا  رظنا  یناک  مهیف و  انا  کلذل و  قئالخلا  رـشح  باسحلل و  بصن  دق  یبر و 
هللا لوسر  لاقف  یعماسم . یف  رودـی  رانلا ، ریفز  عمـسا  نالا  یناک  نوخرطـصم و  نوبذـعم  اهیف  مه  راـنلا و  لـها  یلا  رظنا  یناـک  نوئکتم و 

قزرا نا  هللا  لوسر  ای  یل  هللا  عدا  باشلا : لاقف  هیلع . تنا  ام  مزلا  هل : لاق  مث  نامیالاب ، هبلق  هللا  رون  دبع  اذه  هباحصال : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تاوزغ  ضعب  یف  جرخ  نا  ثبلی  ملف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هل  اعدـف  کـعم . هداهـشلا  هحفص 140 ] ] 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینش  دیوگ  رامع  نب  قاحسا  رشاعلا . وه  ناک  رفن و  هعست  دعب  دهـشتساف 
. دراد هاگن  دناوت  یمن  ار  شرس  یگدولآ  باوخ  تدش  زا  دنز و  یم  ترچ  هک  دید  ار  یناوج  اجنآ  رد  دناوخ . مدرم  اب  ار  حبـص  زامن  هلآ 
زا ادـخ  لوسر  نیقی ! لاـح  رد  درک  ضرع  ینـالف ؟ يروطچ  دوـمرف : ادـخ  لوـسر  هتـسشن . دوـگ  شنامـشچ  رغـال و  شنت  درز و  شگنر 

يرادـیب نزح و  بجوم  نم  نیقی  تشاد : هضرع  تسیچ ؟ وت  نیقی  تقیقح  دراد ، یتـقیقح  ینیقی  ره  دوـمرف  دـش و  تفگـش  رد  شراـفگ 
هدش هتخیگنارب  مدرم  تسا و  یـسرباسح  هدامآ  هک  منیب  یم  ار  مراگدرورپ  شرع  ایوگ  هک  اجنآ  ات  هدش  ایند  زا  ضارعا  یگنـشت و  بش و 

یهالا ياه  هکیرا  رب  دـننک و  یم  ییاسانـش  ار  رگید  کی  هک  منیب  یم  معنتم  نایتشهب  اب  ار  تشهب  ایوگ  متـسه و  اهنآ  ناـیم  رد  نم  دـنا و 
یم ار  نآ  همهمه  شتآ و  يادص  ایوگ  دـنهد و  یم  رـس  هلان  دایرف و  دـنا و  باذـع  رد  هک  منیب  یم  نایمنهج  اب  ار  منهج  دـنا و  هدز  هیکت 

هک تسا  يا  هدنب  نیا  دومرف : هدومن  هباحـص  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  دـچیپ . یم  مشوگ  رد  نونکا  مه  هک  مونش 
هک دـینک  اعد  میارب  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : ناوج  شا . مزتلم  یتسه  هچنآ  رب  دومرف : سپـس  هدرک ، نشور  نامیا  رون  هب  ار  شلد  دـنوادخ 

یلـص ربمایپ  تاوزغ  زا  یکی  رد  هک  تشذگن  يزور  دنچ  دومرف . هحفص 141 ] اعد [  ادخ  لوسر  ددرگ . مبیصن  امـش  تمدخ  رد  تداهش 
نیا بیغلاـب  نونموی  اـب  شا  هطبار  نیقتم  ناـمیا . تسا و  نیقی  نیا ، دیـسر . تداهـش  هب  هک  دوـب  رفن  نیمهد  درک و  تکرـش  هلآ  هیلع و  هللا 

اب درک ، رفـس  رذـگ و  شدوخ  زا  زیچ و  همه  زا  هراما ، سفن  زا  رگا  درذـگب ... كان  ههبـش  همقل  زا  دـشاب ، رادـهگن  دوخ  ناسنا  رگا  تسا .
! تسا نتشذگ  سفن  ياوه  زا  نامیا ، اوقت و  نیقی و  همدقم  نم ! نازیزع  تساوقت .

