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هتفرگ ولهپ  یتشک 

باتک تاصخشم 

ناوج رشن  نارهت  رشن :  تاصخشم  یعاجش  يدهم  هتـشون  هتفرگ  ولهپ  یتشک  روآدیدپ :  مان  ناونع و  يدهم 1339 -  یعاجش  هسانشرس : 
پاچ تشاددای :  يراپس  نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو  مود ) پاچ   ) 4000 لایر ؛  400 کباش :  160ص . يرهاظ :  تاصخشم  . 1368

ناناوجون ياهناتساد  11ق --  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ ارهز س ،) همطاف  عوضوم :  . 160 همانباتک ص 159 -  تشاددای :  راهب 1369 . مود :
م303-69 یلم :  یسانشباتک  هرامش  ج ]  ] 3/62 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر  ج26 ك5 1368   / PIR8123 هرگنک :  يدنب  هدر 

راتفگشیپ

تیب ياههلان  زج  دـشکب ، ریوصت  هب  ردـپ  گوس  رد  اهیلع - هللا  مالـس  همطاـف - مغ  تسا  هتـسناوت  اـیآ  سکچیه  ْمیحَرلا  ِنمحَرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
يوزاب یلین و  تروص  نتـسش  هاگ  راوید و  رد و  نایم  يهمطاف  اب  ههجاوم  رد  هیلع - هللا  مالـس  یلع - زوس  رگج  هودنا  رد  همطاف ؟ نازحالا 

دـهد و ربخ  یلع  یناشیپ  ياهكورچ  رد  یمدآ  جـنر  قمع  زا  هکنانچنآ  دیارـسب  هیثرم  تسا  هتـسناوت  یفراع  دـنمرنه  چـیه  همطاـف ، دوبک 
هک تسا  هدوب  نآ  يارای  ار  سکچیه  یلع ؟ یناهنپ  کشا  زاب  زج  دناسانـشب  دسانـشب و  یلع  کشا  ياـنهپ  رد  ار  تقلخ  ياـهمغ  تعـسو 
هللا مالـس  بنیز - رگا  بنیز ؟ كرابم  رـس  زا  يراج  نوخ  زج  دـنک ، نایب  اههزین  ماب  رب  رادرب  رـس  رادـید  ماـگنه  هب  ار  بنیز  ضحم  مـالآ 

یسک هچ  دوب ، هدیبوکن  هواجک  نوتسرب  رس  دوب و  هدروآ  بات  ار  شیوخ  رس  تمالس  هادف ، یحور  نیـسح ، ردارب ، رـس  هدهاشم  اب  اهیلع -
رتسکاـخ دـشاب - هتـشاد  ساـسحا  رگا  ار - هدنـسیون  هک  تسا  ییاـهدرد  اـهنیا  درکیم ؟ ریـسفت  شنیرفآ  رد  ار  نارجه  ار و  درد  ار ، قشع 

ياهکـشا زوس  دنزیم . شتآ  ار  یتیگ  يانهپ  هب  يرتفد  دـنازوسیم و  هحفـص 6 ] دشاب [ - ملاع  ناتخرد  دادعت  هب  رگا  ار - ملق  دـنکیم و 
هک هللاذاعم  دزادنایم . هللا  ءایلوا  ناج  هب  شتآ  دنکشیم و  ار  راربا  رمک  دنکیم و  تسـس  وا  نازحالاتیب  رد  ار  نافراع  ياپ  زونه  همطاف ،

یناگتشرف دیسرپب ، وا  زا  ءامـسا ؟ تساجک  دنک . يربارب  همطاف  رکیپ  نتـسش  ماگنه  هب  یلع  كانزوس  کشا  اب  دناوتب  یملق  چیه  يهحـشر 
نینچنیا ییاهکورچ  عیـشت ، خیرات  یناشیپ  رب  هچنآ  تخوسن ؟ ناشرپ  لاب و  دـندرکیم ، لسغ  کیربت  هب  یلع  ماگنه  نآ  ياهکـشا  رد  هک 

- ار درد  تسین . یندرک  روصت  ریوصت و  تسین ، یندرک  ناـیب  تسین ، ینتفگ  هک  ییاـهدرد  تسا . تسد  نیا  زا  ییاـهدرد  هدـیرفآ ، قیمع 
اب دناوتیم  یـشتآ  مادک  ترارح  و  شتا . هب  دشاب - هدنزوس  دح  زا  شیب  رگا  ار - مخز  دننکیم و  هیبشت  مخز  هب  دشاب - قیمع  رایـسب  رگا 

، دنتـسین هبـشم »  » اهدرد هنوگنیا  سپ  دنک ؟ يربارب  وا  يولگ  رد  ناوختـسا  مشچ و  رد  راخ  توکـس  لاس  جـنپ  تسیب و  رد  یلع  بلق  مره 
، سابع رادملع ، ردارب  تداهش  رد  نیسح  زوس  هراچ  نکـش و  رمک  مغ  تسا . هنوگنیا  ییاهدرد  زا  هدنکآ  هعیـش ، خیرات  و  دنا . هب » هبـشم  »

قیمع ترـسح  هیلع . هللا  مالـس  نسح ، رادرب  ماما  هراپ  هراپ  رگج  ربارب  رد  شادـفب ، یملاع  ناـج  نیـسح  رابهودـنا  توکـس  هادـف . یحور 
و ردپ . يهنامولظم  تداهـش  رد  داجـس  یندشان  فصو  درد  بآ . کشم  تحارج  رد  دیما  سابع  ردـپ و  سابع  ومع ، سابع  ردارب ، سابع 
رد ار  خـیرات  هک  راگنا  نوخ . يوج  مادـم  لاصتا  مخز و  رب  مخز  تحارج و  رب  تحارج  مکارت  درد و  رب  درد  هوبنا  ناـنچمه  سپ ، نآ  زا 

زجع هب  فارتعا  رارقا و  دنکب ، دـناوتیم  هک  يراک  اهنت  ملق  نیا  و  نوخ ... . تیمولظم  هحفص 7 ] اب [  دننزیم ، مقر  نوخ  اب  هعیش  نیمزرس 
دیـس نیملاعلا  بر  هللادمحلاو  نآ . ندرک  ریوصت  ریرقت و  ندناسانـش و  هب  دـسر  هچ  تیمولظم ، باتک  نیا  يابفلا  تخانـش  ریـسم  رد  تسا 

هحفص 9] اهیلع [  هللا  مالس  ارهز  همطاف  تیمولظم ، ردام  ياپکاخ  هب  میدقت  هحفص 8 ] یعاجش [  يدهم 

تمسق 01
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هچ نیا  دروآیمن ؟ باـت  شیوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  رتخد  هک  تسا  ییاـیند  هچ  نیا  رتبیرغ ! نآ  زا  اـیند  مرتخد ! تسا  یبـیرغ  راـگزور 
؟ دـناریم شیوـخ  زا  ار  ادـخ  يهنادرد  هک  تسا  یملاـع  هچ  نیا  دـنکیمن ؟ لـمحت  دوـخ  رد  ار  نز » شنیرفآ  زار   » هک تسا  يراـگزور 

مه زاغآ  زا  وت  ایب ، مرتخد ، ایب  تسا . هدوبن  وت  ياج  زگره  ایند  تسین ، وت  ياـج  اـجنآ  رتبیرغ . نآ  زا  اـیند  مرتخد . تسا  یبیرغ  راـگزور 
، دوب ینتـشاد  تسود  یتولخ  ادـخ  اـب  ارح  رد  ارم  هک  اـهزور  نآ  يدوب ... هدـمآ  تشهب  زا  وت  يدوب ، هدـمآ  تشهب  زا  وت  يدوـبن . ییاـیند 
نم و ياهزار  نیما  نیا  یمیمـص ، كاپ و  بوخ و  کلم  نیا  دوبعم ، دـباع و  نایم  طبار  نیا  قوشعم ، قشاع و  ناـیم  دـصاق  نیا  لـیئربج ؛
و دبلطیم ... وت  زا  هزور  لهچ  مادم  تولخ  کی  هحفص 10 ] دناوخیم [ ، ار  وت  زور  هنابـش  لهچ  دوبعم ، هک  دروآ  مایپ  دنوادخ ، ياهمایپ 

هدـش نم  نآ  زا  شایگرزب  همه  اب  ادـخ  راگنا  يدـنوادخ ، مداب  دیـشکیم  هنابز  مقایتشا  شتآ  یهلا و  ياهمایپ  هب  مدرپسیم  ناج  هک  نم 
ینعی ارح  تسنادیم  هچ  یسک  وت  يوش  لیئربج و  ادخ و  زج  يرآ ، متخادگ . هناقشاع  مایپ  نآ  باهتلا  رد  ار  مناج  مدروآرد و  لاب  دشاب ،

شتـسود هشیمه  ادخ  متـشادیم - شتـسود  رایـسب  هک  ایند  نیا  رد  دوب  یـسک  اما  اما ... هچ ؟ ینعی  ادخ  اب  تولخ  دنادیم  هچ  یـسک  هچ ؟
، یتسدـگنت تقو  رد  دـش و  مهاـنپ  یهاـنپیب  تقو  رد  هک  ناـمه  منیبـب . شیوخ  يهدرزآ  نارگن و  متـسناوتیمن  ار  شکزاـن  لد  درادـب -
نارگن و لد  رد  ار  وا  تساوخیمن  مه  ادخ  هجیدـخ . تردام  مقیدـصت ؛ شوپ  نت  نانمـشد ، بیذـکت  يهدـنزوس  يامرـس  رد  مشیاشگ و 
، مدرک و  منک . ماغیپ  شیارب  ار  هجیدخ  زا  تقرافم  زور  لهچ  نیا  هک  دوب  هدـمآ  لالز ، توعد  نآ  رد  نیریـش ، مایپ  نآ  رد  دـنیبب . شوشم 
ار وت  ادخ  تسا ، هودنا  توادع و  تهارک و  يهطساوب  هن  وت ، زا  ما  يرود  هجیدخ ! نم ! ناج  : » مدرک لیسگ  ار  رادافو  یباحـص  نآ  رامع ،

رادید نیا  زین . نم  دنکیم و ... تاهابم  وت  هب  دشکیم ، شیوخ  هکئالم  خر  هب  ار  وت  اهراب ، اهراب و  زور ، ره  ادـخ  زین ، نم  دراد و  تسود 
رد شاب و  هتـشاد  رارق  مارآ و  روایب ، بات  ار  زور  هنابـش  لهچ  نیا  تسوا . نامرف  مه  وت ، قارف  انمـض  راگدـیرفآ و ... اب  نم  يهزور  لـهچ 
.« ددرگ هزات  رادید  دیآرـس و  یهلا  يهدـعو  ات  میاشگیم  دـسا  تنب  همطاف  يهناخ  رد  راطفا  لهچ  نم  ياشگن . سکچیه  يور  هب  ار  هناخ 

، ملهچ ماش  رد  نم  اـت  دـنام  اهمـشچ  رد  رب  هقلح  نآ  هحفـص 11 ] دز و [  هقلح  شیاهمـشچ  رد  کشا  دیـسر ، هجیدـخ  تردام  هب  هک  مایپ 
ص)  ) دـمحم زج  هک  يرد  يهدـنبوک  تسیک  هک -: دـمآرب  راـظتنا  هرجنپ  تشپ  زا  هجیدـخ  نیـشنلد  يادـص  یتقو  متـشادربرد و  زا  هقلح 

شیامـشچ رد  دـمآ ، دـیدپ  ترداـم  لد  رد  رادـید  نیا  زا  هک  یفعـش  يداـش و  مرتـخد ! مدـمحم . مـتفگ -: تـسین ؟ نآ  نتفوـک  هتـسیاش 
، دنوادخ نینزان  کلم  نآ  لیئربج ، بورغ  ياهفرط  دوب ، هدما  ناغمرا  هب  میارب  تشهب  زا  بش  نآ  راطفا  تفرگیم . راکـشآ  یـششخرد 
- بوبحم ار ، رادید  زور  نیرخآ  نیا  راطفا  هک  تفگ  دناسر و  نم  هب  ار  ادخ  نیرفآ  تایح  مالس  تسشن . رانک  دمآ و  تسد ، رد  یقبط  اب 
اب لیئربج  دنک - نوزفا  ار  ناشبرق  جرا و  ادخ  دندمآ - مه  لیفارـسا  لیئاکیم و  وا  یپ  رد  تسا . هدرک  هیدـه  تیارب  تشهب  زا  الع - لج و 

تـشهب زا  هک  یفیطل  هلوح  اـب  لیفارـسا  دادیم و  ناشیوشتـسش  لـیئاکیم  تخیریم ، میاـهتسد  رب  بآ  دوـب ، هدروآ  تشهب  زا  هک  یفرظ 
زا مدق  هب  مدق  وت  تدالو  تامدقم  يهمه  هک  تیادـف - هب  تردـپ  ناج  مرتخد -! نیبب  درتسیم . میاهتـسد  زا  با  دـندوب ، هدرک  شهارمه 

نایتشهب يارب  ار  تشهب  هک  ییوت  يوشیم . دراو  تشهب  هب  هک  یتسه  یـسک  نیلوا  وت  هک  میوگبزاـب  مه  ار  نیا  تفاـییم . نیوکت  تشهب 
ینکیم ادـص  ار  ءامـسا  وت  هک  نونکا  ار  نیا  میوگیمن ، يوشیم  افویب  يایند  نیا  زا  جورخ  يایهم  وت  هک  نونکا  ار  نیا  ینکیم . حاتتفا 

، ماهتفگ هشیمه  میوگیمن ، يریگیم  تافو  يوضو  وت  هک  نونکا  ار  نیا  میوگیمن ... دـنک  اـیهم  تیارب  ار  گرم  ياـهتخر  دـیایب و  هک 
هحفص ردقنیا [  ارچ  ییوبیم ؟ ار  همطاف  ردقنیا  ارچ  تفگ : هشیاع  راب  کی  مونـشیم . ار  تشهب  يوب  همطاف  زا  نم  هک  ماهتفگ  اج  همه  رد 
همطاف تسا ، نم  تشهب  همطاف  هشیاع ! شومخ ! : » متفگ يریگیم ؟ هراـبود  ناـج  وت  همطاـف ، رادـید  ره  هب  ارچ  یـسوبیم ؟ ار  همطاـف  [ 12
ياضر يورگ  رد  نم  ياضر  تسا ، تشهب  زاوج  همطاـف  تسا ، تشهب  نیع  همطاـف  مونـشیم ، تشهب  يوب  همطاـف  زا  نم  تسا ، نم  رثوک 

رطاخ ناج ! همطاف  ادـخ ». تشهب  همطاف  ياضر  تسادـخ و  منهج  همطاف  مشخ  تسا ، همطاف  ياضر  يورگ  رد  ادـخ  ياضر  تسا ، همطاف 
تسا هدیزگرب  نینچ  ار  وت  ادخ  یملاع ، نز  نیرترب  وت  ینایملاع ، نانز  يهدیـس  وت  ینم ، رتخد  وت  هک  مهاوخیم  رطاخ  نیدب  طقف  هن  ار  وت 
جارعم هب  هک  بش  نآ  ماهتفگ ؟ مدوخ  بناـج  زا  نم  ار  فرح  مادـک  میوگیمن ، مدوخ  زا  نم  ار  نیا  دزرویم . قشع  نینچ  وـت  هب  ادـخ  و 
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یلع تسادخ . ربمایپ  ص )  ) دمحم تسین ، اتمهیب  يادـخ  زج  ییادـخ  تسا : هتـشون  طخ  نیرتابیز  هب  تشهب  رد  رب  هک  مدـید  مدوب ، هتفر 
ار نیا  دنـشاب . ادخ  نازیزع  نیا  زروهنیک  هک  نانآ  رب  ادخ  تنعل  دنتـسه و  ادـخ  ناگدـیزگرب  نیـسح  نسح و  همطاف ، تسادـخ ، قوعـشم 

تداـی مدوب  هدرک  هیکت  یبرع  یناـمک  رب  مدوـب و  هتـسشن  يا  همیخ  رد  نم  هک  زور  نآ  میوـگیمن . ینکیم  تلحر  لـسغ  وـت  هک  نوـنکا 
ناناملسم يا  هک : مدرک  مالعا  راب  نیمدنچ  يارب  نم  میدوب و  هتسشن  نیسح  نسح و  ممـشچ  رون  ود  یلع و  تایمارگ  يوش  وت و  تسه ؟

هب امـش - اب  ینعی  نانیا - اب  سک  ره  میافـص و  حلـص و  رد  وا  اب  نم  دشاب  افـص  حلـص و  رد  امـش - اب  ینعی  نانیا - اب  هک  یـسک  ره  دینادب :
رگم ار  نازیزع  نیا  دـنرادیمن  تسود  درادـب و  تسود  ار  نازیزع  نیا  هک  مراد  تسود  ار  یـسک  نم  مزیتس ، رد  وا  اب  نم  دزیخرب ، گنج 

قایتشا رد  تخـس  هک  ایب  ایب ! ناج  همطاـف  ناـنمادرت .» هحفـص 13 ] ناگدولآ و [  رگم  ار  ناززیزع  نیا  دـنرادیمن  نمـشد  ناـتنیط و  كاـپ 
میارب تشهب  زا  هک  روفاک  نآ  وگب : ءامـسا  هب  یتسار ! تسین . تشهب  وتیب  تشهب  تسین و  وت  ياج  اـیند  هک  اـیب  اـیب ، مزوسیم ، وت  رادـید 
روفاک نآ  هب  دروایب . متشاذگ  یلع  وت و  يارب  ار  نآ  رگید  ثلث  ود  متفرگ و  راک  هب  شیوخ  تافو  ماگنه  هب  دوخ  ار  نآ  ثلث  دوب و  هدمآ 

نآ وت  رب  مالـس  يدـش ، هداز  هک  زور  نآ  وت  رب  مالـس  تسا . یتشهب  زین  وت  تافو  تسا و  یتشهب  وت  تدالو  هک  مرتخد  نک  طونح  یتشهب 
هحفص 14] يوشیم [ . هتخیگنارب  هک  زور  نآ  وت  رب  مالس  یئآیم و  هک  نونکا  وت  رب  مالس  یتسیز ، هک  زور  ود 

تمسق 02

هناخ ماب  زا  حبـصیب  ماش  لهچ  نزوریب ، ماش  لهچ  هریت ، ماش  لـهچ  زا  سپ  دیـشروخ  راـگنا  دـمآرد ، هناـخ  هب  نم  بوبحم  لوسر  یتقو 
رون هک  مدرک  ساسحا  میاهنایرـش  اهگر و  کت  کت  اب  دوجو ، ماـمت  اـب  یناـمز  ار  ینـشور  نم  تفرگ و  ینـشور  ملد  دـشاب ، هدرک  عولط 

. دـشاب هدرک  روبع  نم  لد  نهذ و  رانک  زا  مه  شلایخ  روصت و  یتح  هک  دوبن  یتالاح  تالاح ، نآ  متفاـی . شیوخ  نورد  رد  ار  وت  روضح 
مدوب هدینـش  نم  دنک ؟ سیدقت  حیبست و  ار  دنوادخ  شیوخ  ردام  محر  رد  یکدوک  دـیوگب ؟ نخـس  وا  اب  شیوخ  ردام  محر  رد  یکدوک 
هدرک داـیرف  هراوهگ  يهنذاـم  زا  ار  شیوخ  توبن  ادـخ و  تینادـحو  دوب و  هتفگ  نخـس  هراوهگ  رد  دورد - وا  نم و  يوش  رب  یـسیع - هک 

هب وا  اب  شیوخ  رداـم  محر  رد  یکدوک  هک  منک  رواـب  متـسناوتیم  هنوگچ  نم  اـما  دوب  نم  هشیدـنا  رد  هزجعم  نیرترب  هشیمه  نیا  و  دوب ...
، كدوک نآ  هک  مروایب  بات  متـسناوتیم  هنوگچ  نم  و  دـشاب ؟ هاوگ  دـهاش و  ار  شردـپ  يربمایپ  دـهد و  يرادـلد  ار  وا  دنیـشنب ، وگتفگ 

نیا متـسناوتیم  هنوگچ  مناجنگب ؟ شیوخ  نت  تسوپ  رد  ار  يداش  نیا  متـسناوتیم  هنوگچ  مشاب ؟ نم  بطاخم ، نآ  دـشاب و  نم  كدوک 
هام دـنچ  نآ  دـیاش  منک ؟ لـمح  دوخ  رد  ار  تمظع  نیا  متـسناوتیم  هنوگچ  منک ؟ ناـهنپ  شیوخ  لد  هحفـص 15 ] نورد [  رد  ار  فـعش 
رد وت  شخبحور  ياوآ  یک  هک  دوب  نیمک  رد  ملد  شوگ  زور  بش و  دوـب . مایگدـنز  تاـظحل  نیرتنیریـش  نم ، دوـجو  رد  وـت  روـضح 
درد تشذـگ و  هنوگچ  نیریـش  هام  دـنچ  نآ  مدـیمهفن  دوش . يراج  نم  كانـشطع  لد  رب  وت  لالز  مالک  یک  دـچیپب و  مدوجو  يارـسرس 
زارد هکم  نانز  يوس  هب  ارم  دادمتسا  تسد  دزادنایم ، گنچ  ناردام  لد  رب  نداز  درد  زا  هک  ساره  نامه  اما  دمآ ، مغارـس  هب  یک  ناداز 

جاودزا بلاطوبا  میتی  اب  میتفگن  رگم  . » دنتـشاذگاو سای  الخ  رد  ارم  دیما  تسد  دـندنادرگرب و  يور  همه  مشاه  ینب  شیرق و  نانز  درک .
رگم نکم ؟ رادهشدخ  ار  شیرق  تهبا  نکشم ، ار  تیفارـشا  تمرح  میتفگن  رگم  دنرایـسب ؟ دنمتورث  ناراگتـساوخ  ارت  میتفگن  رگم  نکن ؟

هب ار  تکدوک  ورب و  ریگب . ار  تایچیپرـس  نآ  شاداپ  ورب و  الاح  يدرک ؟ زیماین ؟ رد  ص )  ) دـمحم رقف  اـب  ار  تریگمـشچ  تورث  میتفگن 
هچ تسیچ ؟ يوبن  رون  دنتـسنادیم  هچ  یناملظ  نانز  نآ  میوگب ؟ متـسناوتیم  هچ  اهنآ  هب  اما  مدـش ، نیگمغ  راپـسب »... اوزنا  يهلباق  تسد 
هک دنبایرد  دنتـسناوتیم  اجک  زا  دـنکیم ؟ هچ  يدـمحم  قلخ  دـننادب  دنتـسناوتیم  هنوگچ  تسا ؟ هنوگچ  يدـمحا  جاودزا  دـندیمهفیم 
ود اب  متفر و  نامیاز  درد  اب  متشگزاب ، هناخ  هب  تسیچ ؟ دندیمهفیم  هچ  ینامسآ  يوش  ینیمز ، نانز  نآ  تسا . یتمظع  هچ  يودهم  يوخ 