تسا رصع  ماما  هب  برق  همدقم  نیقی 

لوط رد  امـش  میرادـن . دـیاب  هک  ار  يداقتعا  نآ  نامز  ماما  هب  هک  ارچ  ینامیا . یب  ییاوقت و  یب  رطاخ  هب  منیب ؟ یمن  ار  ناـمز  ماـما  اـم  ارچ 
ماما ناشتالکشم ، لح  يارب  هک  نارگید  یلیبدرا و  سدقم  سوواط ، نبا  دیس  مولعلارحب ، دیس  نوچ  دیا  هتشاد  ینادنمـشناد  املع و  خیرات 

هناخدور رد  هکنیا  هن  دنتشاذگ ... یم  کشت  ریز  دنتـشون و  یم  همان  دنتـشاد ، لکـشم  یهقف ، لئاسم  رد  دندید . یم  ار  هادف  انحاورا  رـصع 
یم تفاـیرد  ار  ناشخـساپ  حبـص  ادرف  ناشکـشت ، ریز  دنتـشاذگ  یم  هک  دنتـشاد  نیقی  ردـق  نیا  دـنزادنیب ، حیرـض  رد  هکنیا  هن  دـنزادنیب ،

مالسلاهیلع رصع  ماما  ياهمان  رد  یشهوژپ  بوبحم :  www.Ghaemiyeh.comمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 53زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


، یـشوپب نشخ  سابل  يرادرب ، هزوک  کی  دهاوخ  یمن  مسرب ، هادـف  یحور  نامز  ماما  هب  منک  راک  هچ  یـسرپ  یم  هک  یناوج  يا  دـندومن .
هک يراک  ره  رد  یـسک  ره  ما ، یگبلط  راک  رد  م  تا ، یبساک  رد  تراک ، رد  تزیم ، تشپ  تقاـتا ، رد  تا ، هناـخ  رد  يدرگب ! اـهنابایب  رد 
ادخ زا  دیاب  میرادـن و  ام  هک  تسا  نیقی  داقتعا و  نآ  شطرـش  طقف  دـیآ . یم  ام  غارـس  هب  ترـضح  میـشاب ، قداص  هحفـص 142 ] دراد [ ،

میهاوخ یم  ام  میریگ . رارق  بیغ  هب  نینموم  نیقتم و  قادصم  ات  مینک ، ادـیپ  خـسار  داقتعا  ترـضح  هب  ات  دـنک  تیانع  ار  نآ  هک  میهاوخب 
دینک یم  لایخ  امـش  میروایب ! مه  بیغ  هب  نامیا  میـشاب و  هتـشاد  ار  اهیگدولآ  همه  میناشوپب ، لمع  هماج  ار  نامیناسفن  ياه  هتـساوخ  همه 

لهجوبا و رگم  درادن ! يا  هدیاف  هدب ... شناشن  مه  ار  ربمایپ  دوخ  نکب ، شیارب  لالدتسا  رازه  دنک !؟ یم  ادیپ  نیقی  تسا  هدولآ  هک  یسک 
...!؟ دوبن مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  هفینحوبا  رگم  دـندوبن ...!؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  رد  ناـنموم  ریما  قـح  نابـضاغ 
كاپ شلد  هدـیاف !؟ هچ  دوب  نیکرچ  لد ، یتقو  دنتـسه ... وا  هقف  عبات  اـهیفنح  همه  و  تسا ، بتکم  بحاـص  ـالم و  شدوخ  يارب  هفینحوبا 

. دـیآ یم  هار  هب  دونـش ، یم  هلمج  کی  تسا ، كاپ  دوش  یم  در  دراد  ناپوچ  کـی  ینیب  یم  اـما  دـید . یمن  ار  قح  اذـل  دوبن ، یقتم  دوبن ،
نای ملا  : ) دوش یم  توالت  هیآ  نیا  هک  دینش  دوب . هتفر  يدزد  يارب  يا  هناخ  راوید  يالاب  تشاد . یکاپ  هنیمز  یلو  دوب . دزد  ضایع  لیضف 

)!؟ دوش عشاخ  ادخ  داب  يارب  ناشیاهلد  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یئاهنآ  هدـشن  شتقو  ایآ  [ : ) 55 [ )؟ هللا رکذل  مهبولق  عشخت  نا  اونمآ  نیذـلل 
هارب رـس  موش ، مدآ  دوش و  عشاخ  مبلق  مونـش  یم  ار  ادخ  مسا  هحفـص 143 ] یتقو [  هک  هدش  نآ  عقوم  ارچ ! تفگ : هعفد  کی  دش . رادـیب 