هحفص نیمز [ . رد  ياپ  ود  تشاد و  نامسآ  رد  تسد  ود  وا  هک  دروخیمن  ناکت  ربمایپ  لد  رد  اما  بآ ، متـشگزاب . ییاهنت  نامیاز و  درد 
ناـهگان دیـشخبیم . يرتـشیب  يهنیکـس  نم  هب  وا  مدومنیم  رتباـتیب  نم  هچ  ره  تشاد . شمارآ  رارق و  وا  مدوـب  رارقیب  نم  هچ  ره  [ 16
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!؟ ایادخ نانیا  دندوب  هک  دـندش . لخاد  دوزفایم  ناشییابیز  رب  ناشتیناحور  هک  نوگمدـنگ  الاب و  دـنلب  نز  راهچ  دـش و  زاب  رد  هک  مدـید 
متفرگ مارآ  رارق و  يردـق  نم  هک  هاگنآ  وت . نارهاوخ  میاوت و  راگدرورپ  نالوسر  ام  هجیدـخ ! سرتن  هک - : دـمآرد  نخـس  هب  ناـشیکی 

: - تفگ تشاد  بل  رب  نیریش  یمسبت  تفگیم و  نخس  نیشنلد  هک  يرگید  نآ  ادخ . لیلخ  ربمایپ و  میهاربا ، رسمه  ماهراس  نم  تفگ - :
نم هک - : دـمآرد  نخـس  هب  تشاد ، بوبحم  نابرهم و  یهاـگن  هک  یموس  نآ  ادـخ . حور  ربماـیپ و  یـسیع  رداـم  منارمع ، رتخد  میرم  نم 

رهاوخ موثلک ، تشاد  ریظنمک  یتبالـص  هک  نز  نیمراهچ  هک  متفایرد  و  مدش . نموم  یـسوم  هب  هک  نوعرف  رـسمه  محازم . رتخد  ماهیـسآ ،
جاتحم رگید  نانز  هب  ینز  ره  هک  لاح  نیا  رد  مینک  تیرای  اـت  تسا  هداتـسرف  ار  اـم  دـنوادخ  دـنتفگ : ادـخ . میلک  ربماـیپ و  تسا ، یـسوم 

هک مدوخ - هن  اجنآ - نم  مرس . تشپ  موثلک  میور و  شیپ  رد  هیـسآ  مپچ ، فرط  رد  میرم  تسـشن ، متـسار  تمـس  رد  هراس  سپـس  تسا ،
هک درادیم  تـسود  ار  دـنزرف  نـیا  ردـقچ  ادـخ  نیبـب  مـتفگ - : مدوـخ  اـب  متفاـیرد و  شیپ  زا  شیب  دـنوادخ  دزن  رد  ار  وـت  برق  ماـقم و 

هکلب دنراذگیم  شیوخ  لمح  ناردام ، هک  ناسنادب  هن  ار  وت  هحفص 17 ] تسا [ . هدرک  باختنا  نانز  ملاع  دبس  رس  ياهلگ  ار  شیاههلباق 
كاپ و وت  و  مدرپس ... . زیزع  راهچ  نآ  تسد  هب  دراپسیم ، رگید  يردام  شوغآ  هب  دوخ  شوغآ  زا  ار  شکدوک  يردام  هک  تغارف  نادب 

نیعلاروح هد  تفرگ . ولالت  وت  روضح  رون  زا  ناهج  دش و  نشور  وت  روهظ  زا  هکم  و  هرهطم ! يهرهاط  يدراذگ ، ناهج  نیدب  مدق  هزیکاپ ،
تشط و مشچ و  رد  یـصاخ  تحالم  اب  مادک  ره  دـندمآ ، دورف  هناخ  هب  وت ، رادـید  يارب  دـنرتباتیب  رگید  نایتشهب  زا  زین  نونکا  مه  هک 

ربمایپ ات  هکنانچمه  متـسنادن ، نم  تسا  رثوک  تسا و  بآ  نآ  هک  دنتفگن  ات  مدـید و  اجنآ  رد  راب  لوا  نم  ار  رثوک  بآ  تسد . رد  یقیربا 
هاگنآ دییوجب و  تیاده  وا  زا  دینک و  ادتقا  باتفآ  هب  هک  ربمایپ  دومرف  متـسنادن . نم  يرثوک  وت  هک  دومرفن  ادـخ  ياهرهز و  وت  هک  دومرفن 
تیوه خـساپ  رد  و  نیدـقرف . هراتـسود  هب  تفر  هرهز  هک  هاگنآ  هرهز و  هب  تشگ  ناهنپ  هام  هک  هاگنآ  هاـم و  هب  درک  بورغ  دیـشروخ  هک 

و نیدقرف . هراتـسود  امهیلع - هللا  مالـس  نیـسح  نسح و  هرهز و  همطاف ، تسا و  هام  یلع  مدیـشروخ ، نم  دومرف : ربمایپ  تیاده ، راونا  نیا 
رتخد یبوخ  هب  يرتخد  يردام ، چیه  يرثوک و  وت  هک  مدـیمهف  نم  َرثْوَْکلا . َكاْنیَطْعَا  ّانِا  دومرف : یحو  نایملاع  نم و  لوسر  هب  ادـخ  یتقو 

، ریـش زا  رتدیفـس  دوب -، هدـمآ  تشهب  زا  هک  ياهماـج  ود  رد  دـندرک و  وشتـسش  رثوـک  بآ  هب  اروـت  ردـقنارگ  ناوناـب  نآ  تسا . هدازن  نم 
تـشهب هب  تتعجر  تلحر و  يارب  ار  یتشهب  روفاـک  نآ  اـت  ياهداتـسرف  ار  ءامـسا  وت  هک  نونکا  و  دـندیچیپ . ربنع - کـشم و  زا  رتوبـشوخ 

ياهتفخ و هحفـص 18 ] هلبق [  هب  ور  هک  نونکا  و  ياهدرک ، نت  رب  ادخ  اب  تاقالم  يارب  ار  شیوخ  ياههماج  نیرتهب  هک  نونکا  دنک ، هدامآ 
رادید هب  وت  هک  دنادب  دینشن  یخساپ  رگا  دنک و  ادص  ارت  دیایب و  یتعاس  زا  سپ  هک  ياهتفگ  ءامسا  هب  ياهدیـشک و  رـس  رب  دیفـس  ياهماج 
يارب وت  هک  مداتفا  تدـلوت  نیریـش  ياههظحل  نآ  رثوک و  بآ  نآ  یتشهب و  ياههماج  نآ  دای  هب  نم  نونکا  نونکا ... ياهدـش ، لیان  ردـپ 

لاـب رپ و  غرم  نوچ  دوشیم  يرپس  تاهدولآ  درد  تاـیح  تاـظحل  نیرخآ  هک  نونکا  يدـمآیم و  نیمز  هب  تشهب  زا  هزور  دـنچ  یتماـقا 
اتمه لثمیب و  نانز  نایم  رد  ار  وت  ادخ  هک  نم  لوتب  مرتخد ! یـشکیم . رپ  ام  يوس  هب  ددرگیم  اهر  هلاس  هدـجه  یـسفق  زا  هک  یحورجم 

يهمه زا  ارت  ادـخ  هک  نم  لوـتب  نـم ! یتـشهب  رتـخد  مداـعم ! مرتـخد  مـترخآ ! رتـخد  اـیند ! زا  ماهتـسسگ  لد  مرتـخد  نـم ! لوـتب  تخاـس .
نز تقلخ  زمر  و  تسیچ ؟ نز  شنیرفآ  زار  هک  دننادب  ات  داد  تناما  ناینیمز  هب  يزور  دنچ  ار  وت  ادخ  ملد ! زیزع  تخاس ! هزنم  اهیگدولآ 
هچ هک  منادیم  دندرک ، هچ  ادـخ  تناما  اب  ناینیمز  هک  مرتخد  منادیم  منادیم ، تسا . دـنلب  هیاپ  هچ  ات  یمدآ  جورع  جوا  و  تساجک ؟ رد 

رمع نیا  یگتسخ  ایب و  طقف  ایب ! منادیم ، منادیم ، دندرزآ ، هنوگچ  ار  نم  نت  يهراپ  هک  منادیم  دندروآ ، ادخ  لوسر  هنادرد  راگزور  هب 
ناشیاهمشچ کشا  اـب  ار  تشهب  ناـیروح ، دنرمـشیم . هظحل  ار  وت  ندـمآ  دناهداتـسیا و  لاـب  رد  لاـب  کـئالم  ریگب ! نت  زا  ار  هدولآرجز 

يوش رب  مالس  تردپ و  رب  مالس  وت ! رب  مالـس  ریگب . مارآ  رارق و  تردپ  شوغآ  رد  ایب و  رآرد . راظتنا  زا  ار  تشهب  ایب و  دناهدرک . ناغارچ 
هحفص 19] تراوتسا [ . هشیمه 
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دوبیم هچ  ره  تشذـگ و  دوـب  هچ  ره  دوـش ، نیجع  هودـنا  مغ و  اـب  اـیند  رد  نم  يهزور  ود  روـضح  هک  تسا  هدوـب  نینچ  ریدـقت  ییوـگ 
، هودـنا تسا و  نم  يهشیمه  تشروـخ  ناـن  مغ ، هک  متـسنادیم  تسا و  هدروـخ  مقر  هنوـگچ  ریدـقت  هک  متـسنادیم  نـم  و  تشذـگیم .
، دهد هنومن  دنک ، ادیپ  ریسفت  دبایب ، لاثم  نآرق  ات  مدمآ  دنامن ، قشمرسیب  نانز  رتفد  ات  مدمآ  مدمآ ، اما  نم . لد  راوید  هب  راوید  يهیاسمه 

رگا میوش  نم و  میدوبن ، رگا  مردـپ  نم و  مدوـبن ، رگا  نم  ددرگن . یقلت  فدـهیب  دوـشن ، دوـصقمیب  دـنامن ، تیاـغیب  تقلخ  اـت  مدـمآ 
شنیرفآ تفرگیمن ، لکـش  تقلخ  دـشیمن ، هدـیرفآ  ناـهج  میدوبن ، اـم  رگا  میدوبن ، رگا  منادـنزرف  نامـشچ و  رون  امـش  نم و  میدوـبن ،

رایـسب نتـسیرگ  ياج  سپ  نیا  زا  امـش  نم ! نازیزع  دـینکن  هیرگ  تسا . هدومرف  حیرـصت  ـالع  لـج و  دـنوادخ  ار  نیا  تفاـییمن ، نیوکت 
تبیصم يادتبا  زونه  نیا  ناج ! نسح  بآ . ار  گنس  لد  دنکیم و  بابک  ار  هوک  رگج  هک  دوریم  اهتبیصم  امـش  زا  مادک  ره  رب  دیراد .

وت دوشیم . وت  نت  يهدـعاق  ردـپ  زا  سپ  هک  تسا  ياهماج  تیمولظم  هحفـص 20 ] دنکیم [ . روبع  وت  تایح  رتسب  زا  تبیـصم  دور  تسا ،
هیرگ رگید  وت  وت ! نتـسیرگ  يارب  تسا  دوز  ناج ! نیـسح  دنامیم . راتتـسا  يهدرپ  رد  زین  تتیمولظم  هک  يوشیم  خیرات  فعاضم  مولظم 
همه ناربمایپ  دنیرگیم . وت  مغ  رد  نامـسآ  ناغرم  ایرد و  نایهام  دـنکیم ، هیرگ  وت  يارب  ملاع  یـشنیرفآ ! کشا  يهنادرد  دوخ  وت  نکن !

ماهنیـس رب  رـس  زیخرب و  نم  ياپ  يور  زا  ایب ، تسین . وت  زور  دننامه  يزور  هک  دـناهداد  تداهـش  دناهتـسیرگ و  وت  تبیـصم  رد  وت  زا  شیپ 
نم هودـنا  ناـمز  هک  نونکا  دـنزیم . شتآ  ار  ادـخ  لوسر  رگج  دـنازوسیم و  ار  ادـخ  ناگتـشرف  لد  وـت  يهیرگ  نکن . هیرگ  اـما  راذـگب 
نم زابمغ  يهرود  زاغآ  مدـش ، لزان  نیمز  رب  هک  دوب  نامزنآ  نم  هودـنا  هاگ  تسا . نم  ییاهر  يهظحل  تسا ، نم  یماکداش  ناـمز  تسین ،

تمحر فـطل و  رـس  زا  راـیتخا و  هب  ص )  ) دـمحم مردـپ  نوـچ  هکلب  هاـنگ  رـس  زا  راـبجا و  هب  مالـسلاهیلع  مدآ  نوـچ  هن  هـک  دوـب  هاـگنآ 
هاـگ رارق  هچ  رگا  مهاـگرارق  لـیئربج و  لزنم  هـچ  رگا  مـلزنم  دوـب و  یحو  طـبهم  هـچ  رگا  مـطبهم  مدرک . طوـبه  تـشهب  زا  راـگدرورپ ،
رگا دوب ، ناکما  ملاع  نانز  نیرترب  ياهتـسد  دوب ، هدـمآ  ملابقتـسا  هب  هک  اهتسد  نآ  هچ  رگا  وا . ناربمایپ  متاخ  ادـخ و  يهدـنب  نیرتزیزع 

، دوب رثوک  دـننامهیب  لالز  مدرپس ، نت  هک  یبآ  نیلوا  هب  هچ  رگا  دوب . یتشهب  ياـههماج  مدرک ، نت  رب  نیمز  رد  هک  ییاـههماج  نیلوا  هچ 
ياهزور نیلوا  زونه  نم  تفای . رولبت  نم  رد  درک و  دشر  نم  اب  دش ، هداز  نم  اب  دـلوت  ودـب  زا  زین ، تیمولظم  تنحم و  اما  اما ... هچ ... رگا 

زاغآ نامهناخ  هب  مواقم  روبـص و  اما  هدیـشک  رجز  ناناملـسم  هزات  تفر  دمآ و  هحفـص 21 ] هک [  مدرکیم  هبرجت  ار  هراوهگ  اب  ینیـشنمه 
گندخ بقارم . نازیرگ و  ناسرت و  اما  زیگناروش  یمیمـص و  صلاخ و  هدز ، میب  اما  هناقـشاع  كانـساره  اما  هنانموم  يدـمآ  تفر و  دـش .

زور کی  دوب . نیتسخن  نانموم  تیذا  رازآ و  هجنکش و  تسشنیم ، نم  رگج  شوگ  رب  تشذگیم و  هراوهگ  يارو  زاهک  ییاهربخ  نیلوا 
ياهتـسدربا زا  نآ  تارطق  نیلوا  ندیـشچ  اب  دوب و  هتـسیز  دیحوت  ناراب  شطع  رد  يرمع  هک  ياهدید  رجز  نزریپ  نآ  دمآیم ، هیمـس  ربخ 

نت رب  ار  اههجنکش  نیرتتخس  هک  ینموم  نزریی  نآ  تخاس . دوخ  صلاخ  نامیا  رپس  ار  دوخ  ناج  درک و  دف  ار  شیوخ  زیچ  همه  ربمایپ ،
نابایب رد  ناکرـشم  ار  رـسای  « ؛ دـمآیم رـسای  ربخ  رگید  زور  دـنامن . کیبلیب  ربمایپ  قح  يادـن  ات  تخاس  راومه  شیوخ  فیحن  روجنر و 

رـس اهتب  لباقم  رد  درادرب و  دیحوت  زا  تسد  وا  ات  دناهداهن  وا  مادنا  رب  نارگ  تخـس و  ياهگنـس  دـناهدناباوخ و  زاجح  هدـیتفت  نازوس و 
طقف هن  اههمطل  اهبیسآ و  اههجنکش و  هک  مدیدیم  حوضو  هب  نم  و  رگید ... زور  رامع ، رگید  زور  دمآیم ، لالب  ربخ  زور  کی  دیاسب ».

درذگب سوبحم  نانموم  نیا  رب  زور  ره  هک  نیا  زج  دنکب  دناوتیم  هچ  وا  دوشیم و  دراو  ادخ  لوسر  مردپ  رب  هک  رگراثیا  ناناملـسم  ون  رب 
هب ار  شیوخ  ياههیرگ  اهکشا و  اهضغب و  و ... لـِالب ... اـی  ًاْربَص  رِـسای ، ِلآ  اـی  ًاْربَص  دـنک . توعد  رتشیب  يراوتـسا  ربص و  هب  ار  ناـنآ  و 

بلاطوبا دزرمایب  ادخ  دشاب . هتشادن  یعافد  تعنامم و  چیه  ناوت  اما  دزوسب  دودعم  نموم و  ناوریپ  يهجنکش  بات  بت و  رد  دروایب . هناخ 
شمکـش رب  گنـس  نازوـس ، ناـبایب  رد  هکنآ  دـندوبن ، دـنمتردق  تبالـص و  اـب  یماـح  ود  نیا  رگا  هک  ار  هزمح  دـنک  تمحر  قـیرغ  ار و 

 ] یماح ود  نیا  دوجو  اب  هکنانچمه  دوب ، ربمایپ  كرابم  ندب  تفرگیم ، رارق  اههزین  اهدومع و  جامآ  هک  ندب  نآ  دوب و  ربمایپ  تسـشنیم 
، درزآیم نانمشد  تلاهج  گنس  هب  شیاپ  هکنآ  دوب و  ربمایپ  دمآیم  دورف  شرس  رب  رتش  يهبنکش  هکنآ  زین  راوتـسا  دحوم و  هحفص 22 ]
هب وا و  تکرب  هب  هک  ار  ینیمز  دندرک ، رتگنت  وا  ناوریپ  مردپ و  رب  ار  هصرع  هک  مدوب  هراوخریش  زونه  نم  وا .- رب  ادخ  مالس  دوب - ربمایپ 
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یتخــس و یکــشخ و  هـک  دـندناچوک  ياهرد  هـب  ار  وا  ناـنموم  اـم و  ار ، وا  دـننیبب ، وا  رب  دنتــسناوتن  دوـب ، هدــمآ  دــیدپ  وا  تـقلخ  نـمی 
بلاطیبا بعـش  نازوس  ياهگیر  يور  رب  ار  منداتفا  هار  ياهمدـق  نیلوا  نم  دـش . خـیرات  دزناـبز  دوب و  تعیبط  يهرهـش  شایگدـنزوس 

مردپ خارف  يهنیس  هک  دوب  ییاهمخز  تسشنیم ، نم  هناکدوک  ياهاپ  رب  هک  اهلوات  نآ  زا  رتتخـس  هک  مدیدیم  حوضوب  نم  و  متـشاذگ .
هب ار  شاهدروخ  كرت  هتفت و  ریوک ، نوچ  ياهبل  دمآیم و  یکی  دنازوسیم . ار  وا  ریگملاع  بلق  درکیم و  هحرش  هحرش  ار  ادخ  لوسر 

تخادنایم و ریز  هب  ار  شبوجحم  ياهمـشچ  دیوگب  یمالک  چیه  هکنآیب  مردـپ  و  بآ . تفگیم : دوشگیم و  مردـپ  لباقم  رد  تمحز 
مه ادخ  لوسر  هک  دنیبب  دنیبب و  وا  ناهد  رد  ار  گنس  نموم ، یباحص  نآ  ات  درکیم  رتشیب  ار  شکرابم  ياهنادند  نایم  يهلـصاف  یکدنا 

دناسریم ربمایپ  هب  ار  دوخ  ناشک  ناشک  یگنسرگ ، راشف  زا  هلاچم  يرگید  نآ  و  دکمیم . گنس  شطع ، زوس  رگج  شتآ  اب  هلباقم  يارب 
ار انانآ  دناوتیمن  ياهثداح  چیه  دناهداتسیا و  راوتسا  مکحم و  شنارای ، هک  دنادب  ادخ  لوسر  ات  درکیم  دیدجت  ار  دوخ  مالسا  مالـس و  و 
مه ادخ  لوسر  هک  تفاییم  رد  هزات  وا  درشفیم ، نیسحت  شوغآ  رد  ار  وا  مردپ  یتقو  دناشکب و  رفک  هاگترپ  هب  ای  دناشنب  فعض  نیمز  هب 

 ] کی نامز  نآ  دـنکیمن  ریـس  ار  یناسنا  شایتشم  هک  ییامرخ  نیمه  تسا . هتـسب  شیوخ  مکـش  رب  گنـس  یگنـسرگ ، راشف  لـباقم  رد 
هب هتخیمآ  ریش  نم  دراد . هاگن  هداتـسیا  گرم  یگدنز و  نایم  زرم  رد  ار  درم  لهچ  ات  تشگیم  ناسنا  لهچ  ناهد  رد  شاهناد  هحفص 23 ]
ات دنامیم  رظتنم  اهزور  اهزور و  هرد  لها  مشچ  يهرفس  مدیشون . هدیچیپ  مهرد  ياهدرد  نیا  مطالت  ناروک و  رد  ار  هجیدخ  مردام  هودنا 

درذگب تمالس  هب  هنماد ، ياهخولک  گنس و  يالبال  زا  دنک و  روبع  بعش  ناگدننک  هرصاحم  ياهلاگنچ  نایم  زا  یکاروخ  هلومحم  رگم 
اهبیـسآ و دشن ، مامت  هچنآ  اما  دش ، مامت  دـیآ  رـس  هب  ناینادـنز  تباط  هکنآ  زا  شیپ  بعـش  نارود  دـنک . رپ  ار  زیمآ  تعانق  زور  دـنچ  و 

رایـسب تشاد  تایح  هجیدـخ  مردام  هک  ناـمز  نآ  اـت  اـسرفتقاط  ياـهراب  نیا  دـمآیم . دورف  ربماـیپ  ناـج  مسج و  رب  هک  دوب  ییاـهرازآ 
نانچنآ هجیدخ  ياهیرادلد  اهیدردمه و  اهینابرهم ، اهتفطالم ، تشاذگیم ، نورد  هب  هناخ  هاگرد  زا  اپ  ربمایپ  یتقو  دومنیم . رتراومه 

رابکی دوریمن ، مدای  تسیرگیم . وا  قارف  رد  هاـگهگ  دروآیم و  داـی  هب  ار  وا  مه  تاـفو  تقو  اـت  یتح  مردـپ  هک  درکیم  لابکبـس  ار  وا 
روضح رد  درکن  تارج  رگید  هاگ  چـیه  هشیاع ، هک  دز  بیهن  وا  رب  نانچنآ  مردـپ  درب و  ریقحت  هب  ار  مرداـم  ماـن  تداـسح ، رـس  زا  هشیاـع 

مایتلا زونه  بلاطیبا  بعش  مخز  هک  صوصخب  دوب  كاندرد  رایسب  نم  يارب  ردام ، تلحر  ربخ  دنک . دای  مارتحایب  هجیدخ  زا  هللا ، لوسر 
هب يوم  هتفشآ  همیسآرس و  متفای  یلاخ  هناخ ، رد  ار  مردام  ياج  هرابکی  هب  یتقو  نم  دوب . هتفریذپن  یتساک  مردپ  ییاهنت  هودنا  دوب و  هتفاین 

چیه دیاش  هحفـص 24 ] تفگیمن [ ، چیه  تسیرگنیم و  نم  هب  برطـضم  هدولآ و  مغ  مردپ  تساجک !؟ مردام  هک - : متخیوآ  ردپ  نماد 
داد مایپ  ادـخ  بناج  زا  مردـپ  هب  دـمآ و  دورف  لاصیتسا  نیا  سپ  زا  لیئربج  تفاییمن . دزیرب  نآ  رد  ار  زوسناج  ربخ  نآ  دـناوتب  هک  ینحل 

هدمآ مهارف  خرس  توقای  الط و  زا  هک  میداد  ياج  تشهب  ياهرصق  زا  يرـصق  رد  ار  وت  ردام  هک  وگب  ناسرب و  ماهمطاف  هب  ارم  مالـس   » هک
ار الع  لـج و  دـنوادخ ، متفاـی ، شمارآ  دـنوادخ ، ماـیپ  نیا  نمی  هب  نم  و  میتخاـس ». هناـخمه  هیـسآ  نارمع و  رتخد  میرم  اـب  ار  وا  تسا و 
لد يالست  هچ  رگا  ادخ  مالک  ددرگیمزاب . وا  هب  همه  اهتیحت  تسوا و  زا  همه  اهیتمالس  اهمالـس و  هک  متفگ  مدرک و  هیزنت  سیدقت و 

هجیدخ يرادلد  دشاب . یندروآ  بات  یندرک و  لمحت  نم  ربمایپ و  يارب  هک  دوبن  يزیچ  ثداوح ، ناروک  رد  هجیدـخ  نادـقف  اما  دـش  نم 
کی دندناوخیم ، شاهناوید  زور  کی  دوب . یقاب  دوخ  توق  تدـش و  هب  نانچمه  ربمایپ  يالتبا  بیـسآ و  ارتفا و  تمهت و  ياهریت  اما  دوبن 

ار وا  كراـبم  لد  ياهلیــسو  هـب  زور  ره  دـندیمانیم و  شاهدـنام  بـقع  نزفـال و  وـگغورد و  زور  کـی  دــندادیم . بـقل  شرحاـس  زور 
اهتمهت و اهنارفک و  اهنایصع و  هک  دوب  نآ  زا  رتهدرتسگ  نامسآ  رد  شگرب  هخاش و  رتراوتسا و  ربمایپ  هشیر  لصا و  هتبلا  دندرزآیم .

تیاده هب  توعد  رد  اجنادب  ات  وا  دروآرد . شیاپ  زا  دنک و  شاهتسخ  لولم و  ای  دروایب  دیدپ  وا  توعد  رد  یللخ  هشدخ و  دناوتب  اهتیذا 
مزلم شناج  مسج و  زا  تبظاوم  هب  ار  وا  دادیم و  فقوت  نامرف  وا  هب  ادـخ  یهاگ  هک  تشاذـگیم  هیام  ناج  لد و  زا  دـیزرویم و  تاـبث 
نادب ات  ارچ  هک  دشیم  نیگمغ  نانآ  رب  هک  نانآ ، زا  هن  ربمایپ  دوب ، ناشتلاهج  هک  نانمـشد  رازآ  هن  درزآیم ، ار  ربمایپ  لد  هچنآ  دومنیم .
شخب تایح  ياـضف  رد  ارچ  دـنراذگیمن ، هحفـص 25 ] نوریب [  كرـش  رفک و  راصح  زا  اپ  و  دنرـشفیم ، ياـپ  شیوخ ، تلاـهج  رب  هیاـپ 
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يهجیدخ دحوم و  بلاطوبا  هک  یتکراشم  يراوخمغ ، نیا  رد  و  دنشچیمن . ار  تیدوبع  ینیریش  توالح و  ارچ  دننکیمن ، سفنت  دیحوت 
بلاـطوبا و یتقو  دـنتفر ، هجیدـخ  بلاـطوبا و  یتقو  دـمآیمن . رب  ود  نیمه  زج  يرگراـثیا  چـیه  لد  تسد و  زا  دـندرکیم  وا  اـب  ناـبرهم 

رتخد طقف  متـساوخیم  رگا  نم  و  دش . اهنت  درکیم ، روصت  هچنآ  زا  شیب  رایـسب  ربمایپ  دندرک ، عادو  ربمایپ  اب  لاسکی  رد  ود  ره  هجیدـخ ،
عمـش درگ  راوهناورپ  هک  يردام  تشاد ، ردام  هب  زاین  یتخـس ، تبیـصم و  همهنآ  اب  مردپ  متـشادیمنرب . زا  ییاهنت  شود  زا  يراب  مشاب ، وا 

يردام ناهج - قلخ  نیرتبوبحم  مردـپ - يارب  هک  مدرک  شالت  نم  و  درتسب . ار  شیاهکـشا  راثیا ، تبحم و  ياهلاب  اـب  ددرگب و  وا  دوجو 
دوب ییاهبقل  نیرتنیریـش  زا  یکی  دـیاش  نیا  و  تخاس . مرختفم  اهیبَا » ّمُا   » بقل هب  درک و  لوبق  يردام  هب  درم  مردـپ  مدـش . قفوم  منک و 
چیه هتفهن . اهرامیت  دوب و  هتفخ  اهلد  نوخ  بقل ، نیا  تشپ  دـماین . تسد  هب  ناسآ  هتبلا  بقل  نیا  دـندوب . هداد  نم  هب  شربمایپ  ادـخ و  هک 
ياپ هدرزآ  ای  متفاییم  هناخ  هاگ  رد  رب  يوم  هتفـشآ  لاحناشیرپ و  ار  مردپ  نم  هک  ینامزنآ  دمهفب  ارم  لد  تحارج  قمع  دـناوتیمن  سک 
دورف نم  مشچ  رب  هک  وا  ياـپ  رب  هن  گنـس  ره  متـشادیم . شراـمیت  هدروخ ، مخز  حورجم و  اـی  مدرـشفیم ، شـشوغآ  رد  ساـبل  هدولآ  و 

یندیزرلن راوتـسا و  میظع و  دوب ، ربمایپ  لد  وا ، لد  هک  قیمع  توافت  نیا  اب  تسـشنیم . نم  رگج  رب  هک  وا  مادنا  رب  هن  مخز  ره  دـمآیم و 
روتسد ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  دش  رتتخس  تخس و  ردقنآ  طیارش  ینتـسکش . فیطل و  هحفـص 26 ] كزان و [  دوب ، همطاف  لد  نم  لدو 

قیـال دـننکیم ، باـترپ  خولک  باـتفآ ، يوس  هب  هک  یمدرم  دـنابش . هتـسیاش  دـنرگنیم ، ترفن  اـب  دیـشروخ  هب  هک  یمدرم  داد . ترجه 
ناشرانک زا  راوگرزب  نیتم و  دیـشروخ ، دننک ، نیمک  قرـشم  زاغآ  رد  رگا  یتح  هایـس  ياهربا  تسا . یندرک  عولط  دیـشروخ ، دـناتملظ .

لهچ هک  نامز  نآ  رد  درکیم ، ترجه  هکم  زا  تسیابیم  هنابـش  ربمایپ  درب . دهاوخ  نایناهج  ناغمرا  هب  ار  شاینـشور  تشذگ و  دهاوخ 
نایم يواست  هب  ار  وا  نوخ  ات  دندرمشیم  هظحل  ماشآ  نوخ  ریشمش  لهچ  دنتـشاد و  هرـصاحم  رد  ار  وا  يهناخ  رود  ات  رود  دنب  هرادق  رفاک 

زج سکچیه  شنم  راثیا  نآ  دراذـگب . ماکان  ار  رافک  دـناباوخب و  شیوخ  ياج  رد  ات  دـیبلطیم  يرگراثیا  ربمایپ ، دـننک . میـسقت  شیوخ ،
هضرع موشیم ؟ هچ  نم  دیسرپن : وا  تساوخ . رظن  وا  زا  دومرف و  تراشا  وا  هب  ربمایپ  یتقو  دشاب ، تنساوتیمن  بلاطیبا  نب  یلع  امـش ، ردپ 

یلع تشادن ، رارق  بارطـضا ، لوه و  زا  ام ، لد  یتقو  و  مایمارگ . يومع  رـسپ  يرآ ، دومرف : ربمایپ  دینامیم ؟ تمالـس  هب  امـش  تشاد - :
. دوزفا شیوخ  تاراـختفا  رب  ار  نآرق  زا  رگید  یتـیآ  لوزن  ناـش  درک و  هیدـه  ربماـیپ ، باوختخر  هب  بشنآ  ار  شرمع  باوخ  نیرتنیریش 
و هحفص 27 ] [ . ] 1 .« ] دابْعلِاب ٌفَُؤر  ُهَّللاَو  هَّللا ، ِتاضْرَم  ءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ساّنلا  َنم  َو  : » دیزرو تاهابم  ادخ  دندرک و  تریح  هکئالم 
زا ناملس  شود  رب  ربمایپ  تسا ». ناگدنب  هنوگنیا )  ) رادتسود ادخ  دنزیم و  تخات  ادخ ، ياضر  اب  ار  شناج  هک  تسه  یـسک  مدرم  نایم 

دندیدنخ و نانآ  ربمایپ . تفگ : وگتسار  ناملس  وت ؟ شود  رب  تسیچ  دندیـسرپ : دندیمهفن . نانآ  درک و  روبع  روک  لد  مشچ و  رافک  نایم 
، یلع دنتـساوخیم و  ار  ربمایپ  ناج  نانآ  دنتـسنادیمن . اما  دوب  باوختخر  رد  دنتـساوخیم  هچنآ  دندرب . موجه  ربمایپ  رتسب  هب  دندیمهفن و 

ناشکرد هک  اهنآ  اما  دوب  یلع  ناش  زاسخیرات ، يهلهابم  نآ  رد  مکـسفنا » انـسفنا و  ، » دوب ربمایپ  يامن  ماـمت  يهنیآ  یلع  دوب . ربماـیپ  ناـج 
شیاس يادـص  دنتـشگزاب ، هدروخ  مخز  نیگمـشخ و  دـنتفای و  ماکان  ار  دوخ  دنتخانـشیم ، ار  ربمایپ  مسج  طقف  دیـسریمن و  هیاـپ  نیدـب 

هزور هس  یتماقا  لحر  روث ، راغ  رد  ناهج  هک  دوب  هاتوک  ناهج  زا  ناشتـسد  اما  دـنکفایم  نینط  بش  شوگ  رد  ناشیوجهنیک  ياهنادـناد 
زا رود  ار  ربمایپ  هک  ینیکرـشم  رافک و  هن . ناشنامناخ  ناج و  مسج و  اما  تفای  مارآ  رارق و  ربمایپ  یـصالخ  زا  ناناملـسم  لد  دوب . هدنکفا 
هچ ره  تفای و  رارقتـسا  ءابق  رد  دـشن . دراو  هنیدـم  هب  وا  ربمایپ  دـنتخیریم . وا  ناگتـسب  نانموم و  ناج  هب  ار  دوخ  رهز  دـنتفاییم  سرتسد 
نب یلع  هب  اجنآ  زا  و  همطاف . یلع و  مزیزع  ود  هارمه  هب  رگم  موشیمن  دراو  هنیدـم  هب  نم  دومرف : مالک  کی  دندرـشف ، ياپ  هنیدـم  نینموم 

بلاطیبا نب  یلع  مرادیم . امـش  يهدوشگ  لابقتـسا ، راظتنا و  مشچ  نانچمه  نم  ایب ، هنیدـم  هب  اـههمطاف  یهارمه  هب  هک  داد  ماـیپ  بلاـطیبا 
تخاس یناوراک  نافیعـض  نانز و  زا  دـنچ  ینت  بلطملادـبع و  نب  ریبز  رتخد  همطاف  دـسا و  تنب  يهمطاف  نم ، همطاف ، هس  ام ، زا  هلـصافالب 

میتخادرپیم و تدابع  دجهت و  زامن و  هب  هار  نیب  لزانم  رد  ار  اهبش  هحفص 28 ] درک [ . تکرح  هنیدم  يوس  هب  یمومع  یمالعا  زا  سپ 
يهنایم زا  هک  دمآیمن  ناشدب  دوب ، هدـش  مامت  نارگ  نیگنـس و  ناشیارب  ربمایپ  نداد  فکزا  هک  نیکرـشم  رافک و  میتفریم . هار  ار  اهزور 
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نم تفگ - : تفرگ و  ام  رب  ار  هار  نایفـسوبا  مالغ  هوسا  هک  دوب  هدنام  رایـسب  هنیدم  ات  زونه  دنریگب . نامناگورگ  هب  دننادرگ و  نامزاب  هار 
ینارگن و دـیزرلیم و  دـیب  نوچ  ناوراک  ناـنز  ياهندـب  دـسر . رـس  دوخ ، وا  اـت  مدنببامـش  رب  ار  هار  هک  مروماـم  منایفـسوبا و  يهداتـسرف 

دایرف داتـسیا و  هوک  تبالـص  هب  یـضترم  یلع  دوب . مکحم  یلع  يادـخ  یلع و  هب  نم  لد  اما  تخادـنایم ، گنچ  ناشیاهلد  رب  بارطـضا 
مالغ دوسا ، عنام ، نیا  رگا  یتح  تشاد ، مهاوخ  رب  هار  رـس  زا  ار  یعنام  ره  نم  هنیدم ، هب  نتفر  هار  رد  میورب ، هنیدـم  هب  دـیاب  ام  دیـشک - :
هراب هس  داتفین ، رثوم  داد ، رادشه  هرابود  یـضترم  یلع  درکن ، نیکمت  دوسا  ریگ . شیپ  ار  دوخ  هار  رادرب و  ار  دوخ  ناج  دـشاب ، نایفـسوبا 

تشاذگ ياج  رب  ار  وا  دسج  تخس - یگنج  یپ  رد  دیشکرب -. ماین  زا  ریشمش  ترضح ، درک . يرس  تخس  دناسرت ، شیوخ  ناج  رب  ار  وا 
دوب هدید  هار  نایم  رد  ار  دوسا  دسج  دش . زبس  هار  رس  رب  نایفسوبا ، هک  میدوب  هدومیپن  ینادنچ  هار  زونه  داد . تکرح  هرابود  ار  ناوراک  و 

هنیدم هب  ارم  دـنواشیوخ  نانز  ياهزاجا  هچ  هب  ياهتـشک ! ارم  مالغ  هک  یلع ! يا  دز - : هرعن  دـیچیپیم ، دوخ  هب  هدروخ  مخز  يرام  نوچ  و 
هحفـص زا [  مه  وت  تسوا . تسد  هب  نم  يهزاجا  هک  سکنآ  هزاجا  اب  دومرف - : خـساپ  راوتـسا  نیتم و  درـسنوخ ، یـضترم ، یلع  يربیم ؟

وا هک  دز  ریـشمش  وا  اب  ردـقنآ  یـضترم  یلع  دیـشک و  ریـشمش  نایفـسوبا  زیرگب . رادرب و  ار  تناج  ریگب و  تربع  تمالغ  تشونرـس  [ 29
تسا و هدـشن  هدـیرفآ  یلع  یگنادرم  هب  يدرم  تخیرگ . تشادرب و  ار  شناـج  هدروخ  تسکـش  مومغم و  دـید ، هرطاـخم  رد  ار  شتاـیح 

اـضف لیئربج  يوب  میدش ، دراو  ربمایپ  رب  یتقو  تسا . هدرک  هچ  وا  تقلخ  رد  هک  دنادیم  طقف  ادـخ  [ 2  ] وا ریشمش  يزاسراک  هب  يریشمش 
شیپ دومرف - : درـشف ، شوغآ  رد  هک  ار  یلع  مردـپ ، یحو . يوب  شرع ، يوب  دادیم ، لـیئربج  يوب  زونه  ربماـیپ ، شوغآ  دوب ، هدـنکآ  ار 

گنج و اهیتخـس و  زا  یلاعت و  يادـخ  اب  ناـتتاجانم  زا  هار و  ناـیم  رد  امـش  تاداـبع  زا  داد  ربخ  نم  هب  و  دوب . اـجنیا  لـیئربج  امـش  ياـپ 
شنیرفآ رد  ولهپ و  رب  هتـسشن و  هداتـسیا و  دـننکیم ، ادـخ  دای  هک  نانآ  : » تفای لوزن  امـش  ناش  رد  تایآ  نیا  و  اجنیدـب ... ات  ناتیاهزیرگ 

هاگن منهج ، باذع  زا  ار  ام  یهزنم ، كاپ و  وت  ياهدـیرفاین ، ثبع  هب  ار  اهنیا  وت  ایادـخ ! دـنیوگیم ): و   ) دـننکیم هشیدـنا  نیمز  نامـسا و 
هک میدینـش  ام  ایادـخ ! دوب . دـهاوخن  يرواـی  چـیه  ار  نارگمتـس  ياهدرک و  لـیلذ  راوخ و  يرب ، دورف  منهج  هب  وت  هک  ار  نآ  ایادـخ ! راد .

ار و نامیاهیدب  ناشوپب  ار و  ام  ياههانگ  شخبب  ایادخ  میدروآ ، نامیا  ناتراگدرورپ و  هب  دیروایب  نامیا  هک  دادیمرد  دادـن  نامیا  يدانم 
رد وت  هک  نکم  نامراوخ  ازج  زور  رد  راد و  ینازرا  ام  رب  ياهدرک  هدعو  تربمایپ  رب  هک  ار  هچنآ  و  دـنوادخ ! ناریمب . نامنابوخ  تیعم  رد 

لها درم  نز و  زا  کیچیه  لـمع  نم  ار . ناـشیاعد  درک  تباجتـسا  دـنوادخ  سپ  ینکیمن . هحفـص 30 ] فلخت [  شیوخ  نامیپ  هدـعو و 
هلتاقم هب  نت  دـندید و  رازآ  تیذا و  نم  هار  رد  دـندش و  هدـنار  ناشراید  زا  دـندرک و  ترجه  هکنانآ  سپ  منکیمن ... هاـبت  ار  امـش  لـمع 

هک ادخ ، يوس  زا  یـشاداپ  تسا : ناور  اهرهن  نآ ، ریز  زا  هک  میزاسیم  ناشدراو  ییاهتشهب  رد  مینکیم و  كاپ  ار  ناشیاهیدب  دـندرپس 
دـش شاداپ  نیرتهب  دوخ  درتس و  نامیاهنت  زا  هار  یگتـسخ  هرابکی  هب  تاـیآ  نیا  [ . 3 « ] اهشاداپ نیرتهدنزرا  نیرتهب و  تسادـخ  دزن  رد 

دندوب و نابرهم  نموم و  راصنا ، میتشاد ، يرتمارآ  ياهبش  اهزور و  هنیدم  يادتبا  رد  میدوب . هدیـشک  ادخ  هار  رد  هک  اهیتخـس  نآ  يارب 
اهیتخس نآ  لباقم  رد  دنک . يراگتساوخ  هللالوسر  مردپ  زا  ارم  ناتردپ  ات  دوب  یتصرف  هنیدم ، یبسن  شمارآ  راوتـسا . روبـص و  نیرجاهم 

یلع ناتردـپ  نونکا  مه  اـم . تلـصو  يارب  دوـمنیم  یلاـجم  هنیدـم  شمارآ  دـندوب ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  مع ، رـسپ  ود  نیا  هک  بئاـصم  و 
هار نایم  هک  تسا  هدش  باتیب  نانچ  ربخ ، ندینـش  زا  دوخ  یلع  دینکن . یباتیب  نیا  زا  شیب  نم ! نازیزع  دیزیخرب  دمآ ، دـهاوخ  یـضترم 

باتیب تسا ، هدیزرل  ربخ  نیا  اب  زین  یلع  ياپ  هک  یلع  لد  طقف  هن  تسا . هدنکفا  نیمز  هب  ار  وا  تسا و  هدیچیپ  شیاپ  رد  شیادر  راب  دنچ 
هحفص هیلع [ ... هللا  مالس  دیهد ... یلـست  ار  یلع  دیرتسب و  ار  ناتیاهکشا  دیروخبورف ، ار  ناتیاهضغب  نم ! نازیزع  دیزیخرب  دینکن ، شرت 

[31

تمسق 04

وگب ار  ضغب  نیا  دزرلن ، هک  وگب  ار  بلق  نیا  مادم ، شزرل  نیا  زا  درادـب  تسد  هک  وگب  ار  تسد  نیا  دتـسیاب ، شاعترا  زا  وگب  ار  ياپ  نیا 
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! لوسر راگدای  يا  ادـخ ! يهولج  يا  تسا . هدرمن  تسه ، همطاف  هک  وگب  ار  باتیب  لد  نیا  دزیرن . مشچ  نادواـن  زا  کـشا  دنکـشن و  هک 
نیا تسین . تایح  وتیب ، تایح  تسا . ملاع  گرم  تسین . وت  گرم  گرم ، نیا  راوشد . هچ  وتیب  ندنام ، تسا . تخس  هچ  وتیب  نتـسیز ،

هب یمـشچ  هچ  اب  نامـسآ  دوشیمن ؟ یـشالتم  دریگیم و  شیوخ  رد  ارت  یلد  هچ  اـب  نیمز  ناـهج . باـتک  رب  تسا  یمتخ  يهطقن  گرم ،
. نوُعِجار ْهیِلا  ّانا  ِهَّلل و  ّانِا  یمظع ؟ تبیـصم  نیا  اب  مدرکیم  هچ  نم  دوبن  رگا  ادـخ  دزیریمنورف ؟ دـشاپیمن و  مه  زا  هک  درگنیم  وت  نتفر 
، ربمایپ لاحترا  زا  سپ  نانم . يادخ  ياهالتبا  تسا  میظع  هچ  ناهج و  ياههنتف  تسا  گرزب  هچ  لوسر ! يهنادرد  ادخ ! زیزع  ناج ! همطاف 

يهمـشچ نتدنچ ، زج  دندش  دترم  همه  هک  یبن  تافو  زا  دعب  ياسفنا  نآ و  رد  هحفـص 32 ] دوب [ . وت  مرگ  اهنت  نم ، لد  هک  دنادیم  ادخ 
نیتم و رگنل  اهنت  درکیم ، تیلهاج  جاوما  شوختـسد  ار  مالـسا  یتشک  هک  اهنافوط  نآ  رد  دیـشوجیم . وت  يهناخ  زا  ضحم  مالـسا  لـالز 
رد ربمایپ  ناشتـشپ ، رد  هبعک  مدرم ، ياپ  ریز  رد  قح  هک  ربمایپ  تافو  زا  سپ  نیگمهـس  ياهدابدرگ  نآ  رد  دوب . وت  ياـضر  رگنل  راوتـسا ،

اهنت وت ، يهناخ  هب  یهتنم  يهداج  تفرگیم ، ياج  ناشـشوگ  مشچ و  لقع و  رد  ناطیـش  ناشیاهلد و  هتفرگ  راـگنز  هدز و  تلفغ  ياـیاوز 
يولع تیالوو  يوبن  تیاده  ربنم  رب  يرماس  هک  مالـسا ، ياسوم  رمتـسم  داعیم  يادتبا  نآ  رد  دوب . هدنام  رهریب و  هک  دوب ، تیادـه  قیرط 

زور رگا  تاهیه . تاـهیه . [ . 4 . ] رفک وت  مشخ  دوب و  مالـسا  وت  ياـضر  دوب . وت  يهناـخ  ناـتخرد  رب  یبوبر  راونا  یلجت  اـهنت  دزیم ، هیکت 
رد وت  تماقا  تدـم  تفاییم ، ناـیرج  دـنوادخ  بضغ  رازهروش  هن  وت  ياـضر  يهگرج  ینعی  شیوخ ، یلـصا  ریـسم  رد  مالـسا  ناـشورخ 

هچنآ ربمایپ و  تافو  زا  سپ  دوب  رون  تسکش  تسکش ، ارم  ناوج  رسمه  وت ، هچنآ  تشگیمن . زیچان  لیلق و  ناسنیا  لوسر ، زا  سپ  يایند 
، يدروخن چیه  ربمایپ ، زا  سپ  وت  هک  دـنهاوگ  نامـسآ  نیمز و  لها  دوب . لد  دوخ  دـیناشک  لاحترا  رتسب  هب  ارم  ناکدوک  نابرهم  ردام  وت ،