هب هک  درک  تیلاعف  ردق  نآ  دش و  هللا  تیب  رواجم  سپـس  دیزگ و  تنوکـس  يا  هبارخ  رد  درک و  هبوت  تفر و  دـمآ و  نییاپ  راوید  زا  موش .
تسرد ار  راک  یکاپ  افص و  [ 56 . ] دیدرگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  ناثدحم  نایوار و  زا  هعیـش ، ناسیون  لاجر  زا  یخرب  هتـشون 

! تسا رید  مه  نـالا  نیمه  مینک ...! یم  هبوت  دـعب  مینکب ، میهاوخ  یم  ار  يراـک  ره  میراد ، تصرف  زونه  میتسه ، ناوج  مییوگن  دـنک . یم 
عورش دعب  مینکب ، ار  نامیاهراک  همه  الاح  دنیوگ  یم  دننک و  یم  فوس  فوس  هک  یناسک  ینعی  میراد ، نیفوسم  هرابرد  يرایسب  تایاور 

دیاب هن ! تقو ... نآ  منک ، ریمعت  ار  ما  هناخ  مورب ، ار  ترفاسم  نیا  مهدـب ، ار  مروکنک  مرخب ، ار  غاب  نیا  میوشب ... یبوخ  مدآ  هک  مینک  یم 
هتـشاد تیب  لها  تبحم  قشع و  هجوت ، اـب  هارمه  تبظاوم  تبقارم و  رادـقم  کـی  اـم  رگا  میهد ! ماـجنا  ار  راـک  هظحل ، نیمه  ـالاح ، نیمه 
هجوتم ار  تبلق  قاتا و  رد  نیشنب  تقو  نآ  تسا ...! راوگرزب  ردقچ  تساقآ ! ردقچ  نامز  ماما  نک  رکف  دنیآ . یم  ام  غارس  هب  اهنآ  میـشاب ،

همه هحفـص 144 ] ردـپ [  وا  نک . حرطم  الوم  اب  ار  تتالکـشم  دـعب  و  هضرا ...! یف  هللا  هیقب  ای  کیلع  مالـسلا  وگب : نک و  شـسدقم  ماقم 
نم ناـج ، اـقآ  موشب ... قفوم  روکنک  رد  مهاوخ  یم  ناـج ، اـقآ  وگب : موشب ... قفوم  ناـحتما  نیا  رد  مهاوخ  یم  ناـج ، اـقآ  وگب : تسا ...!

، ناج اقآ  دـنک ... ادـیپ  افـش  مهاوخ  یم  تسا ، ضیرم  هچب  نم ، يالوم  مهاوخ ... یم  بوخ  نز  نم  ناج ، اـقآ  مهاوخ ... یم  بوخ  رهوش 
میرک و اـقآ و  وا  هن ! اـی  دود  یم  تفرط  هب  وا  نیبـب  ورب ، مدـق  کـی  امـش  مهاوخ ... یم  تیوـنعم  نم  ناـج ، اـقآ  مهاوـخ ... یم  ناـمیا  نم 

یم تندید  هب  شدوخ  اقآ  ینیبب ، ار  وا  یهاوخب  رگا  یتح  دهد ! یم  تباوج  ینک ، شیادـص  یتسار  یتسار  رگا  تسا ! راوگرزب  تسالوم !
هیلع نامز  ماما  هتفگ و  ثوغلا  ثوغلا ، و  هللا ! هیقب  اـی  تسا : هدرک  ادـص  هک  هدوب  هک  خـیرات  رد  دـینک  هاـگن  امـش  تساـقآ ...! یلیخ  دـیآ .
یلیخ اهناوج  امش  هب  هادف  یحور  نامز  ماما  میوگ : یم  اهناوج  امش  هب  اهرسپ ، اهرتخد و  امش  اصوصخم  تسا ؟ هدیـسرن  شداد  هب  مالـسلا 

، دـنک تیاـعر  یمک  دـشاب ، شدوخ  تاـمرحم  تاـبجاو و  بظاوم  دـشاب ، شدوخ  شوگ  مشچ و  بظاوم  یمک  هک  یناوـج  دراد . هقـالع 
، شزامن رد  شدوجـس ، رد  شتونق ، رد  هادف  یحور  نامز  ماما  هک  تسا  دهاش  ادخ  دنک ، لوبق  تیولوم  هب  دنک ، لوبق  يردـپ  هب  ار  ناشیا 
، دهد یم  ایند  مه  تسا  دهاش  ادخ  دیهاوخب . وا  زا  ار  ناتترخآ  ایند و  ار ، ناتتمالس  ار ، ناتنامیا  دنک ! یم  اعد  ار  وا  شفلتخم ، ياهاعد  رد 

ینابرهم ياقآ  دهد . یم  زیچ  همه  دهد ، یم  اود  مه  دهد ، یم  یلالز  مه  دهد ، یم  افـص  مه  دـهد ، یم  تبحم  مه  دـهد ، یم  ترخآ  مه 
امتح هللا ! هیقب  ای  کیلع  مالـسلا  دینک : شیادص  یلالز  اب  افـص و  اب  راب  کی  دـینک . شیادـص  هحفـص 145 ] لد [  هت  زا  راب  کـی  تسا ...!

ار تمالس  باوج  تسا ... فوور  ماما  تسا ... موصعم  ام  يالوم  تسا . بجاو  شباوج  یلو  تسا ، بحتسم  مالس  نوچ  دهد . یم  باوج 
وـش هدامآ  روایب . رد  ییاهنت  زا  ار  تیالوم  نک . نامیپ  دهع و  دیدجت  هعمج  زور  هعمج و  بش  دشاب ...! كاپ  تنابز  دیاب  یلو  دـهد ... یم 
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دندمآ دش  زامن  تقو  هک  یعقوم  رد  اروشاع  رهظ  هیعل  هللا  مالس  نیـسح  ماما  باحـصا  هک  روط  نامه  يوش ، تنامز  تجح  يالب  رپس  هک 
شیرای دیناوتب  شروهظ  تقو  دیهاوخ  یم  رگا  دناوخ . ملاس  ار  زامن  تعکر  ود  هیلع  هللا  مالس  نیسح  ماما  دنداتـسیا و  ترـضح  رب  رود و 

هقالع قشع و  راهظا  وا  هب  دینک . کیدزن  وا  هب  ار  ناتدوخ  دینک  یعـس  دـینک . عافد  شتیالو  سدـقم  میرح  زا  تبیغ  هرود  رد  دـیاب  دـینک ،
! دراد تسود  ار  ام  رتشیب  ام  ياهردپ  زا  مسق  شدوخ  قح  هب  تسا ! نابرهم  یلیخ  مسق  ادـخ  هب  تسالوم . اقآ و  یلیخ  مسق  ادـخ  هب  دـینک .
، دنـشاب هدـش  کسمتم  وا  تیالو  هب  وا ، تبحم  هب  هک  یناوج  ياهرـسپ  اهرتخد و  هب  اصوصخم  دراد ...! تسود  ار  ام  رتشیب  ام  ياهردام  زا 

المت يذـلا  تنا  العف و  الوق و  يدـهملا  مامالا  کنا  دهـشا  هیالولا . یف  کل  صلخم  مالـس  يـالوم  اـی  کـیلع  مالـسلا  دراد . هقـالع  یلیخ 
، زورب روهظ و  زور  دش  بیغ  ورملق  رهپس  رهم  يا  هحفص 146 ] ایب [  زوس ، ملاع  دهاش  يو  ایب  زورفا ، ناهج  عمش  يا  . الدع اطسق و  ضرالا 
ام زا  میا  هتخود  وت  هار  هب  هدـید  امایب  زور ، ار  ام  بش  دوخ  يا  تسا  رت  هریت  بش  زا  مزورایب  زوریف ، ییوت  زورما  خر  خرف  دعـس  رئاط  ياایب 

نمایب زورون ، شوخ  داـب  يا  مغ  زا  نازخ  رمع  نشلگ  دـشایب  زومآ ، بدا  ملع و  يا  یناداـن  هب  هتـشذگ  تسا  يرمعاـیب  زودـم ، مشچ  همه 
ایتسین راظتنا  زا  رت  تخـس  کیل  تسا و  تخـس  دنا  هتفگ  تسار  دوب ، خـلت  گرم  دـنیوگایب  زونه ، تسا  بل  هب  ناج  ات  ماوت  روجنر  رقتفم 