رـس مغ  شلاـب  رب  زج  وـت  زا  سپ  ماهتفرگ ، نماد  رب  ار  وـت  رـس  هک  نم  نیا  تساـم . تبیـصم  يادـتبا  هزاـت  نیا  نـم ! يارهز  لد . نوـخ  زج 
رگج هیرگ  تسا و  هداـهن  وت  يهنیـس  رب  رـس  هک  نسح  نیا  هحفـص 33 ] تفای [ . مهاوخن  زارمه  هفوک  ياـهلخن  زج  تشاذـگ و  مهاوخن 

هک نیـسح  نیا  تخیر . دـهاوخ  تبرغ  تشط  رب  تناـیخ  رهز  يهطـساوب  ار  شیوخ  رمع  لد  نوخ  يزور  تسا  هدـیرب  ارم  ناـما  شزوـس 
يزور دنز  دنویپ  وت  ناج  هب  ار  شیوخ  كزان  ناج  دنک و  یهت  بلاق  نالا  مه  هک  تسین  دیعب  دنازرلیم و  ار  هللا  ۀـکئالم  لد  شیاههجض 
هداتفا وت  ياپ  رب  نونکا  مه  هک  بنیز  نیا  دید . دهاوخ  ریت  هرین و  رجنخ و  تعباتم ، ياجب  دینش و  دهاوخ  ریـشمش  کچاکچ  کیبل ، ياجب 

؟ درواینرب مد  دزوسب و  عمش  دنچ  ياپ  هب  شوهناورپ  دیاب  هک  دنادیمن  رگم  دوشیم ، رتکچوک  کچوک و  عمش ، نوچ  هظحل  ره  تسا و 
نم هک  درادـب  تسد  نتـسیرگ  زا  ياهظحل  دـهاوخیم  ارم  ناـج  رگا  هک  وـگب  موـثلکما  هب  زیخرب و  هـک  دـنگوس  همطاـف  يادـخ  هـب  ار  وـت 
نآ اـب  تسا  باـتیب  نینچنیا  یمطاـف  تبیـصم  کـی  رد  هک  یکرتـخد  منادیمن  و  موـثلکما ؟ يهیرگ  اـی  تسا  رتزوسناـج  وـت  مغ  منادیمن 

. دناهتفاینرد ار  وت  رمع  نازخ  لصف  زا  زور  دنچ  زج  دنردیم  هماج  نینچنیا  نونکا  هک  نالگ  ون  نیا  دنکیم ؟ هچ  ییاروشاع  ياهتبیـصم 
سپ نآ  زا  ياهدوب و  ردـپ  ردام  ییآرد  نم  يهناخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  وت  تسا . هدوبن  نازخ - لصف  لصف - کی  زج  نآ  تماـمت  هک  يرمع 

ندـش و رپس  ینعی  دوشیم  رفک  كرـش و  لـهج و  ياـهریت  جاـمآ  مالـسا ، لـفط  هک  یطیارـش  رد  يرداـم  و  نم . ياـهدرد  همه  کـیرش 
، دوب هدمآرد  لگ  بآ و  زا  مالسا  لفط  میدمآرد  هک  هنیدم  هب  ندیرخ . ناج  هب  ار  كرش  ياهریـشمش  لهج و  ياهریت  هنیک و  ياههنـشد 

نیا و  هحفص 34 ] رّرکم [ . يادهـش  اهمخز و  ياهب  هب  ربمایپ ، نادند  ياهب  هب  وت ، ياهلد  نوخ  ياهب  هب  بلاطیبا ، بعـش  ياهب  هب  هچ  رگا 
، ادـخ لوسر  تردـپ  زا  ار ، ملاـع  رتـخد  نیرترب  ار ؛ وت  اـت  دـشخبیم  یلاـجم  نم  هب  یکم ، نیگمهـس  ناـفوط  نآ  زا  سپ  یندـم ، شمارآ 
تسا و هدوب  وا  ردارب  هک  ومع  رسپ  هن  هک  یسک  اب  طابترا  رد  تسایح  بجح و  هسردم  ملعم  هک  یـسک  يارب  راک  نیا  منک . يراگتـساوخ 

هدوشگ يدـمحم  قلخ  ناتـشگنا  اب  هک  تسا  هرگ  مادـک  اما  دوب . لکـشم  رایـسب  وا  ربمایپ  ادـتقم و  وا  یبرم  ملعم و  وا و  ياـهییاهنت  ردـپ 
هب ایح  بجح و  زا  مدوجو  يهمه  مدرب  رد  يهبوک  رب  هک  تسد  دوشیمناو ؟ يدـمحم  كرابم  ياهبل  اب  هک  تسا  هچنع  مادـک  دوشیمن ؟
رد يهدنبوک  يایوج  هملـسما  هکنآ  زا  شیپ  دشاب . هدید  مرزآ  شتآ  يهتفـشآ  ارم  يهرهچ  دیاش  دوشگ  ار  رد  هک  هملـسما  تسـشن . قرع 
هک تسا  يدرم  وا  دوش . لخاد  هک  وگب  و  هملـسما . نک  زاب  شیارب  ار  رد  دومرف - : هک  تسـشن  مناج  شوگ  رب  ربماـیپ  مرگ  يادـص  دوش ،
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ردـپ و درک - : لاوس  هملـسما  وا . يارب  ار  رد  نک  زاب  تسا . ربمایپ  ادـخ و  قوشعم  قشاع و  وا  دـنزرویم . قشع  ودـب  اماوت  لوسر  ادـخ و 
ار سک  نآ  ریگم  مک  تسد  دومرف - : ربمایپ  ینکیم ؟ دـیجمت  وا  زا  هنوگنیا  رد و  تشپ  تسیک  هک  ياهدـیدن  زونه  وت  تیادـف ، هب  مردام 

زیمآ تفوطع  نانخس  نآ  نم . دزن  رد  قیالخ  نیرتبوبحم  نم و  يومع  رـسپ  تسا و  نم  ردارب  وا  تسا . هداتـسیا  رد  نیا  تشپ  نونکا  هک 
ره درکن ، نینچ  اما  دنک . رتهدوسآ  ربمایپ ، اب  نتفگ  نخس  رد  ارم  دهاکب و  نم  يایح  مرـش و  زا  تسیابیم  اتدعاق  زیگنارهم ، تاملک  نآ  و 
هب مدرک و  مالس  متساوخیم . وا  زا  هچنآ  نایب  رد  مدرک  ایح  رتشیب  متفایرد  هحفص 35 ] شیوخ [  هب  تبسن  ار  لوسر  تبحم  رتشیب  نم  هچ 

ياناد نآ  متخود . ربمایپ  ياپ  ریز  نیمز  رب  مرـش  زا  ار  مهاـگن  متخادـنا و  ریز  هب  اـیح  رـس  زا  ار  مرـس  متـسشن . وا  يوناز  هب  وناز  ربماـیپ  رما 
یتجاح راب  هلوک  اب  راگنا  دیـسرپ : اما  ماهدـمآرد ، وا  يهناخ  هب  زورما  یتجاح  تین و  هچ  هب  نم  هک  تسنادیم  نیقی  هب  لبقتـسم  یـضام و 

هچ تسا . هدروآرب  ارچ  نوـچیب و  نم  دزن  رد  وـت  تجاـح  ره  هک  راذـگب  نـم  تباـجا  نـیمز  رب  ار  شیوـخ  ياـضاقت  راـبهلوک  ياهدـمآ .
زا ارم  ياهدوـب ، نم  يادـتقم  یبرم و  ردـپ و  هک  وـمع  رـسپ  هن  وـت  هک  تسین  نتفگ  هب  زاـین  تیادـف ، هب  مرداـم  ردـپ و  : -» متفگ متفگیم ؟
هب يدرک ، ماهیدغت  شیوخ  ياذغ  هب  یتفرگ ، سران  مدوب و  كدوک  هک  لاح  نآ  رد  دسا ، تنب  همطاف  مردام  بلاطوبا و  مردـپ  تیومع و 
زا درک و  تیادـه  وت  ياهتـسد  اـب  وت و  هب  ارم  ادـخ  يدوب . رتناـبرهم  رتزوـسلد و  نم  رب  مرداـم  ردـپ و  زا  یتخاـس و  مبدوـم  شیوـخ  بدا 
ایند رد  نم  يهریخذ  هانپ و  تشپ و  هللالوسر  ای  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  و  دیشخب . ییاهر  دندوب  نآ  رب  نم  ناشیوخ  هک  یکرـش  یهارمگ و 

هک تسا  يرـسمه  هناشاک و  هب  زاین  ارم  دـشخبب . یمرگتـشپ  وت  روضح  هب  ارم  نیا  زا  شیب  ادـخ  هک  مراد  تسود  یتسه . هدوب و  ترخآ  و 
هب زورما  نم  مداد - : همادا  هتسهآ  مدرب و  دورف  شیوخ  رد  رتشیب  ار  رـس  بجح ، تدش  زا  و  دروایب ». ناغمرا  هب  میارب  ار  شمارآ  هنیکس و 

رتزاب وزاب و  ربمایپ  يهرهچ  تسا ؟ هلصاف  ردقچ  تباجا  شهاوخ و  نیا  هحفص 36 ] نایم [  ماهدمآ ، همطاف  تردقنارگ  رتخد  يراگتساوخ 
يا وت  رب  داب  تراشب  درک - : شوارت  وا  كرابم  ياهبل  ناـیم  زا  ینتـشاد  تسود  تاـملک  نیا  تسـشن و  وا  ناـبل  رب  نیریـش  یمـسبت  دـش و 

هدرک دقعنم  اهنامـسآ  رد  الع ، لج و  دنوادخ  ار  همطاف  وت و  دـنویپ  هک  دروآ  مایپ  دـمآ و  دورف  نم  رب  لیئربج  وت  ياپ  شیپ  هک  نسحلاوبا 
: دومرف حیلم  ياهدنخ  اب  سپس  رگید و  رایسب  ياهزار  شرع و ... ربنم  رب  لیهار  ندناوخ  هبطخ  تفگ و  لیئاصرص  ندمآ  زا  هاگنآ  تسا ...

ارم تسین ، هدیـشوپ  وـترب  نم  زیچ  چـیه  تیادـف  هب  مرداـم  ردـپ و  متفگ - : یگدـنز ؟ لیکـشت  يارب  يراد  دوـخ  اـب  مـه  يزیچ  بوـخ ، - 
شنتـشاد هب  وت  تسوت ، تسد  ياصع  ریـشمش ، دومرف - : تردـپ  مرادـن . چـیه  ایند  لام  زا  اـهنیا  زا  ریغ  يرتش و  هرز و  تسا و  يریـشمش 

ياهناتسلخن نآ  اب  تسوت ، راک  رازبا  مه  رتش  یتسرفیم . مدع  راید  هب  نآ  اب  ار  ادخ  نانمـشد  ینکیم و  داهج  ادخ  هار  رد  هک  يریزگان ،
نم زا  وت  وت ، اما  میـضار ، نامه  هب  نم  هدب ، رارق  همطاف  نیباک  ار  هرز  نامه  یـشکیم . رفـس  راب  نادـب  ینکیم و  يرایبآ  ار  تلها  دوخ و 

لاف و هدـنخرف  هشیمه  وت  يدرک . رورـس  تراـشب و  رد  قرغ  ارم  وت  تیادـف ، هب  مرداـم  ردـپ و  هلب ، متفگ : یلاوس ! بجع  یتسه ؟ دونـشخ 
لج و دنوادخ - هکئالملا ، نیما  يهتفگ  هب  ینامـسآ  دنویپ  نیا  یناب  دومرف - : ربمایپ  وت . رب  ادـخ  مالـس  ياهدوب ، دـنملامک  لاب و  كرابم 

لابند هب  زین  نم  نک . میهس  ینامسآ  يداش  نیا  رد  ار  مدرم  دجـسم و  تمـس  هب  ورب  مینیمز ، يور  رب  دقع  نیا  يرجم  طقف  ام  و  تسالج -
ناراد تسود  مشچ  دوش و  نشور  نادب  وت  مشچ  ات  تخاس  مهاوخ  يراج  قیالخ  مشچ  شیپ  رد  ار  دقع  دـمآ و  مهاوخ  هحفص 37 ] وت [ 

هناخ زا  ریظنیب  یفعش  اب  نم  انما  تشذگ ، هچ  هراب  نیا  رد  ربمایپ  وت و  نایم  هک  ینادیم  رتهب  وت  دریگ . ینـشور  نادب  ترخآ  ایند و  رد  وت 
طقف يداش  همهنیا  زا  ناشلاوس  خـساپ  رد  تشادیماو . یتفگـش  هب  ار  باحـصا  هک  دوب  نانچنآ  مايداـش  مدـش . دجـسم  هناور  مدـمآرد و 

ار لالب  دـمآرد ، دجـسم  هب  ربمایپ  یتقو  دومرف . دـهاوخ  امـش  هب  ار  ارجام  ربمایپ  دـناهدیزگرب . همطاف  يارب  ارم  ربماـیپ ، ادـخ و  متفگیم - :
: - دومرف تفر و  ربنم  زارفرب  ربماـیپ  دـندمآ ، درگ  ناـگمه  یتقو  دـنوش . عمج  هک  وگب  ار  راـصنا  نیرجاـهم و  دومرف - : وا  هب  دـناوخارف و 

رد تسا و  هدنوش  تعاطا  شتیمکاح  رد  شتـسرپ . شتردق  هب  دوشیم و  شیاتـس  شتمعن  هب  هک  تسا  يدنوادخ  صاخ  ساپـس  دمح و  »
شیوخ تردق  هب  ار  قیالخ  هک  تسا  یـسک  وا  ذـفان . نامـسآ  نیمز و  رد  وا  نامرف  تسبولطم و  تسوا  دزن  هچنآ  زیگناتشحو . شتبوقع 

. تشاد ناشایمارگ  ص )  ) دـمحم دوخ  ربمایپ  هطـساو  هب  دیـشخب و  ناشتزع  شیوخ  نید  هب  تخاس و  زیامتم  شیوخ  ماـکحا  هب  دـیرفآ و 
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قیالخ و  مکحم ، ار  يدنواشیوخ  جاودزا ، هطـساو  هب  بجاو . ینامرف  داد و  رارق  رگید  يدنویپ  ار  جاودزا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  سپس 
رارق يدـنویپ  رابت و  وا  يارب  سپـس  دـیرفآ ، يرـشب  بآ ، زا  هک  تسوا  و  ماقم : یلاع  مان و  كرابم  دـنوادخ  دومرف  تخاس . مزلم  نادـب  ار 

ار هکئالم  لجوزع - نم  يادـخ  هک  دوب  نیا  لیئربج  نونکامه  مایپ  قیـالخ ! يا  هحفـص 38 ] تساتمهیب [ . يرداق  وتراگدرورپ  هک  داد ،
بلاطیبا نب  یلع  دوخ  يهدنب  هب  ار  همطاف  شربمایپ  تخد  دوخ و  ۀما  راکتمدـخ و  هک  تفرگ  هاوگ  ار  همه  دروآ و  درگ  رومعملا  تیب  رد 

: دومرف نم  هب  تسشن و  سپس  مریگیم .» هاوگ  رما  نیدب  ار  امش  مزاس . اپرب  نیمز  رد  ار  ود  نیا  جاودزا  هک  داد  نامرف  ارم  و  دومرف . جیوزت 
ربنم زارف  زا  یتقو  مدناوخ . هبطخ  قیالخ ، ءالم  لوسر و  هاگشیپ  ادخ و  رضحم  رد  متـساخرب و  نم  ناوخب . ار  تاهبطخ  زیخرب و  ناج  یلع 

رـس و ار  همطاف  وت و  رتدوز  هچ  ره  اـت  شورفب  ار  هرز  نآ  ناـج ! یلع  دومرف : تردـپ  متفاـی . هشیمه  زا  رتناـمداش  ار  تردـپ  مدـمآ ، دورف 
هب نم  هک  تفایرد  یتقو  یباحص  نآ  متخورف ، باحصا  زا  یکی  هب  ار  هرز  متفر و  نم  هک  ياهدینـش  اهراب  ار  نیا  میهد . ماجنارـس  ناماس و 
ات يرتدـنمزاین  ود  ره  نیدـب  نونکا  وت  تفگ - : داد و  نم  هب  رارـصا  هب  ار  ود  ره  هرز ، لوپ و  ماهداـهن ، شورف  ضرعم  رد  ار  هرز  تین  هچ 
: - تفگ داد و  باحـصا  زا  دنچ  ینت  هب  ار  لوپ  درک ، اعد  شیارب  متفگ  تردپ  اب  ار  ارجام  یتقو  وت . جاودزا  يارب  نم  هیدـه  هرز  نیا  نم .

کی دیفـس ، نهاریپ  کی  دوب ، مهرد  هس  تصـش و  لوپ ، دـیروایب . دـینک و  هیهت  دوشیم  زاغآ  نادـب  یگدـنز  کـی  هچنآ  دـیربب و  ار  نیا 
کـشم کی  یـسم ، يهساک  کی  یتسد ، يایـسآ  کی  ریـصح ، هعطق  کی  شلاب ، راهچ  کشت ، ود  باوختخت ، کـی  هلوح ، کـی  هعنقم ،

هزوـک ود  یلگ ، هحفـص 39 ] يوبـس [  کی  قیربا ، کی  یمـشپ ، هدرپ  کی  يروخبآ ، فرظ  کـی  یلگ ، هساـک  کـی  تشط ، کـی  بآ ،
، دنداهن تردپ  يور  شیپ  ار  اهنیا  یتقو  یگدنز . کی  لیکـشت  يارب  دش  وت  رازبا  يهمه  ابع ، کی  شرف و  ناونع  هب  تسوپ  کی  نیلافس ،

تیانع تکرب  نم  تیب  لها  هب  ایادـخ ! دومرف - : اعد  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شکرابم  ياهتـسد  دز ، هقلح  شنامـشچ  رد  کـشا 
همطاف دـیازفیب  شیوخ  دزن  رد  وت  ماقم  رب  دـنوادخ  نادرگ . كراـبم  تسا  یلگ  ناـشیاهفرظ  رثکا  هک  یناـسک  يارب  ار  جاودزا  نیا  و  نک .

مدوب و هتفگ  قالط  جاودزا ، زا  شیپ  ار  ایند  نم  يدومرف . تعانق  یگدـنز ، زا  جاـتحیام  نیرتمک  هب  يدوب و  ملاـع  ناـنز  نیرترب  هک  ناـج 
هنوگچ يداهنیم ، نم  هناخ  هب  اپ  نیریـش ، ياهوزرآ  نس  رد  یناوج ، نس  رد  هک  يرتخد  وت ، اما  دوب ، توالح  نیع  مقاذـم  رد  ایند  یتخس 
يهدـید اب  زج  ایند  هب  هک  یـسک  اب  نتـسیز  يدوشگن . رکـش  هب  زج  ناهد  رهم و  هب  زج  بل  يدـیرخ و  شیوخ  ناج  رب  ار  یتخـس  همه  نآ 
دوریمن مدای  دناوتب . ار  زوس  تقاط  تخس و  نینچنیا  ینتـسیز  هک  دیاب  وت  نوچ  همطاف ، نوچ  یـسک  امتح  تسین . هداس  درگنیمن  بضغ 

؟ تسه هناخ  رد  ندروخ  يارب  يزیچ  ناج ! همطاف  متفگ - : مدمآ ، هناخ  هب  یگنسرگ  یگتسخ و  شالت و  زور ، ود  زا  سپ  هک  ار  زور  نآ 
زج هـک  تـسا  زور  ود  ناـکدوک  تـسا و  هدوـبن  ندروـخ  يارب  هناـخ  رد  زیچ  چـیه  هـک  تـسا  زور  ود  یتـفگ - : ناـبرهم  راسمرـش و  وـت 

، يدروآیم هناخ  هب  متح  یتشادیم ، رگا  وت  یتفگ - : ياهتفگن ؟ چیه  زور  ود  نیا  رد  ارچ  هک - : متفگ  دناهدیدن . ماعط  چـیه  یگنـسرگ ،
زاو مدش  ینابرهم  ییابیکش و  همهنآ  راسمرـش  نم  و  هحفـص 40 ] تسین [ . وت  ناوت  تسد و  رد  هک  مهاوخب  يزیچ  وت  زا  منکیم  مرـش  نم 
متفر رازاب  تمـس  هب  متفرگ و  ماو  رانید  کی  ياهیاسمه  زا  مروآ . هناخ  هب  منک و  مهارف  يزیچ  یـضرق ، اب  هدش  رگا  یتح  ات  مدمآرد  هناخ 

ترارح ياههلعـش  نیمز  زا  دیرابیم و  شتآ  دیـشروخ ، زا  دوب ، مرگ  بیجع  اوه  مدید . ار  رادـقم  هار ، رد  منک ، هیهت  یکاروخ  ناتیارب  ات 
نیا رد  دادقم ! متفگ - : تسا . هتفرگ  وا  زا  ار  نتفر  هار  قمر  یگنسرگ  هک  دوب  ادیپ  تخیریم و  قرع  دادقم ، يور  رـس و  زا  دیـشوجیم .

زا هک  تسا  لاحم  مردارب  متفگ - : دیـسرپن . نم  لاح  زا  نسحلاوبا و  يا  دیرذگب  نم  زا  تفگ - : یتاهدـمآرد ؟ هناخ  زا  راک  هچ  هب  امرگ ،
نز و یگنـسرگ  يهیرگ  يادـص  تفگ - : دـش و  میلـست  نم  حاحلا  لباقم  رد  تبقاع  درک و  عانتما  زاب  مرذـگب . مناـمب و  ربخیب  وت  لاـح 

میولگ رد  هک  یـضغب  دیامرف . تمحرم  یـشیاشگ  دنک و  یجرف  ادخ  دیاش  هک  دیما  نیدب  مدز  نوریب  هناخ  زا  مدرواین و  بات  ار  منادـنزرف 
ياهتسد مرش  زا  يرتدنمزاین . نم  زا  وت  متفگ - : مداد و  دادقم  هب  ار  رانید  کی  نآ  تفرگ . ار  متروص  ياهنپ  کشا ، دیکرت و  دوب  هتـسشن 

:- دومرف نم  هب  تفرگ و  ار  متسد  ربمایپ  زامن  زا  تغارف  زا  سپ  مدرک . ادتقا  ربمایپ  هب  ار  زامن  مدرب ، هانپ  دجسم  هب  متشگنزاب ، هناخ  هب  یهت 
. میتشادـن چـیه  هناخ ، رد  یگنـسرگ  زج  ام  دوب و  فرـشت  بلاـط  دوخ  ربماـیپ  متفگیم ؟ هچ  ینکیم ؟ ناـمهم  تاهناـخ  هب  ارم  ناـجیلع !
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دومرف و ررکم  ار  شیوخ  لاوئس  ربمایپ  دمآیمن ، راک  هحفص 41 ] هب [  مالک  چیه  هظحل  نآ  رد  هک  دوب  نم  يراسمرش  روای  اهنت  توکس ،
یلو مراسمرـش  متفگ - : مدز و  يدـمحم  قلخ  يایرد  هب  ار  لد  ینکیم ؟ توکـس  ارچ  میاین ، هک  وگب  ای  میایب ، هک  وگب  ای  درک - : هفاـضا 
يارب هک  مدوب  هتفر  متخیریم . قرع  مرـش ، تدـش  زا  هک  امرگ  زا  هن  هار  ماـمت  نم  میدـش و  هناـخ  يهناور  ربماـیپ  تسد  رد  تسد  دـییایب .

رانک رد  ياهساک  زا  دوب و  هتـشارفا  بارحم ، رد  وت  تماق  میدـمآ  هناخ  هب  یتقو  مدروآیم . نامهم  نونکا  مرواـیب و  ماـعط  یلاـخ  هرفس ي 
. يدـمآ لابقتـسا  هب  يدرک و  مالـس  نم  تردـپ و  رب  وت  دوبن . ییایند  نیقی  هب  هک  یماعط  تساخیمرب . ماـعط  عوبطم  راـخب  وت ، يهداـجس 
يدوب و هدیـشک  یگنـسرگ  مامت  زور  ود  وت  مرتخد ؟ ياهنوگچ  تفگ - : دیـشک و  تیور  رـس و  رب  تسد  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  وت  ربمایپ 

رایـسب ردـپ . مبوخ  یتفگ - : اما  دوبن ، نداتـسیا  ناوت  تیاهاپ  رد  دوب و  درز  فعـض  زا  تیور  گنر  يدوب ، تناـکدوک  یگنـسرگ  دـهاش 
نیا دومرف - : خساپ  تردپ  وت  ياج  هب  ناج . همطاف  تساجک  زا  ماعط  نیا  متفگ - : نم  يدوب . نابرهم  روبص و  هچ  وت  هک  ياو  ردپ . مبوخ 

رد کشا  سپـس  ترخآ . شاداپ  ات  شاب  تسوت ، يایند  يازج  یتشهب ، ياذغ  نیا  هزات  يدیـشخب ، دادقم  هب  هک  تسوت  رانی  کی  نآ  لدب 
هک تخاس  میرم  هحفـص 42 ] يهلزنم [  هب  ار  ماهمطاف  ایرکز و  يهلزنم  هب  ار  وت  هک  ار  يادخ  رکـش  دومرف - : تسـشن و  تردـپ  نامـشچ 

ینابرهم وت  نوچ  قارف  مناوتیم  هنوگچ  نم  يدرواینرب . مد  يدرک و  يروبـص  هنوگنیا  نم  يهناخ  رد  وت  دمآیم . ماعط  تشهب  زا  ناشیارب 
هراب نیا  رد  تردپ  اب  هکنیا  زا  مدرکیم  مرـش  متـشادن و  هناخ  رد  ار  وت  زونه  نم  تشذگیم و  نامدقع  زا  هامکی  زا  شیب  منک ؟ لمحت  ار 

دریگب ناماس  ناتیگدنز  ات  یهاوخیمن  شردپ  زا  ار  همطاف  ارچ  ردارب ! تفگ - : دمآ و  نامهناخ  هب  لیقع  مردارب  زور  کی  میوگب . نخس 
نایم رد  ربمایپ  اب  هک  منکیم  ایح  اما  تسین ، مک  هراب  نیا  رد  نم  قایتشا  متفگ : دریذپ . ینـشور  امـش  تلـصو  هب  وت  ناتـسود  ام و  مشچ  و 

، مدش هجاوم  هملـسما  نیمیما و  اب  هار  رد  مهاوخب . تردپ  زا  ارت  میایب و  امـش  يهناخ  هب  وا  اب  مزیخرب و  هک  داد  دنگوس  ارم  لیقع  مراذگب .
مایپ نانآ  میداتـسیا و  رد  تشپ  رد  اـم  دـننکیم . يزاـسراک  رتهب  ار  نینچنیا  يروما  ناـنز  هک  دیراپـسب  اـم  هب  ار  راـک  نیا  دـنتفگ - : اـهنآ 

! ناج یلع  دومرف - : زیمآ  رهم  ربمایپ ، متـسشن . ربمایپ  رانک  رد  متفر و  شیپ  راسمرـش ، رادایح و  نم  دناوخیمارف . ار  وت  ربمایپ  هک  دـندروآ 
کی بشما  مه  ناج ! یلع  مقاـیتشا  لـیم و  يهمه  اـب  دومرف - : تیادـف . هب  ناـج  رـس و  هلب ، متفگ - : مراپـسب ؟ وت  هب  ار  همطاـف  یهاوخیم 

هد اب  مه  هحفص 43 ] نم [  دندروآ ، ترذ  یباحص  زا  دنچ  ینت  درک ، هیده  يدنفـسوگ  دعـس ، ربب . ار  ترـسمه  ریگب و  رـصتخم  ینامهیم 
هک ار  هک  ره  ورب و  دوـمرف - : ربماـیپ  دـش . هدرتـسگ  ياهرفـس  مدـیرخ و  کـشک  اـمرخ و  نـغور و  دوـب  هداد  نـم  هـب  ربماـیپ  هـک  یمهرد 
هب نم  دـنهدب . نارگید  هب  ار  ناـشیاج  دـنروخب و  اذـغ  دـنیایب  رفن  هد  رفن - هد  هک  وگب  تسا ، کـچوک  هناـخ  وا  نک ، توـعد  یهاوـخیم 

. دش تفایـض  یهار  هنیدـم  رانک  هشوگ و  زا  تیعمج  دیـسر و  نارگید  هب  ربخ  يدوزب  مدرک ، توعد  مدـید ، هک  ار  هک  ره  متفر و  دجـسم 
هب اذغ  دنتفر و  دندروخ و  دندمآ و  رفن  اهدص  دیشکیم ، اذغ  نانامهیم  يارب  شکرابم  ياهتسد  اب  دوب و  هتسشن  اذغ  فرظ  رانک  رد  ربمایپ 

، دناوخارف ارم  ار و  وت  دنتفر ، همه  نانامهیم ، یتقو  داهن . رانک  دیـشک و  ییاذغ  وت  نم و  يارب  دعب  دماین . مک  چـیه  ربمایپ ، ياهتـسد  تکرب 
ترسمه ناج ! یلع  دومرف - : نم  هب  داد و  هسوب  ار  نامود  ره  ياهمشچ  نایم  مه . ياهتسد  رد  دعب  داهن و  شاهنیس  رب  لوا  ار  نامیاهتـسد 

رقف ترهوش . رقفزا  یـشاب  نارگن  اداـبم  مرتـخد  تسا - . يرهوش  بوخ  ترهوش ، ناـج ! همطاـف  دومرف - : وت  هب  و  تسا . يرـسمه  بوخ 
ترخآ ایند و  گرزب  ترـسمه  ماهداد ، رهوش  نیمز  يور  درم  نیرتهب  هب  ار  وت  نم  مرتخد  تسا - . راختفا  يهیام  نم  تیب  لها  نم و  يارب 

ریاخذ مرتخد  تسا - . نیمز  يور  قلخ  نیرتمیلح  نیرتملاع و  نیرتناملسم ، ترهوش ، ینک ، ینامرفان  تیوش  زا  هک  دابم  مرتخد  تسا - .
. مدادن تورث  لام و  هب  نت  متفریذپن و  نم  اما  دنهاکب ، دنوادخ  دزن  رد  شماقم  زا  چیه  هکنآیب  دندرک ، هضرع  تردپ  رب  ار  ترخآ  ایند و 
وا هب  نک . یکین  وا  اب  شاـب . ناـبرهم  ماهمطاـف  اـب  ناـج ! یلع  دومرف - : درب و  تولخ  هب  ارم  و  نادـب . ار  یلع  ردـق  مرتخد ! هحفص 44 - ] ] 
رب ار  وا  مراپسیم و  ادخ  هب  ار  نت  ود  امش  رورسم . شايداش  هب  موشیم و  لولم  وا  تلالم  هب  نم  تسا و  نم  نت  يهراپ  وا  هک  نک  تبحم 

، دنادرگ هزیکاپ  ار  امش  لسن  امش و  دنوادخ  دومرف - : اعد  ار  ام  زین  رد  تشپ  زا  تسب و  ار  رد  تشاذگ ، اهنت  ار  ام  منادرگیم . هفیلخ  امش 
ادخ مدیدن  افو  فطل و  رهم و  زج  وت  زا  یگدنز  رد  هک  نم  مراپسیم . ناتیادخ  هب  و  امش . نانمشد  اب  منمشد  امش و  ناتسود  اب  متسود  نم 
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هک تساوخیم  دنیبب  شیوخ  کیدزن  هک  تساوخیم  ربمایپ  يدوب ، ردپ  ردام  هک  اجنآ  زا  ار  وت  دشابن . دونشخان  نم  زا  زین  وت  لد  هک  دنک 
رد هناخ  دنچ  نامعن  نب  هثراح  وا . ترایز  هب  نم  مشچ  دوش و  نشور  وت  رادید  هب  شمشچ  زور  ره  ات  میشاب  هتشاد  وا  یکیدزن  رد  ياهناخ 

راوج رد  ياهناخ  هب  ام  و  دومرف . اـعد  ار  وا  دـیزگرب و  اـم  يارب  ربماـیپ  ار  شنیرتکـیدزن  داـهن و  صـالخا  قبط  رد  ار  همه  تشاد ، هنیدـم 
رب هناخ  لخاد  ياهراک  داد . رارق  هناخ  برد  ار  میـسقت  نیا  زرم  درک و  میـسقت  وت  نم و  نایم و  ار  اهراک  يوبن  تنـس  میدمآ . دورف  ربمایپ 

. درزآیم ار  تکزاـن  دوجو  راـک ، همهنآ  ندرک و  راـک  يارب  يدوف  بیح  وت  اـما  نم . يهدـهع  رب  نوریب  ياـهراک  تفرگ و  رارق  وت  شود 
وت هنابـش  ياهتدابع  یپ و  رد  یپ  ياههزور  رانک  رد  یتقو  مدنگ و ... ندرک  ایـسآ  اذغ ، نان و  نتخپ  سابل ، يوشتـسش  هناخ ، يور  تفر و 

: متفگ تفرگ ، شتآ  ملد  داتفا ، وت  ياهتسد  لوات  هب  ممشچ  یتقو  درکیم . تاهتسخ  دوبریم و  ار  تناوت  تفرگیم ، هحفص 45 ] رارق [ 
رد اضاقت  هب  نتفگ  هن »  » راگنا یلو  دوب ، رتگنت  ام  زا  ربمایپ  تسد  اما  میتفر ، مینک . اـضاقت  يراکتمدـخ  وا  زا  میورب و  ربماـیپ  دزن  هب  اـیب  - 

راـب راـهچ  ویـس  زاـمن  ره  زا  سپ  : » هداـشگ اـههرگ  دومنیم و  لهـس  اـهراک  نا  زا  سپ  هک  تخومآ  یحیبست  وت  هب  دوبن ، ربماـیپ  سوماـق 
هیزنت ار  ادخ  هبترم  هس  ویـس  دیراذگب و  ار  وا  ساپـس  دییوگب و  هللادمحلا  راب  هس  ویـس  دـینک ، دای  یگرزب  هب  ار  ادـخ  دـییوگب و  ربکاهللا 
قیالخ يوس  هب  نا  يارجم  ضیف و  نیا  یناب  وت  هک  تفای  ترهـش  وت  مان  هب  حـیبست  هنوگ  نیا  نآ ، زا  سپ  و  دـییوگب ». هللاناحبـس  دـینک و 

ملد زا  ار  اههصغ  اهمغ و  یمامت  وت ، هاگن  کی  مدمآیمرد ، هناخ  هب  هاگ  ره  نم  دوب و  شمارآ  هنیکس و  هناخ  وت ، يهناخ  هک  هَّللاو  يدش .
نم ياهریشمش  نوخ  یتح  تفاییم و  مایتلا  وت  تسد  هب  اهگنج  نیگنـس  تحارج  دشیم ، هتـسب  وت  تسد  هب  اهداهج  رابهلوک  دودزیم .

هک متفایرد  رگید  سک  ره  زا  رتهب  رتشیب و  وت ، اب  یگدـنز  رد  ار  ربمایپ  مـالک  نم  و  تشگیم . وشتـسش  وت  كراـبم  ياهتـسد  اـب  ربماـیپ  و 
تبالص نم و  ياهوزاب  توق  نم و  ياهماگ  ماکحتسا  رد  ار  وت  شقن  دناوتیم  یسک  هچ  و  تسا ». يرادرـسمه  بوخ  نز ، داهج  : » دومرف

تسناوتیم یلد  نایشآ  مادک  وت  ینامسآ  لد  زج  منک ؟ یگدنز  متسناوتیم  یـسک  هچ  اب  نم  يدوبن  رگا  وت  دنک ؟ راکنا  نم  ياهریـشمش 
زج ماهدرک و  یگدنز  وت  اب  مامت  لاس  هن  هک  دسانـشب  ار  وت  تلزنم  ردق و  دناوتیم  یـسک  هچ  نم  زج  و  دـهد ؟ ياج  شیوخ  رد  ارم  حور 

ار تناوریپ  تعافش  جاودزا ، رد  هک  دوب  گرزب  ردقنآ  وت  حور  هحفـص 46 ] ماهدیدن [ ؟ وت  زا  چیه  يدمحم  يوخ  قلخ و  یهلا و  تافص 
هطباض كالم و  دوخ ، وت  تنـس . نیع  وت  راتفر  دوب و  ضحم  یحو  وت  مـالک  تشاذـگ . هحـص  رهم  نیا  رب  دـنوادخ  يدـیبلط و  نیباـک  هب 

راد ماو  ایح ، تفرگیم ، تاشن  وت  زا  تفع ، يدوب . شجنـس  نیهاش  يدوب ، مکحم  دوخ  وت  يدشیمن . هدیجنـس  يرایعم  چیه  اب  وت  يدوب .
وت هک  دوب  نآ  حـلاص  لـمع  يدـناوخیم ، وت  هک  دوب  نآ  زاـمن  یتـفرگیم ، وت  هک  دوب  نآ  هزور  یتـشاد ، وت  هک  دوـب  نآ  يوـقت  دوـب ، وـت 

قـشمرس وت  زا  یمناـخ  تسـشنیم و  وت  سرد  ياـپ  یگناـنز  وت . راـتفر  هب  هریخ  ینمادـکاپ ، هاـگن  دوـب و  وـت  هب  تباـجن  مشچ  يدرکیم .
و تسیچ ؟ نز  يارب  زیچ  نیرترب  درک - : لاوئس  ام  زا  باحصا ، نایم  رد  دجسم و  رد  ادخ  لوسر  هک  ار  زور  نآ  دوریمن  مدای  تفرگیم .

زیچ نیرتهب  مدرب - . ربمایپ  شیپ  ارت  خـساپ  مدرک و  لاوئـس  وت  زا  مدـمآ  مدـنام ، مدوب  یحو  لزنم  هب  لصتم  هک  نم  یتح  میدـنام . همه  اـم 
یمطاف فشک  تسین ، نم  فشک  فشک ، نیا  هک  تفایرد  تسارف  اب  ربماـیپ  ار . يدرم  وا  هن  دـنیبب و  ار  وا  يدرم  هن  هک  تسا  نآ  نز  يارب 

! ناج همطاف  تسا . نم  نت  يهراپ  هک  اقح  دومرف - : حیلم  یمـسبت  اب  همطاف . ناترتخد  متفگ - : تسیک ؟ نآ  زا  خـساپ  نیا  تفگ - : تسا .
نم نونکا  اما ... لوسر . نادقف  تحارج  رب  دوب  یمهرم  وت  روضح  تسا . هحفص 47 ] هللالوسر [  نت  يهراپ  تسا ، هتفر  نم  تسد  زا  هچنآ 

هحفص 48] مربب [ ؟ اجک  هب  ار  ییاهنت  همهنیا 

تمسق 05

- ردام وت  شرافـس  مه  زاـب  ینتـسکش ، لد  قیقر و  بلق  نیا  اـب  مدوبن  نسح  مه  نم  ینتفاـین و  تسد  تمظع  نآ  اـب  يدوبن  همطاـف  وت  رگا 
زاب لاحترا ، لاح  رد  يردام - ره  يدوب - ردام  کی  اهنت  وت  و  يدـنزرف - ره  مدوب - دـنزرف  کـی  اـهنت  نم  رگا  دوبن . یلمع  ندرکن - هیرگ 

، یتسین ردام  کی  طقف  وت  هک  نیا  هب  دسر  هچ  زیرم . کشا  ریگب و  مارآ  هک  تفگ  دشیمن  مشچ  هب  زوسن و  هک  تفگ  دـشیمن  لد  هب  مه 
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! يربمایپ ادخ و  بوبحم  بحم و  وت  يایحو ! طبهم  لزنم و  يهدـنامزاب  نیرتهطـساویب  نیرتکیدزن و  وت  يرهطا ! يارهز  وت  ياهمطاف ! وت 
هب ناذا  ره  زا  دعب  یتفر  هک  هنذام  يالاب  رب  : » دیوگب لالب  هب  ربمایپ  دوب ، هدنام  مک  دنادیمن ؟ وت  هب  تبسن  ار  ربمایپ  ادخ و  قشع  یـسک  هچ 
.« یعیرـشت یتنـس و  ینتـشاد  تسود  ینیوکت ، یهلا و  ینتـشاد  تسود  دراد ، تسود  ار  همطاـف  ص )  ) دـمحم هک  هک  مـالعا  دـنلب  يادـص 

ربمایپ لاحترا  زا  دـعب  هکنانچنآ  یتفرگ و  اهیباما »  » بقل هکنانچنآ  رتهوهـش ، ربمایپ ، هب  وت  قشع  و  وت . هب  ربماـیپ  روهـشم  قشع  دوب  نینچنیا 
روهظ دـلوت ، زا  شیپ  هک  اجنآ  زا  ام  دروآ . هوتـس  هحفـص 49 ] هب [  ار  نمـشد  تانتـسیرگ ، ضوع ، رد  دیدن و  ار  وت  يهدنخ  سک  چـیه 

لاس رد  هچ  رگا  نم  ماهدـید . مدـلوت  زا  شیپ  یتح  ربمایپ ، رطاخ  هب  ار  وت  ياهجنر  نم  میهدیم ، تایح  همادا  زین ، تافو  زا  سپ  میاهتفای و 
زا سپ  هک  مدادیم  قح  وت  هب  لیلد  نیمه  هب  مدـید ، حوضوب  نآ  زا  سپ  ترجه و  زا  شیپ  ار  وت  ياهجنر  اما  مدـمآ ، ایند  هب  ترجه  موس 

ار ربمایپ  ياهـشزاون  زان و  مدوخ و  دلوت  یتح  نم  ینک . ناغف  ینزب و  هجـض  نازحالا ، تیب  رد  زوس  رگج  هنابیرغ و  نانچنآ  ربمایپ ، تلحر 
شناوربا رد  هرگ  لوا  دنتـشاذگ ، شـشوغآ  رد  ارم  یتقو  دنیبب ، ار  وت  دنزرف  نیلوا  ات  دـمآ  هناخ  هب  باتیب  قاتـشم و  ربمایپ  مراد . رطاخ  هب 

ياهماج اب  ارم  دوب ، هدرک  هابتـشا  همداخ  نآ  دوب و  هدومرف  تارک  هب  ربمایپ  دـیچیپ ؟ دـیابن  درز  يهماج  رد  ار  كدوک  متفگن  رگم  داـتفا - :
مشچ و ور و  رـس و  دش و  نایامن  ناشدیپس  ياهنادناد  هک  دندیدنخ  نانچنآ  يداش  زا  ربمایپ  دندرپس . ربمایپ  شوغآ  هب  دـندناشوپ و  دـیپس 
وت و زا  دعب  دنتفگ و  هماقا  ناذا و  میاهـشوگ  رد  مراد . تسود  ار  كدوک  نیا  نم  ردقچ  ایادخ ! دنتفگ : دـندرک و  هسوب  قرغ  ارم  ياهبل 

ربماـیپ مییوـجیمن . تقبـس  امـش  زا  ناـمکدوک  يراذـگمان  رد  اـم  دـیتشاد - : هضرع  ود  ره  دـیاهداهن ؟ هچ  ار  شماـن  دندیـسرپ - : مردـپ 
مان دروآ ، ناغمرا  هب  ار  نسح »  » دنوادخ یباختنا  مان  دـمآ و  لیئربج  هک  نیا  ات  مریگیمن . یـشیپ  هراب  نیا  رد  ادـخ  زا  زین  نم  دـندومرف - :

ار مرگج  هحفـص 50 ] نوـنکا [ ، اـهنیا ، زا  شیب  هچنآ  اـما  تـسا ، هـتفرن  مرطاـخ  زا  زوـنه  اـهنیا  برع . ناـسل  رد  اـما  نوره  دـنزرف  نـیلوا 
يدرکیم ماهسوب  قرغ  يدرـشفیم ، شوغآ  رد  يدرکیم ، لغب  یتخادنایم ، اوه  هب  ارم  تسوت . هناردام  ياهشزاون  یعادت  دـنازوسیم ،

لثم ناـج ! نسح  [ . » 9  ] ْنَحْالااذ لاوت  َو ال  ْنَنَماذ  ًاَـهِلا  ْدـُبْعا  َو  ْنسَرلَا  ّقَْحلا  ِنَع  ْعَلْخا  َو  ْنَسَح  اـی  َكاـبَا  ِهبْـشَا  يدـناوخیم : رعـش  میارب  و 
ياهرعـش هک  نم  نکم .» یتسود  نازوتهنیک  اب  زیخرب و  هدنـشخب  يادـخ  تدابع  هب  نک و  زاب  قح  ندرگ  زا  نامـسیر  شاب و  یلع  تردـپ 

هدرب دای  زا  ادـخ  اب  ار  وت  نیریـش  ياهتاجانم  اـهشیاین و  مناوتیم  هنوگچ  نماهدرکن ، شومارف  مایکدوک ، نارود  رد  ار  وت  هنارگـشزاون 
قح هب  داد و  مایپ  وا  هب  هکنآ  ربمایپ و  قح  هب  دومرف و  شلزان  هکنآ  یحو و  قح  هب  دیشخب ، شولع  هکنآ  شرع و  قح  هب  ادنوادخ ! : » مشاب

! گرم زا  سپ  قیالخ  يهدننک  هدنز  يا  اههتفر و  تسد  زا  همه  يهدننک  عمج  يا  ادص و  ره  يهدنونش  يا  درک . انب  ار  نآ  هک  نآ  هبعک و 
بناـج زا  کـیدزن  یـشیاشگ  جرف و  نیمز  برغ  قرـش و  رد  تاـنموم  نینموم و  عـیمج  اـم و  هب  تسرف و  دورد  وا  تیب  لـها  دـمحم و  رب 

نادنزرف وا و  رب  ادخ  دورد  تسوت ، لوسر  هدنب و  ص )  ) دمحم تسین و  هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هک  نیا  تداهش  هب  امرف ، تیانع  تدوخ 
ٍةالَص ٍْربَص و  َو  ٍرْکْْش  َو  ٍرْکِذ  َو  ٍدْمَح  ّلُک  یلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  : » هک وت  یگشیمه  ساپس  رکـش و  نیا  اب  هحفص 51 ] [ . ] 6 .« ] شاهتسیاش كاپ و 
ٍرْسُع ءالَب و  َو  ٍۀَبیصُم  َو  ٍءاخَر  َو  ٍةَّدِش  َو  ٍءاّرض  َو  ٍءاّرَس  ٍۀضیرَف و  َو  ٍۀَمارَک  َو  ٍۀَمِْعن  َو  ٍۀَمْحَر  َو  ٍةَدایز  َو  ۀکَرب  ٍةداعَـس و  َو  ٍةدابِع  َو  ماِیق  َو  ٍةاکَز  َو 

یتسه ياهمطاف  نینچ  هک  ار  وت  ردام ! ماقم ». َو  َبلَْقنُم  َو  يْوثَم  ّلُک  یفَو  ٍناـمَز  َو  ٍنا  وأ  ّلُـک  یف  ٍلاـح و  ّلُـک  یلَع  َو  َْرقَف  َو  ٍءاـنِغ  رُْـسی و  و 
وت بارحم  راـنک  رد  حبـص  اـت  هک  ار  بش  نآ  دوریم  مداـی  نم  رگم  دـنک ؟ وت  زا  لد  ناوتیم  روـطچ  تشادـن ؟ تسود  ناوـتیم  روـطچ 

، تدوخ يارب  اعد  کی  ترـسح  رد  مدینـش و  ار  وت  ياهاعد  تاجانم و  مدید و  ار  وت  هنافئاخ  ياهسفن  سفن  ار و  وت  ياهزامن  متـسشن و 
تیاهمـشچ کـشا  زونه  یتـفگ و  وـت  و  ناـمدوخ ؟ تدوـخ ؟ سپ  نارگید ؟ شاهمه  ارچ  رداـم ! متفگ - : حبـص  مدـنام و  ناـمدوخ  يارب 

لومعم و يهویـش  نیا  و  نامدوخ . دـعب  نارگید و  لوا  هناخ ، دـعب  هیاسمه و  لوا  راّدـلَا . َّمث  ُراْجلَا  مزیزع ! مدـنزرف ! دوب - : هدـشن  کـشخ 
هب ردـپ  وت و  هک  تسه  تدای  شـشخب . قشمرـس  نیرتاـبیز  يدوب و  ضحم  راـثیا  يدوبن ، تدوخ  يارب  الـصا  وت  دوب . وت  یگدـنز  موسرم 

رتسب رد  نیسح  نم و  دیدیـشخب ؟ نارگید  هب  ار  ناتراطفا  یلاوتم  زور  هس  و  دیتفرگ ؟ هزور  هب  میمـصت  نیـسح ، مردارب  نم و  يافـش  رطاخ 
امـش هب  دمآ و  نامتدایع  هب  ربمایپ  هحفـص 52 ] دیدرکیم [ . نامیاوادم  دـیتشگیم و  نامدرگ  راوهناورپ  ردـپ  وت و  میدوب و  هتفخ  يرامیب 
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زور هس  مشچ ، رون  ود  نیا  يافـش  اب  هک  مینکیم  رذن  ام  دیتفگ - : یلع  مردـپ  وت و  كدوک . ود  نیا  يافـش  يارب  دـینک  يرذـن  تفگ - :
هـس توالح  شیپاشیپ  و  میریگیم . هزور  زور  هس  زین  ام  میتفگ - : میدوشگ و  ار  ناـمرامیب  نامـشچ  نیـسح ، نم و  میریگب . هزور  یلاوتم 

هزور یپایپ  زور  هس  زین  نم  دنک ، تیانع  افش  ار  زیزع  ود  نیا  ادخ  رگا  تفگ - : مه  همداخ  هضف  میدیـشچ . ار  ربمایپ  كرابم  نابل  زا  هسوب 
زا ردپ  ات  میدوب  هتسشن  هرفـس  رود  دوب ، راطفا  تقو  دش . زاغآ  رذن  يادا  زور  نیلوا  میتفای و  افـش  امـش  ياعد  ادخ و  فطل  هب  ام  مریگیم .