ام يالوم  تشذگ و  مه  هعمج  نیا  مییوگ  یم  میوش ، یم  کیدزن  هک  هبنش  بش  هب  مییامش . راظتنا  مشچ  دوش ، یم  هک  هعمج  ره  هللا ! هیقب 
ود نامدرد  مغ و  دـماین ، البرک  نادیهـش  نوخ  مقتنم  نیا  مه  زاب  منیب  یم  درذـگ و  یم  هک  ییاروشاـع  ره  میروخ ... یم  سوسفا  دـماین و 
هک میمهف  یم  میدـشن ، زئاف  رادـید  ضیف  هب  ام  تشذـگ و  مه  لاس  نیا  هک  مینیب  یم  درذـگ و  یم  ام  رب  هک  یلاـس  ره  دوش ... یم  نادـنچ 
یم امـش  زا  مه  ار  نامیافـص  میهاوخ ! یم  امـش  زا  مه  ار  ناـم  هبوت  هللا ! هیقب  اـی  میا ... هدـشن  قـفوم  حوـصن  هبوـت  هب  میرود و  یلیخ  زوـنه 

اقآ و الوم و  امش  میتسه و  ریغص  دلو  ام  هک  میهاوخ ، یم  امـش  زا  ار  نامزیچ  همه  میهاوخ ! یم  امـش  زا  مه  ار  نام  هدنورپ  یکاپ  میهاوخ !
هحفـص دیرف و [  دیحو و  دـیرط و  دیرـش و  ار  امـش  میتسه و  ییاوه  هب  رـس  روسج  بدا و  یب  دالوا  هچ  رگا  نابرهم ...! فوور و  رورس و 

ار دوخ  تسد  ام  مه  رگا  دـیراذگم ...! او  نامدوخ  هب  ار  اـم  دـیریگب و  ار  اـم  تسد  میتسه ... امـش  رادتـسود  یلو  میا ، هدرک  بیرغ  [ 147
... میوش مگ  نامزلارخآ  ياه  هنتف  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  دیراذگن  دیبایرد و  ار  ام  هرابود  ناتردام -  قح  هب  امش -  میدیشک ، نوریب 

رشحم رد  ادخ  هبیبح 

دروم هللا -  ءاش  نا  میراودـیما -  میا و  هدرک  يرادازع  هتـسکش ، ولهپ  همطاف  ناتزیزع  ردام  يارب  هسلج  جـنپ  هک  اهبـش  نیا  رد  هللا ! هیقب  اـی 
امش هب  يزیچ  کی  ناتردام  رگا  دیریگب ...! ار  ام  تسد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ناتردام  قح  هب  ار  امش  میشاب ، هتفرگ  رارق  شترـضح  هجوت 
نآ فرط و  نیا  دـیآ ، یم  رـشحم  يارحـص  هب  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاـف  یتقو  تماـیق ، زور  رد  درادـن . روخ  در  شرما  رگید  دـنک ، رما 

یمن تشهب  هب  هاگ  نآ  دوش . یم  نایرگ  نالان و  تسا . رشحم  طسو  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  رـس  یب  ندب  دنیب  یم  درگن ، یم  ار  فرط 
زا دـنک  تعافـش  رگم  دور  یمن  تشهب  هب  هدـمآ  تیاور  رد  و  دوـشب . هتفرگ  ماـقتنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نیلتاـق  زا  هک  نآ  رگم  دور 

یتیانع تسد  بشما  میـشاب ... همطاف  تردام  نابحم  زا  هک  میراودـیما  مه  ام  هللا ! هیقب  ای  [ 57 . ] شدنزرف نارادتـسود  زا  شدوخ و  نایعیش 
رادـید ءاقل و  ضیف  هب  ار  ام  نارم ...! تدوخ  هناخ  زا  ار  ام  راذـگم ...! او  نامدوخ  هب  ار  ام  هللا ! هیقب  ای  هحفص 148 ] شکب [ ! ام  همه  رس  رب 