دوب هدرک  درآ  هضف  دوب ، هتفرگ  ماو  ردپ  ار  نآ  وج  هک  دوب  وج  نان  جنپ  يرضحام  مییاشگب . وا  رانک  رد  ار  هزور  زور  کی  دیایب و  دجسم 
يا مالـس  دش - . دنلب  رد  يادص  هک  دوب  هدیـسرن  هرفـس  هب  زونه  رادهزور  جـنپ  ياهتـسد  بآ . وج و  نان  کی  مادـک  ره  يدوب . هتخپ  وت  و 

... دهدب امـش  هب  ریخ  يازج  ادخ  ات  دـیناروخب  زین  ام  هب  دـیروخیم  هچنآ  زا  رقف . تیاهن  رد  منیکـسم و  توبن ! تیبلها  يا  یحو ! نادـناخ 
رب مه  ار  هضف  نیـسح و  نم و  ياهنان  هاگان  دیتشاذگ و  مه  يور  رب  ار  دوخ  ياهنان  مردـپ  وت و  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  ریقف  مالک  زونه 
 ] باوختخر هب  دوخ  اب  ار  یگنسرگ  همه  دش و  هدوشگ  بآ  اب  راطفا  دیتساوخ . رذع  وا  زا  دیداد و  لئاس  لیوحت  ار  همه  دیتفای و  نآ  يور 

تفرگ رارق  وا  ناماد  رد  وج  نان  جنپ  ره  دز و  رد  یمیتی  راطفا  تقو  تشذـگ ، وحن  نیمه  هب  ارجام  زین  زور  نآ  يادرف  میدرب . هحفص 53 ]
ار اهنان  تسناوتن  مه  وا  یلو  دوب  هدمآ  زین  فعض  یگنسرگ ، رب  هوالع  موس  زور  دوب . بآ  نیلگ  هساک  دنام ، راطفا  يهرفس  رس  رب  هچنآ  و 
نم و دش ، هدیشخب  هدنامرد ، يریسا  هب  زین  هزور  موس  زور  نان  جنپ  هک  نیا  زا  دعب  دنادرگزاب . یلاخ  تسد  ار  لئاس  دراد و  هاگن  هرفس  رد 
، يروبـص دوب و  یگنـسرگ  درم  هک  مه  ردپ  يداتـسیا و  زامن  هب  اما  دوب ، هتـسشن  يدوبک  يدوگ و  هب  تنامـشچ  وت  میتفر ، لاح  زا  نیـسح 
تفاحن و نآ  زا  ار  اـم  تسناوتیم  هک  يزیچ  اـهنت  دربیم . تقر  اـم  لاـح  هب  یلو  دروآیمن  وربا  هب  مخ  دوب و  هداتـسیا  راوتـسا  هوک ، نوچ 

هار ربمایپ  هناـخ  يوس  هب  ردـپ ، تسد  رد  تسد  میدـش و  هدـنک  اـج  زا  قاـیتشا  نیدـب  نیـسح  نم و  دوب . ربماـیپ  رادـید  درواـیبرد ، فعض 
افتکا شسرپ  هب  و  دیسرپ . وت  لاح  زا  هلصافالب  درشف و  ار  شیولگ  ضغب  دش ، نیگمغ  تخـس  دید ، لاح  نآ  هب  ار  ام  ربمایپ  یتقو  میداتفا .

دننکیم هچ  نیبب  ایادخ  تفگیم - : ادخ  اب  شاهمه  هار  لوط  رد  و  میوش . ایوج  ار  همطاف  زور  لاح و  ات  دیزیخرب ! دیزیخرب ! تفگ  درکن ،
تـشپ هب  یگنـسرگ  زا  تمکـش  هک  دـید  ربمایپ  میدـمآرد و  هناخ  هب  یتقو  تسا ! هدرک  هچ  اهنیا  اب  وت  قشع  ایادـخ ! وت ، ياضر  يارب  اهنیا 

بت و نیا  رد  تسیرگ . ياـه  ياـه  تفرگ و  شوغآ  رد  ارت  دـیکرت ، شـضغب  تسا ، هتفر  تنامـشچ  زا  تلاـح  تنت و  زا  ناوت  هدـیبسچ و 
ادخدوخ دوبن ، لیئربج  نیا  راگنا  دـهد . ناکت  هحفـص 54 ] اج [  زا  ار  ربمایپ  لد  نیگنـس  مغ  تسناوتیمن ، لیئربج  لثم  سک  چـیه  بات ،

هچ تسا . هدروآ  نادناخ  نیا  يارب  ادـخ  بناج  زا  ياهیدـه  هک  داد  هدژم  درک و  مالـسا  ربمایپ  هب  لیئربج  درکیم . روهظ  هناخ  رد  هک  دوب 
نآ دیچیپیم . اضف  رد  شاهدنخ  ریظنیب  رطع  هکنانچنآ  دوب ، هدرک  لمح  دوخ  تناما  ياهتسد  اب  ار  هیده  نیا  هک  لیئربج  درکیم  یقوذ 

دروم ناسنا  هک  نیا  زا  رترب  ياهیده  هچ  و  دوب . هدرک  شیاتس  امـش  یلیفط  هناهب و  هب  ار  ام  رگراثیا و  نارادهزور  امـش  ادخ  دوب ؟ هچ  هیده 
ياهدنشوج ياههمشچ  دنـشونیم . یتشهب  ياههمـشچ  زا  ییاهماج  ناهج  نآ  رد  ناهج ، نیا  نابوخ  : » دریگب رارق  ادخ  شیاتـس  دیجمت و 

تـسا هدرتسگ  نآ  رـش  هک  تمایق  زور  زا  دننکیم و  افو  دوخ  رذن  هب  هک  نانآ  دنکیم . ناروف  ادـخ  صلاخ  بان و  ناگدـنب  يارب  اهنت  هک 
هب اهنت  اهنت و  ام  (: » هک تسا  نیا  ناشلد  فرح  و  . ) دنشخبیم ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  ناشدیدش  زاین  مغریلع  ار  دوخ  ماعط  دنسارهیم و 
.« میـسارهیم شتمایق  كانتـشحو  زور  زا  میزرویم و  قشع  ادخ  هب  ام  میرادن . امـش  زا  شاداپ  رکـشت و  مشچ  مینکیم و  راثیا  ادخ  رطاخ 

تشهب و ار ، ناشراثیا  يروبـص و  شاداپ  و  دـشخبیم . ناـشیماکداش  یمرخ و  درادیم و  ناـما  رد  زور  نآ  رـش  زا  ار  ناـنآ  دـنوادخ  سپ 
دوجو تکرب  زا  دنشاب  هتـشاد  مه  نامنادنزرف  هچ  ره  و  ردام ! تسوت  تکرب  زا  تسه  هچ  ره  هحفص 55 ] [ ...« ] 7 . ] دنکیم تیانع  ریرح 

دوریم ام  تسد  زا  نونکامه  هچنآ  و  یقیالخ . يربهر  ردام  رسمه و  وت  دنزیم ، وناز  وت  لباقم  رد  رشب  تماما  هک  یتسه  ینز  وت  تسوت .
، مهاوخب هکنآیب  دوش . یـشالتم  هودنا  نیا  رد  اههوک  دراد  اج  دـنک . هیرگ  تبیـصم  نیا  رب  ناهج  دراد  اج  هک  ام  هن  تسا ، یتمظع  نینچ 

ٍمْوَی لُک  دینَع  ٌّبَص  ِهَّللا  َو  يداُوف  َو  دیدَج  ٌنْزُح  َْکیَلَع  ینْزُح  َّنَا  دوشیم : یعادت  منهذ  رد  يدناوخیم  ربمایپ  گوس  رد  وت  هک  ییاهرعش 
ِةایَْحلا و ِیف  َكَدـَْعب  َْریَخال  تاّرفزلا  َعَم  تجَرَخ  اهَْتَیل  ای  ۀـسُوبْحَم  اِهتارَفَز  ْیلَع  یـسْفَن  [ . 8 . ] دیبَی َْسَیل  َْکیَلَع  یبِأتْکا  َو  ینوجـش  هیف  ُدیِزی 
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، يدربیم ربمایپ  رازم  هب  یتفرگیم ، ار  ام  تسد  یتقو  هحفص 56 ] ردام [ ! تسام  لاح  نابز  اهنیا  [ . 9 . ] یتایَح َلوُطَت  ْنَا  ۀفاخَم  یکبَا  امَّنِا 
هک مینک  روصت  میتسناوتیم  هنوگچ  ام  يدنایرگیم ، ار  ام  يدزیم و  هجض  يدرکیم ، همزمز  ار  اهرعـش  نیا  یتیـشنیم و  وا  ربق  رانک  رد 
. ] تسا یبوخ  يهراصع  هک  يردام  نداد  تسد  زا  تسا  تخـس  هچ  ایادـخ  وت !؟ راـضتحا  نیلاـب  رب  دوشب  اـم  لاـح  ناـبز  اهرعـش ، ناـمه 

هحفص 57]

تمسق 06

یشوخ و ياهزور  اهزور ، نآ  تافو ، زا  دعب  تملظ  اب  هسیاقم  رد  اما  يدیشک ، رایسب  یتخـس  مه  ربمایپ  تایح  نامز  رد  وت  هچ  رگا  ردام !
مالسا مچرپ  رب  مادم  ناتمشچ  اما  دیدرب ، جنر  دیدش و  هجنکش  دیدید ، بیسآ  ربمایپ ، ياپ  هب  اپ  مردپ  وت و  هچ  رگا  دوب . ینـشور  یبوخ و 

نیرتـمک تشذـگیم و  اـهبش  اـهزور و  هچ  رگا  دـشیم . رتهدرتـسگ  سفن  هب  سفن  شاهیاـس  تفریم و  رتـالاب  هظحل  هب  هظحل  هک  دوـب 
مشچ هب  ار  مالسا  دشر  اما  دیبسچیم ، ناوختسا  هب  شیب  زا  شیب  ناتتسوپ  دیسریمن و  ناتناهد  هب  مه  وج  نان  همقل  کی  موسوم ، كاروخ 

ریز اهلاس  اهلاس و  هچ  رگا  دباییم . نایرج  شیاهگر  رد  نوخ  دلابیم و  دناکرتیم ، ناوختسا  مالـسا ، كدوک  هک  دیدیدیم  دیدیدیم و 
هچ رگا  درکیم . راک  همه  هک  دوب  هدش  یغابد  دنفـسوگ  تسوپ  هکت  کی  نات  ییاراد  يهمه  ناترتش و  يهرفـس  ناتباوختخر ، ناتزادـنا ،

رگید یگنج  یهار  هتـسشن  ریـشمش  زا  نوخ  هدرتسن و  نت  زا  قرع  هدـماین ، یگنج  زا  ردـپ  زونه  دوب و  عافد  گنج و  رـسارس  ناتیگدـنز 
اب رفک  لهج و  يهریت  ياهربا  تسه و  ربماـیپ  هک  دوب  نیا  هب  ناتیـشوخلد  اـما  هحفـص 58 ] درکیم [ . يربهر  ار  رگید  ياههبج  دشیم و 
ایند هب  قدنخ  گنج  لاس  رد  نم  دوخ  رگم  دوشیم . رتنایامن  مالـسا  دیـشروخ  هظحل  هب  هظحل  دوریم و  رانک  امـش  ینارون  ياههجنپ  رس 

يهلمج کـی  یلو  ارچ ، دوب ؟ هدوشگن  ار  دوخ  سـالپ  جـنر  رگم  دوب ؟ هدرتـسگن  نماد  تقـشم  رگم  دوبن ؟ مکاـح  یتخـس  رگم  مدـماین !؟
، تسا هودنا  زور  زورما  يرآ  [ . 19 . ] نیلَقَّثلا ِةَدابِع  ْنِم  ُلَْضفَا  قْدنَْخلا  َمْوَی  ّیلَع  َُۀبْرَض  دودزیم - . ار  اهیتخس  يهمه  ربمایپ  نیرفآ  راختفا 

دعب وا و  ناوناز  دـعب  میتشاذـگیم و  ربمایپ  ياپ  رب  اپ  نیـسح  نم و  تفرگیم ، ار  اـم  ياـهتسد  ربماـیپ  دوب . یماـکداش  ماـیا  اـهزور ، نآ 
ياهبل رب  ار  شبل  دعب  و  دییایب . رتالاب  نم  نم . نامشچ  رون  دییایب  رتالاب  تفگیم - : بترم  وا  وا و  يهنیس  دعب  وا و  مکش  دعب  وا و  ياهنار 

ار ام  مراد . تسود  ار  نیسح  نسح و  نیا  نم  ردقچ  ایادخ ! تفگیم - : مادم  تخیریم و  ام  ماک  هب  ار  شناهد  توالح  تشاذگیم ، ام 
یهاگ یبوخ ! ناراک  راوس  هچ  یبوخ و  بکرم  هچ  تفگیم - : تفریم و  هار  نیمز  يور  رب  اپ  تسد و  راـهچ  دـناشنیم ، دوخ  تشپ  رب 

هب یتسد  ماهناچ و  ریز  هب  یتسد  تفرگیمن ، مارآ  تفرگیمن ، ارم  ات  وا  متخیرگیم و  يزاب  هب  شتـسد  زا  نم  دـیدیم ، هچوک  رد  ارم  هک 
یتشک هب  ار  نسح  نم و  هحفص 59 ] مراد [ . تسود  ار  نیسح  نیا  ردقچ  نم  هک  ياو  درشفیم - : میاهبل  رب  ار  شیاهبل  مرـس و  تشپ 

وا ینکیم ؟ قیوشت  رتـکچوک  هیلع  رب  ار  رتـگرزب  ناجردـپ ! یتـفگ - : وـت  درکیم . عیجـشت  قـیوشت و  نم  هیلع  رب  ار  نسح  تشادیماو و 
. تسا هدنام  قوشمیب  نسح  دنکیم ، قیوشت  ار  نیسح  تسا و  هداتسیا  رتيوسنآ  لیئربج  دومرف - : دش و  هدوشگ  هدنخ  هب  شیاهبل  هچنغ 

دوجس رد  ردقنآ  وا  مینکیم و  یط  ار  شرع  هک  راگنا  میتسشنیم ، شتشپ  رب  يزاب  هب  میتفاییم ، هدجـس  رد  ار  ربمایپ  میتفریم ، دجـسم  هب 
هدمآ لیئربج  دوجس ، تلاح  رد  دندیـسرپیم - : زامن  زا  سپ  نیمومام  میدمآیم . نییاپ  دوخ  ام  ات  تشادیم ، هاگن  ار  نیمومام  دنامیم و 

ربنم زا  دشیمزاب ، دوخ  هب  دوخ  ام  ياپ  شیپ  هار  دوب ، ربنم  رب  ربمایپ  یحو . زا  رتنیریـش  لیئربج ، زا  رتبوبحم  دشیم - ؟ لزان  یحو  دوب ؟
ياهناهب ربمایپ  و  دـندیدیم . دجـسم  ياهنیـشن  هت  یتح  ار  نامیاپ  ياهلاخلخ  قرب  هکنانچنآ  میتخیوآیم . ربمایپ  ندرگ  هب  میتفریم و  الاب 

ار نانیا  هک  ره  تسا و  نم  تسود  درادـب ، تسود  ار  نانیا  هک  ره  مراد ، تسود  ار  نادـناخ  نیا  نم  درکیم - : دـیکات  ررکم  تفاـییم و 
رظنم رد  دـمآرد و  رد  زا  ربمایپ  هک  میدوب  هداتـسیا  هناخ  رد  رب  ربمایپ ، يهناخ  هب  میدوب  هتفر  ردـپ  وت و  نسح و  نم و  نم . نمـشد  درازایب ،

، اخهزور نآ  حلص . رد  امش  ناتـسود  اب  مگنج و  رد  امـش  نانمـشد  اب  نم  دومرف - : درک و  نابیاس  ام  رـس  رب  ار  شايربیخ  يدابع  ناگمه 
نخـس رایـسب  نامردپ  زا  هشیمه  ربمایپ  دشاب . هدیدن  ار  اهزور  نیا  هک  دراگنایم  شوخان  ار  اهزور  نآ  یـسک  ردام ! دوب  یـشوخ  ياهزور 
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ای دومرفیم - : ردپ  هب  ماع  ءالم  رد  زور  کی  دـیاشگن . یلع  باتفآ  هب  ور  ار  هزات  ياهرجنپ  ربمایپ  هحفص 60 ] هک [  دوبن  يزور  دوب ، هتفگ 
ار ردـپ  مومع  رظنم  رد  رگید  زور  قاـفن . وت  اـب  ینمـشد  تسا و  ناـمیا  وت  یتـسود  یلع ! يا  [ . 20 . ] قاِفن َکُـضُْغب  َو  َناـمیا  َکُّبُح  یلَع !

َِکناِسل یلَع  ِّقَْحلاَو  َکَعَم  َقَْحلا  َّنِا  یلَع  ای  یئوت - . میقتسم  طارـص  یلع  يا  [ . 21  ] میقَتْسُْملا ُطارِـص  َْتنَا  یلَع  ای  تخاسیم - : بطاخم 
رد رگید  زور  تسوت . ناگدـید  نیب  تسوت و  بلق  رد  تسوت ، نابز  رب  تسوت ، اب  هشیمه  قح  یلع ! يا  [ . 13 . ] َْکیَْنیَع َْنَیب  َو  َِکْبلَق  یفَو 
ای ياهبعک - . ناشمه  وت  ینامیم ، ادخ  يهناخ  هب  وت  یلع ! يا  [ . 14 . ] هَبْعَْکلا َِۀلِْزنَِمب  َْتنَا  یلَع  ای  دومرفیم - : ردپ  هب  ناگمه  مشچ  شیپ 
هاگ دـنوشیم . مولعم  وت  يهراـشا  هب  ناـیمنهج  ناـیتشهب و  یمنهج . تشهب و  هدـننک  تمـسق  وت  یلع ! يا  راـنلا . ۀـنجلا و  میـسق  تنا  یلع 
هللا بزح  یلع  بزح  [ . 15 . ] ناـْطیَّشلا ُبْزِح  ِهئادـْعَا  ُبْزِح  َو  هَّللا  ُبْزِح  ٍّیلع  ُبْزِح  دومرفیم - : مدرم  هب  دوبن ، اـی  دوب  ردـپ  هک  يرگید 

ُتَیار ٌیّلَع  تسا - . یهلا  مـکحم  نامـسیر  یلع  [ . 16  ] نیتَْملا ِهَّللا  ُلـْبَح  ُّیلِع  هحفـص 61 - ] ناطیـش [ . بزح  وا  نانمـشد  بزح  تسا و 
نامهناخ ماب  رب  ربمایپ  كرابم  تسد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دوب  يراختفا  ياـهمچرپ  اـهنیا  تسا . تیادـه  مچرپ  یلع  [ . 17 . ] يدُْهلا

یـشتآ شگرم  زا  سپ  هک  دوب  نیا  نآ  دیـسرتیم و  زیچ  کی  زا  طقف  شرمع  همه  رد  ربمایپ  دیـسارهیم ، مه  زاب  ربمایپ  اما  دشیم . بصن 
و دـنک . شوماخ  نآ  اب  ار  ینیبیـشیپ  ياـهشتآ  تساوخیم  ربماـیپ  هک  دوب  ياهکرب  ریدـغ  و  دـنازوسب . ار  اـهمچرپ  نیا  دـهاوخب  دـیایب و 
. تسین مالـسا  یلع  تیالویب  مالـسا  تسا و  صقان  موصعم  يربهریب  نید  هک  دـنامهفب  مدرم  هب  تساوخیم  ادـخ  هک  دوب  ییاج  هفجح ،
هب هک  ره  دراپـسب - . یلع  تیالو  هب  دیاب  نم  زا  سپ  تسا ، هدرپس  نم  توبن  هب  لد  هک  ره  درک - : دـیکات  راکـشآ ، نشور و  ربمایپ ، یتقو 

هدرپـس یلع  هب  سپ ، نیا  زا  تیـالو  يربـهر و  مچرپ  تسا . یلع  تسد  رد  مالـسا  نم  زا  سپ  هک  دـنادب  تسا  هدـش  ناملـسم  نـم  تـسد 
دنوادـخ و  يدوب . هدربن  نایاپ  هب  ار  توبن  يدوب و  هدـناسرن  قیالخ  هب  ارم  مایپ  يدوب ، هتفگن  ار  نیا  رگا  دومرف - : وا  هب  دـنوادخ  دوشیم .