رتسب رب  ار  اـم  هک  تسا  یناـمز  نآ  و  تسا ! مهم  اـم  يارب  یلیخ  یتـقو  کـی  هللا ! هیقب  اـی  نکم ...! رود  تدوخ  زا  ار  اـم  ناـسرب ...! تدوخ 
نفد و تاظحل  رد  امـش . هب  قشع  تبحم و  رگم  لمع ، رگم  دروخ  یمن  ام  درد  هب  زیچ  چـیه  رگید  اجنآ  دـنراذگ . یم  ربق  نایم  رد  كاخ 
، دندرگ یم  رب  هلجع  اب  تعرسب و  دنراذگ و  یم  كاخ  اهراورخ  ریز  ار  ام  نامنازیزع  همه  هک  ربق  لوا  بش  رد  و  خزرب ، يادتبا  ربق ، هناخ 
هک تسا ، نیگنـس  مناهانگ  راب  ردق  نآ  تسا ، هدولآ  منابز  ردق  نآ  ایادـخ ! دـمحم . لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  سرب ! ام  دایرف  هب  اجنآ 

تیبوبر هاگرد  زا  هک  مینک  یم  مرـش  هدولآ ، بلق  هدولآ و  مشچ  هدولآ و  نابز  نیا  اب  ایادـخ ! منک . یم  مرـش  منک ، اـعد  مهاوخ  یم  یتقو 
مالس هیضرم  يارهز  ود  نآ  زا  یکی  دنراد . رایسب  یتلزنم  برق و  تهاگرد  رد  هک  میروآ  یم  تعافـش  هب  ار  رفن  ود  اما  میهاوخب ... يزیچ 
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وت هدنب  مه  یکی  و  تسا ... يراج  شکرابم  هنیس  زا  هک  ینوخ  اب  یلین ، تروص  اب  هدرک ، مرو  يوزاب  اب  هتـسکش ، يولهپ  اب  تسا  اهیلع  هللا 
تا هناخ  رد  هب  میا  هدروآ  ار  اهنیا  دزیر ... یم  کشا  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  زور  بش و  هک  هیلع ، هللا  مالـس  همطاف  يدهم  هللا ، هیقب  ترـضح 

مهللا هحفـص 149 ] مینک [ . اعد  سپـس  مینک ، كاپ  اهیگدولآ  زا  ار  ناملد  مینک ، هبوت  ادـتبا  مینک ، كاـپ  یگدولآ  زا  ار  ناـمنابز  لوا  هک 
. میجرلا ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  هیلا . بوتا  مارکالا و  لالجلاذ و  مویقلا  یحلا  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  رفغتـسا  دمحم . لآ  دمحم و  یلع  لص 

هللا ای  اهیف  عدوتسملا  رسلا  اهینب و  اهلعب و  اهیبا و  همطافب و  یهلا  ءوسلا ... فشکی  هاعد و  اذا  رطـضملا  بیجی  نما  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب 
عـسوا هجرخم و  لهـس  هجرف و  لجع  هیلا و  ینم  هرظنب  يرظان  لحکا  هدـیمحلا و  هرغلا  هدیـشرلا و  هعلطلا  ینرا  مهللا  وفعلا ... یهلا  هللا ... ای 

هناوعا و هراـصنا و  نم  اـنلعجا  مهللا  كداـبع . هب  یحا  كدـالب و  هب  مهللا  رمعا  هرزا و  ددـشا  هرما و  ذـفنا  هتجحم و  یب  کلـسا  هجهنم و 
. دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هقالخاب . انقلخ  هباداب و  انبدا  مهللا  هتعیش .
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. ] راونالاراحب ج 25:66:ح 17 [ 9]
یفاص ج 83:1. ریسفت  [ 10]

یفاک ج 671:2. [ 11]
. رداونلا باب  ح 3 ، هرشعلا ، باتک  ، 2 یفاک ج 671 : [ 12]

(. متشه لصف  زا  موس  باب   ) 472: رثالا بختنم  هب : دیرگنب  [ 13]
.506: رثالا بختنم  [ 14]

هدش لقن  زین  نانجلا  حیتافم  تاقحلم  رد  دوش و  هدناوخ  تبیغ  نارود  رد  دنا  هدومرف  هیصوت  هک  هدمآ  ییاعد  نمـض  رد  ترابع  نیا  [ 15]
یمن روهظ  هک  هدش  هچ  ار  رما  یلو  دیوگن : ات  دیامرف  اطع  تابث  ربص و  ار  وا  هک  دهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  تارقف  نیا  رد  هدـننک  اعد  تسا .