ار تمعن  مدرک ، لماک  ار  امـش  نید  زورما  دومرف - : مدرم  هب  درک  هحفـص 62 ] نشور [  ار  ربمایپ  زا  سپ  تفالخ ، تیالو و  فیلکت  یتقو 
يور رب  وت  دوب و  ربمایپ  ياهتـسد  يالاب  رب  ردپ  اما  دوب  تخـس  هچ  رگا  اهزور  نآ  ردام ! مدش . یـضار  ناتمالـسا  زا  مدرک و  مامت  امـش  رب 

ای دریگب و  ای  دراد  نم  يهمذ  رب  یقح  سک  ره  داتفا - . لاحترا  رتسب  رد  ربماـیپ  هک  دـش  راکـشآ  یناـمز  هریت ، ياـهربا  نیلوا  شناگدـید .
ار یسک  رگا  مایقاب . راید  مزاع  نم  منکیم ، رارکت  مشاب . رطاخ  هدوسآ  دنوادخ  اب  رادید  رد  ات  مهاوخیم  امـش  زا  ار  نیا  نم  دنک . لالح 

. - مراکبط امش  زا  مهرد  هس  نم  هللالوسر ! ای  دناتسب - . دزیخرب و  تسا ، نم  يهدهع  رب  یسک  قح  رگا  مراکهدب ، یـسک  هب  رگا  ماهدازآ ،
نآ هب  ردارب - ؟ يدرک  نینچ  ارچ  ماهدرک - . تنایخ  ادـخ  لام  رد  مهرد  هس  نم  هللالوسر  اـی  هدـب - . درم  نیا  هب  مهرد  هس  اـیب  لـضف ! يا 

مکش رب  وهس  هب  دیتخاونیم ، رتش  رب  هک  ياهنایزات  ینامز  هللالوسر ! ای  ناتـسب - . درم  نیا  زا  مهرد  هس  زیخرب و  لضف ! يا  مدوب - . دنمزاین 
امـش يهنایزات  هب  هک  نامز  نآ  نم  مکـش  هللالوسر ! ای  دـنک - . صاصق  درم  نیا  ات  روایب  ار  هنایزات  نآ  ورب  لضف ! يا  درک - . تباـصا  نم 

دهاوخب هک  یتسد  داب  هدیرب  ياو . يا  ناتـسب - . ار  دوخ  قح  نم . نایرع  مکـش  مه  نیا  مردارب ! ایب  مه - ... امـش  دـیاب  دوب ، نایرع  دروخ ،
میاهبل مشچ و  رس و  متساوخیم  منک . ترایز  ار  ناتسدقم  مادنا  رخآ - راب  دیاش  رگید - راب  کی  متساوخیم  درازایب . ارربمایپ  كرابم  نت 

ار وت  ادـخ  منزیم - . دیـشروخ  رب  هسوب  نامز ، نیا  رد  هک  مشاـب  یـسک  اـهنت  متـساوخیم  منک . هحفـص 63 ] كربتم [  توبن ، لالز  اـب  ار 
ربمایپ تمیزع  همه ، دش و  هجض  قرغ  دجسم  منک ؟ تمیزع  هدوسآ  لایخ  اب  نم  درادن ، نم  ندرگ  رب  یقح  رگید  سکچیه  سپ  دزرمایب ،

ارچ دورب ، هماسا  اب  مدوب  هتفگ  ار  رکبوبا  دندرک - . ادتقا  رکبوبا  هب  ار  زامن  هک  دوب  هدـنز  ربمایپ  زونه  زور ، نآ  يادرف  اما  دـنتفرگ ، متام  ار 
هـشیاع تسا . هدنام  هچ  يارب  تسا ؟ هتفرن  ارچ  وا  هک  تسنادیم  مه  دنک و  هناور  ار  وا  دـیاب  ارچ  هک  تسنادیم  ربمایپ  تسا ؟ هدـنام  اجنیا 

ربمایپ دوب و  هدرک  هطساو  ار  هصفح  مه  راب  دنچ  و  دناوخب . زامن  امـش  ياج  رکبوبا  مردپ  دیهدب  هزاجا  دوب - : هتفگ  دوب و  هدمآ  تارک  هب 
تخس ياهباتع  نیا  اب  دیافسوی . نانز  دننامه  امش  فُسُوی » ُبِحاوَص  َُّنْتنَال  َّنُکَّنِا  دوب -« : هدز  رـشت  رخآ  تسد  دوب و  هتفگ  هن »  » راب ره 

دجـسم هب  رازن  لاح  نآ  اب  ربمایپ  ربب . دجـسم  ات  ریگب و  ارم  لـغب  ریز  اـیب  ناـج ! یلع  دوب - . هداتـسیا  بارحم  رد  نونکامه  رکبوبا  مه  زاـب 
- نیرطضملا هالص  ار - زامن  تسشن و  دتـسیاب ، تسناوتن  هن ، داتـسیا ، بارحم  رد  دوخ  دز و  رانک  زامن  يهنایم  رد  ار  رکبوبا  [ 18 ، ] دمآرد
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هب مالک  نیا  ندینـش  اب  هصفح  هشیاع و  دیوگب . وا  اب  ار  شیوخ  يایاصو  نیرخآ  ات  درک  راضحا  ار  یلع  مردپ  ربمایپ ، دعب  دـناوخ . هتـسشن 
ۀَجاح یل  ُکَت  ْنِاَـف  تفگ - : هحفـص 64 ] دیـشک و [  مهرد  هرهچ  ودنآ  ندید  اب  ربمایپ  دنداتـسرف و  رمع  رکبوبا و  شیوخ ، ناردـپ  لابند 
رتسب رد  ربمایپ  هک  دـش  راکـشآ  ینامز  هنتف ، يهریت  ياهربا  نیلوا  رداـم ! منکیم . ناـتربخ  دوب ، امـش  هب  يزاـین  رگا  [ . - 19 . ] ْمَْکَیِلا ُثَْعبَا 
ربمایپ هک  دوب  مولعم  دیوشن . هارمگ  نم  زا  سپ  ات  مراذگب  ناتیارب  یبوتکم  يامنهر  هک  دیروایب  يذغاک  داد - : نامرف  ربمایپ  داتفا . لاحترا 
َباتِک اُنبْـسَح  و  ْرُجْهََیل . َلُجَّرلا  ّنِا  دز - : دایرف  درکیم ، تعنامم  طقف  شاک  درک و  تعنامم  رمع  دراذـگب ، دنـس  دـهاوخیم  دروم  هچ  رد 
هزاـت تغاد  ار . ربماـیپ  ار ، نامدـج  تفگیم ، ار  تردـپ  تسا . یفاـک  اـم  يارب  ادـخ  باـتک  و  دـیوگیم . نایذـه  درم  نـیا  [ . - 20 . ] هَّللا

ّاِلا َوُه  ْنِا  يوَْهلا ، ِنَع  ُقِْطنَی  اـم  دوب - : هدرک  حیرـصت  وا  يهراـبرد  ادـخ  دوب ، قلطم  یحو  هک  دادیم  یـسک  هب  ار  تبـسن  نیا  اـما  دوشیم ،
هب ربمایپ  دنکیمن . لقتنم  ار  ادخ  فرح  زج  دنزیمن و  فرح  ادخ  روتسد  هب  زج  دیوگیمن ، نخـس  یحو  نابز  هب  زج  ربمایپ  یحُوی . ٌیْحَو 

يهرجنح دـناوتیم  هک  يراـکنا  يهجنپ  . » تفرگن یپ  ار  ارجاـم  یلو  تسـشن  شنامـشچ  رد  کـشا  تسکـش و  شلد  فرح ، نیا  ندـینش 
هحفص 65] ای [  َکُمْوَیَک  َمْوَی  ال  .« » تسین وت  تبیـصم  نوچ  یتبیـصم   » هک وگن  ردام  دنک ». هلاچم  دناوتیم  رتهب  ار  ذغاک  درـشفب ، ار  یحو 

رارق نم  لباقم  اروشاع  رد  هک  یطخ  نآ  دوشیم . زاغآ  اجنیا  زا  اما  دـسریم  جوا  هب  اروشاع  رد  هچ  رگا  نم  تبیـصم  يهصق  هَّللاِدـْبَعابَا ».
هچنغ نوچ  هک  تفگ  يرگید  زیچ  یتسیرگ و  يراهب  ربا  نوچ  هک  تفگ  يزیچ  تشوگ  رد  ربمایپ  تساجنیا . زا  شباعشنا  زاغآ  دریگیم ،

، تتداهش يرآ ، دیشخب . نیکست  ار  تلد  تدوخ ، نتفر  ربخ  تسشن و  وت  لد  رب  ملاع  مغ  شلاحترا  یعطق  ربخ  زا  يدش . هتفکـش  يرحس 
زا سپ  دوشیم . هدنک  زین  ام  رگید  لاب  اما  يوشیم ، هدوسآ  وت  يرآ  دنیرفآیم ، ياهزات  ياهتبیصم  اما  دنکیم ، مامت  ار  وت  ياهتبیصم 

تیب لها  زج  همه  دننک . تولخ  ار  قاتا  داد  روتسد  ینامرفان ، نآ  ندینـش  اب  ربمایپ  دباییمن . نداشگ  لاب  تردق  رگید  مالـسا  وت ، ربمایپ و 
ردپ هب  دوشن . لخاد  یـسک  ات  دتـسیاب  قاتا  رد  رب  هک  داد  نامرف  مه  هملـسما  هب  موثلکما . بنیز و  نسح و  نم ، دـیدنام ، ردـپ  وت و  دـنورب .
مامت ياهمغ  مهرم  امـش  ياهتـسد  راگنا  داهن . دوخ  يهنیـس  رب  تفرگ و  ار  ردپ  وت و  تسد  دـعب  رتکیدزن . ایب ، رتکیدزن  ناج ! یلع  دومرف :

وت میدرک . نویـش  همه  مه ، ناکدوک  ام  تسیرگ و  مه  ردپ  یتسیرگ و  مه  وت  دادـن . شلاجم  هیرگ  اما  دـیوگب  نخـس  تساوخ  دوب . ملاع 
رالاس رورس و  يا  دنازوسیم . ار  مرگج  دنکیم و  هحفـص 66 ] هکت [  هکت  ار  مبلق  تاهیرگ  ربمایپ ! يا  ردپ ! يا  ادخ ! لوسر  يا  یتفگ - :

ام رب  وت  زا  سپ  یتلذ  هچ  درک ؟ دـنهاوخ  هچ  تنادـنزرف  اب  وت  زا  سپ  ادـخ . ربمایپ  بیبح و  يا  قح ! لوسر  يا  راگدرورپ ! نیما  يا  ءاـیبنا !
و دش ؟ دهاوخ  هچ  وت  زا  سپ  ادخ  یحو  دشاب ؟ روای  وت  نید  يارب  ردارب و  یلع  يارب  دـناوتیم  یـسک  هچ  وت  زا  سپ  دـمآ ؟ دـهاوخ  دورف 
ار وا  یتخادـنا و  ردـپ  يور  هب  رایتخایب  ار  دوخ  درکیم . رت  ار  تیاهـسابل  دـنازرلیم و  ار  تیاههناش  هیرگ  هک  ناـنچنآ  یتسیرگ  مه  زاـب 

هتشاد دوخ  اب  ار  هسوب  راگدای  نیرتشیب  شنتفر  زا  شیپ  یتساوخیم  راگنا  نساحم . ناهد و  تسد و  مشچ و  ور و  رس و  يدیسوب ، هتـسویپ 
ناکدوک ام  دوب و  هدش  باتیب  مه  ردپ  درشفیم . شوغآ  رد  ار  وت  رتتخس  یه  ربمایپ  تخیمآیم و  مه  هب  ربمایپ  وت و  ياهکشا  یـشاب .

دوخ هب  مادـکچیه  مینک . مامـشتسا  ار  هحیار  نیرتشیب  تفریم ، اـم  شیپ  زا  رگید  ياـههظحل  اـت  هک  یلگ  زا  میتساوخیم  همه  رتباـتیب .
هب یهوک  راگنا  دنازرلیم ، ار  شندب  مامت  هیرگ  قه  قه  دوب و  هتخادنا  ربمایپ  يور  هب  ار  دوخ  تسا  تناتم  راقو و  رهظم  هک  ردـپ  میدوبن ،
رد تسادخ  لوسر  ادخ و  تناما  نیا  نسحلاوبا ! يا  مردارب ! دومرف - : ردپ  هب  داهن و  ردپ  تسد  رد  ار  وت  تسد  ربمایپ  دوب . هدـمآرد  هزرل 
وا ياپ  هب  يربک  میرم  تلزنم  ياهتـسد  تسا . تشهب  نانز  رـالاس  رتخد  نیا  هک  هللاو  یلع ! يا  نک . ظـفح  بوخ  ار  تناـما  نیا  وت . تسد 
وا يارب  متساوخ ، ادخ  زا  دوخ  يارب  هچنآ  هحفص 67 ] هک [  رگم  مدیـسرن  تبترم  ماقم و  نیا  هب  نم  ادخ  هب  دنگوس  ناج ! یلع  دسریمن .

! ناج یلع  تسا . لیئربج  مالک  تسا ، یحو  مالک  تسا ، نم  مالک  دـیوگب ، هچ  ره  همطاف  ناج ! یلع  دومرف . تیاـنع  ادـخ  متـساوخ و  مه 
ار وا  تمرح  هک  یسک  رب  ياو  دنک ، متس  همطاف  مرتخد  هب  هک  یـسک  رب  ياو  تسا . همطاف  ياضر  يورگ  رد  کئالم  ادخ و  نم و  ياضر 

راگنا ناج . همطاف  وت  يادف  تردپ  دومرف : دیـسوب و  ار  وت  يور  رـس و  تارک  هب  دـعب  و  دـنک . عیاض  ار  وا  قح  هک  یـسک  رب  ياو  دنکـشب ،
يهفحلم هک  نساحم  ور و  مشچ و  طقف  هن  دوشیم . راتفر  هنوگچ  شتیبلها  اب  و  دیآیم ، شرتخد  رس  رب  هچ  هک  دیدیم  ینشور  هب  ربمایپ 
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وـشتسش ار  شیاهاپ  نامیاهکشا  اب  میتخادـنا و  ربمایپ  ياهاپ  يور  هب  ار  دوخ  باتیب  نسح  نم و  دوب . هدـش  رت  ، کشا زا  امامت  زین  ربمایپ 
اما درادرب ، وا  يور  زا  ار  ام  ربمایپ  لاح  تیاعر  هب  تساوخ  ردـپ  میدرـشف . شوغآ  رد  میدیـسوب و  میدـیئوب و  تارک  هب  ار  اـهنآ  میدرک و 

نیرخآ میریگب ، مه  زا  ار  ناـمیاههرهب  نـیرخآ  راذـگب  ناـشمیوبب ، نـم  راذـگب  دـنیوبب ، ارم  راذـگب  نـک ، ناـشیاهر  تشاذـگن - : ربماـیپ 
دنک تنعل  ادخ  درک . دهاوخ  ناشهطاحا  هثداح ، تبیـصم و  دیـسر و  دهاوخ  رایـسب  یتخـس  ود  نیا  رب  نیا  زا  سپ  مینکب . ار  نامیاهرادید 
راـک هب  هظحل  نآ  رد  هک  یناـبز  اـهنت  تحلاـص . ناـنموم  هب  مراپـسیم و  وـت  هـب  سپ  نـیا  زا  ار  ود  نـیا  ایادـخ ! ارم . نادـناخ  رب  نارگمتس 
نیع رد  داتـسیا و  اپ  رب  نامتایح  راوتـسا  دومع  یلع ، درکیم . نامبآ  عمـش  نوچ  دمآیم و  هحفـص 68 ] هفقویب [  هک  دوب  کشا  دمآیم ،

لاعتم يادـخ  دـنادرگ ، هدایز  ناتربمایپ  نادـقف  تبیـصم  رد  ار  ناترجا  ادـخ  درک - : اعد  دـیزرلیم ، هثداح  نیا  نافوط  رد  دوخ  هک  لاـح 
ای هاّدَج ! ای  میدزیم - : دایرف  ام  و  هاتبا ! ای  هاتبا ! ای  یتفگیم - : مئاد  وت  دش . دنلب  نامسآ  هب  نامهمه  ناغف  درب . دوخ  اب  ار  شایمارگلوسر 

نفک طونح و  لسغ و  هب  ردپ  هَّللا ! ْقلَخ  َْریَخ  ای  هَّللالوسَر ! ای  درکیم - : همزمز  تخیریم و  کشا  دوب ، يروبص  يهوسا  هک  ردپ  و  هاّدَج !
يامرـس يذوم  زوس  هک  ام  يدرکیم . هیرگ  طـقف  تسا ، هار  رد  یتملظ  هچ  تسا و  هتفر  يدیـشروخ  هچ  یتسنادیم  هک  وت  دـش ، لوغـشم 
كرابم رکیپ  هناخ ، رد  میدرکیم . نویـش  ناغف و  دادیم ، نامربخ  موش  یعیاقو  زا  دـیزگیم و  ار  نامیاهنت  هتـسب ، ياهرد  يـال  زا  نوریب 

ار وت  رگج  رتـشیب  هچنآ  دوبن  موـلعم  و  نامـسآ . رب  تردـق  گـنج  يوـهو  ياـههناخ  نوریب  رد  دوـب و  نیمز  يور  رب  ناـهج  قـلخ  نیرترب 
وت و ردـپ و  ربمایپ ، هچنآ  نتـسیرگ . رد  دوب  وت  اب  قح  دوب  هچ  ره  ود . ره  ای  هناخ ، نوریب  ثداوح  ای  دوب  هناخ  نورد  يهثداـح  دـنازوسیم 

هیرگ تبیـصم  مادک  رد  نونکا  منادیمن  نم  یلو  دشیم . هبنپ  رد  نوریب  رد  دیدوب ، هتـشر  مالـسا ، دلوت  يادـتبا  زا  صلاخ  نانموم  يهمه 
مرطاخ زا  هاـگچیه  ربماـیپ ، گوس  رد  وت  يهیثرم  نیا  وت ؟ تداهـش  اـی  ربماـیپ ؟ تلحر  ردـپ ؟ تیمولظم  مالـسا ؟ تبرغ  تبیـصم  رد  منک ،
ِْضیَِفب یلْخبَت  َْکیَو ال  احـس  عمّدلا  یبَکْـسا  ُْنیَع  ای  ْنیَع  ءاِیْبنَالا  ِمَتاِخل  يدـْقَف  َدـَْعب  هحفـص 69 ] یئازَع [  یّنَع  َناـبَو  يْربَص  َّلـُق  دوریمن :

یتافَو ْلِّجَع  یهِلا  ای  ءایـضلا  َدـَْعب  ماّلَظلا  هالَع  هُوْلعَت  َْتنُک  يّذـلا  ُرَْبنَْملا  َيَرت  َْول  ءافَعُّضلا  ِماتیَْالا و  ِفْهَک  َو  هَّللا  ةریِخ  ای  هَّللالوُسَر  ای  ءامِدـلا 
هحفص 70] [ . ] 21  ] یئالوم ای  ةایَْحلا  ُتْضَغب  ْدَق  ًاعیرَس 

تمسق 07

. یِلتاق ُدَمَْکلاَو  يوُّدَع  یب  ْتَمَش  َو  يدلَج  یَنَناخ  َو  ّیتَُوق  َْتعَفَر  یماتْیلا ... ... لمارَْالا و  َعیبَراو  هامِساْقلَابَا ! او  هادَّمَُحماو ! هایّفَصاو ! هاَتبَا ! او 
بارحم هلبق و  ناجردپ ! يرْهَد ... َرَّدَکَت  َو  یـْشیَع  َصَّغَنَت  َو  يرْهَظ  َعَطَْقناَو  یتْوَص ! دَمَْخنا  ِدَقَف  ةدیرَف  ۀناریح  َو  ةدیحَو  هَّللا  ُتیَقب و  هاَتبَا ! ای 

هدش مامت  ماییابیکـش  تسا ، هتفر  مناوت  ناجردپ ! دیـسر ؟ دهاوخ  تاهدرم  زیزع  رتخد  داد  هب  یـسک  هچ  اباب ! دش ؟ دـهاوخ  هچ  وت  زا  سپ 
اهنت هکی و  ناجردپ ! تسا . هتسب  ملتق  هب  رمک  هدنشک ، یهودنا  جنر و  و  تسا . هداتسیا  متتامش  هب  نمـشد  ردپ ! ماهدش  داش  نمـشد  تسا .

تسا و هتخیر  مه  رد  مایگدنز  تسا و  هتـسکش  متـشپ  تسا و  هداتفا  هت  میادـص  ناجردـپ ! نادرگرـس . ناریح و  دوخ  راک  رد  ماهدـنام و 
روای دنک و  مارآ  ار  ماهیرگ  هک  تسین  یـسک  مباییمن . یـسنوم  ریگارف ، تشحو  نیا  رد  وت  زا  سپ  ناجردپ ! تسا . هدـش  هایـس  مراگزور 

! ناجردپ دش . بیرغ  لیئاکیم  ناکم  لیئربج و  طبهم  مکحم و  نآرق  نیا  زا  سپ  ناجردپ ! هحفص 71 ] دوش [ . مایگدنامرد  فعض و  نیا 
ات تسا و  زیگنارب  ترفن  ایند  وت  زا  دعب  ناجردپ ! دروخ . لفق  مرس  تشپ  ياهرد  دش و  نوگرگد  ایند  تفای ، رابدا  هب  لیم  هنامز  وت  زا  سپ 

! ناجردپ یماجنا . ار  منزح  وت  قارف  رد  هن  تسا و  ینایاپ  وت  هب  تبسن  ارم  قوش  هن  ناجردپ ! دوشیمن . عطق  وترب  ماهیرگ  دوشن ، عطق  مسفن 
بلق هک  ادـخ  هب  ون ، وت  يرود  مغ  تسا و  هزات  وت  قارف  مخز  هظحل  ره  دـنکیمن ، هنهک  مک و  ار  مهودـنا  كاخ ، لئاح  نامز و  تشذـگ 
نارگ نم  رب  هشیمه  هعجاف  نیا  دوریمن . نایم  زا  هاگچیه  دوشیم و  رتدایز  زور  ره  هک  تسا  یمغ  مغ  نیا  تسا . تخـسرس  یقـشاع  نم 

هب دشاب ، روبص  وت  تبیـصم  وا  زعرد  دناوتب  هک  یلد  نآ  تسا . هتـسبرب  تخر  هشیمه  يارب  شیاسآ  تسا و  هزات  هشیمه  هیرگ  نیا  تسا و 
تمایق ات  وت  قارف  هودـنا  ناجردـپ ! دـناهدش . هدرمژپ  ایند  ياهلگ  تسا و  هتفر  ایند  زا  رون  وت  نتفر  اـب  ناجردـپ ! تسا . تقاـط  رپ  یلد  قح 
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ار هک  وت  زا  سپ  نانز  هویب  نامیتی و  ناجردپ ! دش . رود  نم  دوجو  زا  مه  ضامغا  ملح و  راگنا  یتفر  هک  وت  ناجردپ ! تسا . نم  كاروخ 
زا مدرم  وت  زا  دعب  ناجردپ ! میدش . هدنامرد  ام  وت  زا  دعب  ناجردپ ! دشاب ؟ شوخلد  هک  هب  تمایق  ات  وت  زا  سپ  تما  نیا  ناجردپ ! دـنراد ؟
هچ ناجردپ ! هدنامرد . هحفـص 72 ] راوخ و [  نینچنیا  هن  مدرم و  نایم  رد  میدوب  مرتحم  وت  يهطـساوب  ام  ناجردـپ ! دـندنادرگرب . يور  ام 
اب هژم  مادـک  وت  زا  دـعب  ناجردـپ ! دـباییمن ؟ رارمتـسا  وـت  زا  سپ  هک  تسا  ینزح  هچ  و  دوـشیمن ؟ هتخیر  وـت  قارف  رد  هک  تسا  یکـشا 

ورف شیوخ  رد  اهایرد  دنـشاپیمن و  مه  زا  وت  مغ  رد  اههوک  ارچ  هک  متفگـش  رد  ءاـیبنا . رون  يدوب و  نید  راـهب  وت  دوشیم . انـشآ  باوخ 
، دوبن کچوک  دوبن ، مک  هک  یتبیصم  ماهدش . تبیـصم  نیگنـس  ياهریت  جامآ  کنیا  نم  ناجردپ ! دیآیمن . رد  هزرل  هب  نیمز  و  دنوریمن .