(. :512 ح 43 نیدلا لامک  ك : ر . . ) دنام ناما  رد  لاجعتسا  زا  و  تسا !؟ هدش  روج  زا  رپ  نیمز  هک  نآ  لاح  دنک و 
.485: نیدلا لامک  [ 16]

. دوش یم  هدناوخ  حبص  زور  ره  تجح  ترضح  اب  نامیپ  دیدجت  يارب  هک  دهع  ياعد  تارقف  زا  [ 17]
ثیدح 2. سلجم 24 ، قودص ، یلاما  [ 18]

ح 3. ، 458  - 459 یفاک 1 : [ 19]
ياـج هب  نآ  رد  یلو  تسا ، هدـمآ  خیـش  هبیغلا  باـتک  تیاور  هب  هیبش  ینومـضم  اـب  دنـسم  یتیاور  یفاک 514:1  فیرـش  باـتک  رد  [ 20]
تسا فحصم  هبیغلا  باتک  رد  هللادبعوبا  هملک  ارهاظ  تسا . مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  هینک  هک  تسا  هدش  طبـض  دمحموبا  هللادبعوبا 
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. تسین حیحص  و 
دوخ دنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  دیوگ  یم  تسا و  يوار  نابز  زا  ریخا  ترابع  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  ترابع  رهاظ  زا  [ 21]

لموم ارم  دنزرف  دنوادخ  هک  دشاب  نیا  دوصقم  دشاب و  ترضح  دوخ  نابز  زا  ترابع  هک  دراد  دوجو  مه  لامتحا  نیا  یلو  دیمان . لموم  ار 
. دنک يریگولج  وا  دلوت  زا  ای  دنک و  دوبان  ار  وا  تسناوت  دهاوخن  یسک  اذل  هدیمان و 

هبطخ 42. ، 83 (: حلاص یحبص   ) هغالبلا جهن  [ 22]
راونالاراحب 203:1. [ 23]

ح 3. هعیشلا 25:14 ، لئاسو  [ 24]
.32 رون 24 : [ 25]

.22 هلداجم 58 : [ 26]
ح 7. ، 496: رثالا بختنم  [ 27]

. نارفاک رگم  دنوش  یمن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  : 87 فسوی 12 : [ 28]
.33 ءارسا 16 : [ 29]

راونالاراحب 173:71. [ 30]
جاجتحا 81:1. [ 31]
.125 لحن 16 : [ 32]

.69 سی 36 : [ 33]

.119 هرقب 2 : [ 34]
. نانجلا حیتافم  رد  نابعش  هام  زا  زور  ره  زورمین  رد  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  زا  لوقنم  تاولص  هب  دیرگنب  [ 35]

.50 تایراذ 51 : [ 36]
.257  - 259 مولعلا 11 : ملاوع  [ 37]

(. تسا هدمآ  هفیرش  تیاور  تارقف  زا  یخرب  نومضم  همجرت  رد  . ) یفاک 459:1 [ 38]
هرقب 2:2. [ 39]

.20 سنوی 10 : [ 40]
). هد میب  رادشه و  تمایق ) ادخ و  زا   ) ار دوخ  کیدزن  ناشیوخ  ام ، لوسر  يا  : ) ینعی  124: ارعش [ 41]

.74  - 75 يربط ج 19 : ریسفت  [ 42]
سنوی 33:10. [ 43]

قئاقدلا ج 399:8. زنک  ریسفت  [ 44]
راحب ج 40:38. [ 45]
راحب ج 179:6. [ 46]

راحب 251:7. [ 47]

.8 فارعا 7 : [ 48]
.24 ناقرف 25 : هیآ  هب  هراشا  [ 49]

هعراق 101 8 و 9. [ 50]
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6 و 7. هعراق 101 : [ 51]
ج 162:1. فجن ، پاچ  عیارشلا ، للع  [ 52]

هرامش 600. مالسلا ص 175 ، هیلع  یلع  هب  بوسنم  ناوید  [ 53]
.150 نونموم 23 : [ 54]
.16: دیدح هروس  [ 55]

. يدجسو دیرف  فراعملا  ةرئاد  لیضف ، لیذ  يرتست  لاجرلا  سوماق  دلج 13 و  یئوخ  لاجر  [ 56]
.317 هحفص 319 -  ج 18 ، ملاوع ، كر . [ 57]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
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یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

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

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

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

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

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

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

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

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