ادخ ناگتشرف  کشا  هک  یتبیصم  ناجردپ ! دیبوک . ارم  هناخ  رد  دمآ و  دمآ و  هک  يزوس  تقاط  تبیـصم  دوبن . یندرک  لمحت  دوبن ، هداس 
هدـش یهت  تاجانم  زا  تبارحم  و  تسا . هتفرگارف  تشحو  ار  تربنم  وت  زا  سپ  ناجردـپ ! تشادزاـب . تکرح  زا  ار  كـالفا  و  دروآرد . ار 

وت قاتـشم  هشیمه  هک  دجنگیمن  دوخ  تسوپ  رد  تشهب  و  تسا . هداد  اج  شیوخ  رد  ار  یئوت  نوچ  هک  تسا  لاحـشوخ  وت  ربق  اما  تسا .
نیا ناجردـپ ! تسا . یکیرات  رد  قرغ  نونکا  دوب ، هدرتسگ  نماد  وت  روضح  رون  هک  اـج  ره  ناجردـپ ! تسا . هدوب  وت  زاـمن  وت و  ياـعد  و 

، ددوب وت  نانیمطا  دامتعا و  لحم  هک  ینـسحلاوبا  نآ  یلع ، نآ  ناجردپ ! دـباییم . مایتلا  وت  هب  ندیـسر  اب  طقف  هک  تسا  یتبیـصم  تبیـصم 
يدوب و هدرورپ  تنماد  رد  یکچوک  رد  هک  نامه  دوب ، وت  تسود  نیرتهب  رواـی و  نیرتکیدزن  دوب ، وت  ردارب  دوب ، وت  نیـسح  نسح و  ردـپ 
رجاهم و نموم ، نیلوا  هک  نامه  هحفص 73 ] دوب [ ، وت  هارمه  مدمه و  لدمه و  نیرتنیریش  هک  نامه  يدوب ، هدناوخ  شردارب  یگرزب  رد 
، تبیصم ناجردپ ! يرآ  تسا . باتیب  شاهتفر  تسد  زا  زیزع  هاکناج  تبیصم  رد  تسا و  هدش  اهنت  تخس  نونکا  وا  دوب . وت  روای  نیرتهب 
هچ تسا . هدیبسچ  تخـس  ار  نامنابیرگ  هودنا ، تسا و  هدش  ام  لتاق  هآ ، کشا و  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  ام  زیزع ، نداد  تسد  زا  تبیـصم 

نوخ شراب  زا  رگا  وت  رب  ياو  راـبب . مشچ ! يا  مشچ ! تسا . هتفرگ  هلـصاف  نم  زا  یلـست  تسا و  هدـش  مک  وت  گوس  رد  مربص  ردـپ ؟ منک 
وت رب  نامـسآ  عبت  هب  همه  نیمز  ناگدنرپ و  شوحو و  اههوک و  نافیعـض . نامیتی و  هاگهانپ  يا  قح ! يهدـیزگرب  لوسر و  يا  ینک . غیرد 

و دـندرک . نویـش  دـندز و  هجـض  ماش ، حبـص و  نآرق  سرد  بارحم و  دنتـسیرگ . ءاحطب  رعـشم و  نکر و  نوجح و  نم ! ياقآ  دنتـسیرگ .
زا تملظ  نونکا  یتفریم ، الاب  نآ  زا  وت  هک  يربنم  يدیدیم ، ار  تربنم  شاک  دش ، بیرغ  وت  نتفر  اب  هک  یمالـسا  تسیرگ ، وت  رب  مالـسا 

تسا و گرم  وت  نودـب  تایح  تسا ، یلاخ  وتیب  یگدـنز  ناجردـپ ! ماهدـیرب . نایح  زا  نم  هک  ناسرب  ار  مگرم  ایادـخ . دوریم . الاب  نآ 
ار مناج  نم  ناجردپ ! دنکیم ، ساسحا  وا  یلاخ  ار  اج  همه  ددرگیم ، وا  لابند  هب  اج  همه  دراد ، ياهدشمگ  هکنآ  تملظ . وتیب  ینـشور 
هحفص 74] هک [  ینهاریپ  نامه  مبایب ، مایتلا  تنهاریپ  هب  راوبوقعی  دیاش  متفگ  ماهدرک . مگ  ار  ملبق  ماهدرک . مگ  ار  مرگج  ماهدرک و  مگ 

متفر شوـه  لاـح و  زا  دز ، مشتآ  رتـشیب  درک و  هدـنز  ماهماـش  رد  ار  وـت  يوـب  تایلاـخ  نـهاریپ  اـما  دوـب ، هداد  لـسغ  نآ  رد  ار  وـت  یلع 
هب تفگیمن . تفگن و  ناذا  وت  زا  دعب  لالب  [ . 22 . ] تسا هدرپس  نم  تسد  هب  ار  نهاریپ  هکنیا  زا  درکیم  تتامش  ار  دوخ  یلع  هکنانچنآ 

. دـیرب ار  مناـما  هیرگ  تفگ ، هک  ار  ربکا » هَّللا  . » دوش هتـساک  متبرغ  مغ و  زا  دـیاش  مونـشب ، ار  مردـپ  نذوم  يادـص  مراد  تسود  متفگ : وا 
هتفر نامسآ  هب  مناج  دندیسرت ، همه  هک  تفر  نامسآ  هب  نانچنآ  ماههیـص  تسـشن ، مناج  شوگ  رد  هللالوسر  ادمحم  نادهـشا  ياون  یتقو 
منک هچ  [ . 23 . ] مسرتیم امـش  ناج  رب  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : دادـن  همادا  رگید  لالب ، مدرک  هچ  ره  مدـمآ ، شوه  هب  یتقو  دـشاب ،

وت و ربق  رانک  منیـشنب  هک  تسا  نیا  دـیآیمرب  نم  زا  طقف  هچنآ  دوشیمن . رپ  زیچ  چـیه  اب  تایلاـخ  یلاـج  تسه و  هشیمه  تداـی  ردـپ ؟
هب دـیوبن . ار  ياهیلاغ  کشم و  رطع و  چـیه  نآ  زا  سپ  رگا  كاب  هچ  هدـش ، انـشآ  يدـمحا  بترت  اب  شاهماش  هکنآ  منک : همزمز  ار  متبرغ 

هدش یلوتـسم  نم  رب  نانچنآ  هودنا  تبیـصم و  دونـشیم ؟ ارم  ناغف  هیوم و  هجـض و  ایآ  هک  وگب  تسا  هتـشگ  نیمز  ياههیال  یناهنپ  هکنآ 
هیاـس نیا  هک  مد  نآ  اـت  مدوـب و  دـمحم  تیاـمح  تمحر و  هیاـس  رد  نم  دـشیم . بش  تخادـنایم ، زور  يوـلگ  رب  هجنپ  رگا  هک  تـسا 

متس و زا  مسارهیم  هحفـص 75 ] تسا و [  هتخیر  ناگیامورف  لباقم  رد  یتح  ملاب  رپ و  زورما  مدیـسرتیمن . زیچ  چیه  زا  نم  دوب ، هدرتسگ 
سنوم اهنت  وت ، زا  سپ  هودـناو  نزح  دـننکیم . هیرگ  نم  تبیـصم  راسخاش  رب  ماگنه  بش  مه  نایرمق  یتح  منکیم . عفد  میادراب  ار  ملاظ 
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هحفص 76] نم [ . شوپالاب  اهنت  کشا  تسا و  نم 

تمسق 08

مخز و يور  کمن  هنایم ، نیا  رد  و  تسادـخ ، اب  شندـش  بوخ  شنتفاـی و  ماـیتلا  شنتفر ، اـما  دـیآیم  هراـبکی  دـنامیم ، تحارج  هب  مغ 
هک یـشتآ  تیاـکح  تفهن . ناوـتیم  هن  تفگ و  دوـشیم  هن  هک  یتیاـکح  تسا . رگید  یتیاـکح  مخز ، رب  مـخز  مـخز و  يـال  ناوختـسا 

ربمایپ کی  گرم  یتح  دوبن ، ردپ  کی  گرم  اهنت  وت  يارب  ربمایپ  گرم  دشاب . هتشاد  دیابن  ای  درادن ، دود  اما  دنکیم  رتسکاخ  دنازوسیم ،
هک تسنادیمن  تخانشیمن . ار  ادخ  باتک  هّللا ،» َباتِک  اُنبْسَح   » تفگ هکنآ  دوب . ینشور  گرم  دوبن ، عمـش  گرم  دوب ، مایپ  گرم  دوبن ،

ندرگ لاب  و  لاب ، کی  هک  دـیرپ  ناوتیمن  اهنت  هن  لاب  کی  اـب  هک  دـیمهفیمن  دـنکیم ، نوگژاو  ار  شنیرفآ  ییاـهنت ، هب  لـقث  ود  زا  یکی 
ذغاک تسین ، باتک  ماما ، نودب  باتک  هک  دندیمهفن  مه  مدرم  هک  وا  هن  و  دنکیم . بلس  ناسنا  زا  مه  ار  یئطب  نتفر  هار  ناکما  دوشیم و 

، ماما نودب  نآرق  تسا و  كاخ  گنـس و  ماما  نودب  هبعک  تسین و  هلبق  ماما  نودب  هلبق  هک  دـندیمهفن  ناج و  حوریب و  تسا  ياهتـشون  و 
هکنآ رگم  ددرگیمرب . هحفـص 77 ] هنـسرگ [  نیقی  هب  دورب ، ینامهیم  هب  هناخبحاصیب ، يهناخ  هب  سک  ره  تسا . هناـخبحاصیب  يهناـخ 

يدیدیم و ار  هلاسر  مده  لوسر ، گرم  رد  وت  دشاب . نونجم  هیفـس و  كدوک و  ای  دشاب  هدرک  بصغ  دصق  دـشاب و  هتـشاد  لواپچ  لایخ 
ربخ هدـنیآ  هتـشذگ و  ثداوح  زا  وت  دوب . ادـیپ  زیچ  همه  يدوب ، هداتـسیا  وت  هک  اجنآ  دوب ، وت  اب  قح  و  ار . ماـیپ  يدوباـن  ربماـیپ ، گرم  رد 
وت تماما . تلاسر و  زج  دوب ، هداد  زین  وت  هب  دوب ، هداد  ردپ  ربمایپ و  هب  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  يراد . مشچ  شیپ  ار  همه  هک  راگنا  يدادیم ،

: دینش خساپ  تفاتش و  ربمایپ  دزن  هب  هدزتفگش  ردپ  هک  یتفگ  نخس  لبقتسم  یـضام و  یـسرک و  شرع و  زا  نانچنآ  ردپ  شیپ  رد  رابکی 
نیا زا  لد  زین  ربمایپ  زا  سپ  لـیئربج  هک  مراد  نیقی  نم  دـنکن ، رواـب  رگا  مه  سکچیه  مینادیم . اـم  هک  ار  هچنآ  دـنادیم  مه  وا  يرآ ، - 

مـشچ شیپ  زا  یتآ  ياههنتف  همه  تشاذگ ، لاحترا  شلاب  رب  رـس  ربمایپ  هک  مدنامه  دنام . یقاب  شرف  شرع و  طبار  نانچمه  دنکن و  هناخ 
هک دوب  ربماـیپ  لـسغ  بآ  رد  زونه  ردـپ  ياهتـسد  يدرک . نامـسآ  هناور  ار  هادـمحماو  ياون  يدز و  هجـض  ناـنچنآ  وـت  هک  تشذـگ  وـت 
هک دوب  نیمز  رب  زونه  ربمایپ  رهطم  دسج  دنکفا . يدمحم  مالـسا  راک  رد  هرگ  دروخ و  هرگ  مه  هب  هدـعاس  ینب  يهفیقـس  رد  هنتف  ياهتـسد 
رد دش . یلجتم  هدعاس  ینب  يهفیقـس  رد  ایند  دنام و  ربمایپ  رانک  رد  نید  تفرگ . ندیراب  هنتف  ناراب  دش و  رادیدپ  نامـسآ  رد  هریت  ياهربا 
هب یتـح  هکنآیب  دـنتخورفیم  ترخآ  يرماـس  يهفیقـس  رد  مدرم  دوب ، هنادواـج  يروط  هب  یـسوم  تعیاـشم  راـک  رد  نوره  هک  ياهظحل 

رمع هب  دندمآ و  هدعاس  نب  میوع  يدـع و  نب  نعم  نیبَْملا . ُنارْـسُْخلا  َوُه  َِکلذ  ةرِخْالا ، َو  اْینُّدـلا  َرِـسَخ  دـنریگب . ایند  هحفص 78 ] ضوع [ 
رمع هدابع . نب  دعس  رالاسناوراک - ؟ راصنا - . تمس  هب  تفر  دیچیپ و  هفیقس  هداج  زا  اجک - ؟ تفر - . تردق  تفر ، تموکح  دنتفگ - :

نب دعس  هفیقس ، رد  دندش . هفیقـس  مزاع  ناباتـش  دنتـشادرب و  مه  ار  حارج  يهدیبعوبا  هار ، رـس  رب  میبنجب . هدشن  رید  ات  تفگ - : رکبوبا  هب 
یتقو دیشکیم . دوخ  تمس  هب  ار  نا  یتبغریب ، تلاسک و  هب  رهاظت  اب  دوب و  هتشاذگ  دوخ  يولج  رد  ار  تموکح  رتش  هدیچیپ ، ابع  هدابع ،
یلاح رد  نیا  دنتفرگ و  نادـند  هب  دندیـشک و  نوریب  راصنا  لاگنچ  زا  هدـش - یپ  حورجم و  هچ  رگا  ار - رتش  دـندش ، هفیقـس  دراو  هس  نیا 

هب دعـس  اب  تشاذگ و  اوعد  تنوشخ و  رب  ار  انب  لومعم  قبط  رمع  دوب . هدرب  دای  زا  ار  رتش  راسفا و  رادـغاد ، رادازع و  رتش ، بحاص  هک  دوب 
تسد رد  ار  نانع  دوخ ، رکبوبا  و  دیآیم . ام  راک  هب  رتشیب  شمرن ، اجنیا  غَْلبَا » انُه  ُْقفِرلَا  : - » هک دروآ  شدای  رکبوبا  اما  تخادرپ ، هرجاشم 

ار راصنا  تراما و  هتـسیاش  ار  نانآ  هکنانچنآ  درمـش  رترب  ار  نیرجاهم  اما  درک  دیجمت  ود  هحفـص 79 ] ره [  راصنا  نیرجاهم و  زا  تفرگ ،
ار نآ  زا  رتهب  ای  نآ  لثم  رکبوبا  هکنآ  رگم  مدوب  هتخودنین  يرکم  چیه  هار  نیا  رد  نم  هک  تفگ  رمع  اهدعب  درک . دادملق  ترازو  هتسیاش 

شیرق زا  هتـسد  نیا  ار  نم  تما  : » دوب هتفگ  نیا  زا  شیپ  ربمایپ  ْهنِم .» َنَسْحَِاب  َْوا  ِِهب  یتَا  اـِّلا  قیرَّطلا  ِیف  ُهتْرَّوَز  َناـک  ٌءیَـش  اـم  . » درب راـک  هب 
راـنک رب  نآ  زا  دنتـسناوتیم  شاـک  يا  دوب - : هدومرف  تسیچ ؟ طیارـش  نیا  رد  مدرم  فیلکت  دـندوب - : دندیـسرپ  درک ». دـهاوخ  كـاله 

وا هب  ار  نآ  عـضاوت  اـب  اـهنآ  دـنک و  فراـعت  حارج  هدـیبعوبا  رمع و  هـب  ار  تموـکح  رکبوـبا ، هـک  دوـب  هدـش  نـیا  رب  رارق  [ . 24 . ] دننامب
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ادخ هب  هن  تفگ - : رمع  دینک . مامت  ار  راک  دینک و  تیعب  حارج  هدیبعوبا  ای  رمع  اب  ای  تفگ - : ینارنخـس  مامتا  زا  دعب  رکبوبا  دننادرگرب .
لوا دروآ و  شیپ  تسد  گنردیب  رکبوبا  مینک . تعیب  وت  اب  ات  روایب  شیپ  ار  تتـسد  مینکیمن . ار  راک  نیا  امـش  دوجو  اـب  مادـکچیه  اـم 

تدـحو هک  تساوخ  مدرم  زا  هنایزات  نابز  اب  رمع  سپـس  دـندرک . تیعب  وا  اـب  هفیذـح  مـالغ  ملاـس  دـعب  حارج و  يهدـیبعوبا  دـعب  رمع و 
ربکا هللا  يادص  رد  نوریب  زا  هک  دوب  نیفدت  لیسغت و  راک  رد  زونه  ردپ  هحفص 80 ] دننک [ . تیعب  ربمایپ ! يهفیلخ  اب  دننکشن و  ار  نیملسم 
ردپ هچنآ  [ . 25 . ] تسا هدش  دوشب  دیابن  هچنآ  ینعی  تفگ - : سابع  تسیچ ؟ ریبکت  نیا  ینعم  ومع  دیسرپ - : سابع  زا  توهبم  ردپ  دمآ .

هک یتـقو  تسا . یبـسن  روضح  تبیغ و  دوب . بیاـغ  دوبن ، ربماـیپ  شیپ  هک  ره  هظحل  نآ  رد  دوب . روـضح  نیع  دوـبن ، تبیغ  تلفغ و  درک ،
اب هک  یـسک  دوشیم . هسیـسد  هسوسو و  راچد  دشابن ، هک  ره  تسا . روضح  ندوب  نید  رانک  رد  نید و  اب  تسا ، هدـنام  نیمز  رب  ادـخ  نید 
هک یباتبش  مرک  رطاخ  هب  دریگب ، رون  دیـشروخ  زا  دـشاب و  نامـسآ  رد  دـیاب  هاـم  دـنکیمن . مگ  ار  هار  هک  تسا  غارچ  راـنک  رد  غارچ و 

تفرگ تدش  رد  نوریب  رد  همهمه  دندرک ، هطاحا  ار  ربمایپ  يهناخ  دنتشذگ و  هفیقس  فقس  زا  هنتف  ياهربا  دناسرب . نیمز  هب  ار  دوخ  دیابن 
، يادـص مینزیم . شتآ  ار  ناتهمه  هنرگ  دـیئایب و  نوریب  دـیوایب . نوریب  دـیزرل - . ربمایپ  يهناـخ  ياهنوتـس  هک  دـش  هتفوک  ناـنچنآ  رد  و 

راذـگب راـک ؟ هچ  اـم  اـب  ار  وت  يدوشگن - . ار  رد  اـما  یتـفر  رد  تشپ  هب  يدـش و  دـنلب  اـج  زا  مغ  اـیند  کـی  هک  اـب  وت  دوـب . رمع  يادـص 
. ] دـننک تعیب  ربمغیپ  يهفیلخ  اب  دـنیایب و  دجـسم  هب  دـیاب  همه  مشاه ، ینب  سابع و  یلع ، دوب - : رمع  دایرف  مه  زاب  مینکب . ار  نامیرادازع 

نک و زاب  ار  رد  دناهدرک ، تعیب  رکبوبا  اب  نیملسم  تسا - . ربمایپ  رس  يالاب  اجنیا  هک  نیملسم  يهفیلخ  ماما و  هفیلخ ؟ مادک  هحفص 81 - ]
لوسر يهناـخ  ینکیم ؟ هچ  یمهفیم  چـیه  تسا ، ربمغیپ  رتخد  هداتـسیا ، رد  تشپ  هکنیا  تفگ - : رمع  هب  رفن  کـی  منزیم . شتآ  هنرگ 

هناخ يور  رـس و  زا  شتآ  دـش و  مهارف  مزیه  يدوزب  منزیم . شتآ  تسا ، نآ  رد  هک  ره  اب  ار  هناخ  نیا  دیـشک - : هرعن  هراـبود  رمع  هللا ...
؟ تسیچ تیاده  هک  تفگ  ناوتیم  هتفرگ  ار  شیاهشوگ  هک  یـسک  هب  يدرکیم  روصت  يدوب و  هداتـسیا  رد  تشپ  نانچمه  وت  تفر . الاب 
زا عافد  هتـسیاش  وت  يهزادنا  هب  سکچیه  اما  دندوب ، مه  هللا  لوسر  باحـصا  زا  دـنچ  ینت  هناخ  رد  تسا . هنوگچ  تلاسر  تساجک و  ریخ 

دنادن یسک  دوب  لاحم  تیاصو . تلاسر و  نایم  دنویپ  نیرتهب  هطـساو و  نیرترب  يدوب ، تیالو  توبن و  نایم  يهقلح  وت  دوبن . ربمایپ  میرح 
ْنَمَف یّنِم ، ُۀَعِْـضب  ُۀَمِطاف  هک - : ربمایپ  ثیدح  نیا  ندـش  شومارف  يارب  دوب  دوز  زونه  تسا . هللالوسر  نت  يهراپ  هداتـسیا ، رد  تشپ  هکنآ 

. ار ادخ  درازایب  ارم  هک  ره  تسا و  هدرازآ  ارم  درازایب ، ار  وا  هک  ره  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف  هَّللاَذآ . ْدَـقَف  یناذآ  ْنَم  َو  یناذا  ْدَـقَف  اهاذا 
راوید نایم و  زا  وت  دایرف  هک  دز  دگل  توبن  میرح  رد  هب  نانچنآ  رکبوبا ، يهکرعم  رایب  شتآ  رمع ، تفر ، الاب  ادخ  هناخ  رد  زا  شتآ  یتقو 
یـسک رگا  تساجنیا ! البرک  تساجنیا ! اروشاع  هدـم . يرادـلد  البرک  هب  ارم  ناسرتم . اروشاع  زا  ارم  ردام ! هحفص 82 ] تفر [ . نامـسآ  هب 
شتآ ار  ربمغیپ  يرارذ  ياههمیخ  دـننکیم ، تارج  وا  نادـنزرف  دـنزب ، شتآ  ار  شرتخد  يهناخ  ربمایپ ، گرم  بات  بت و  رد  درک  تارج 

هاگودرا يهفطن  تسا . هفیقس  هاگراک  يهتخاس  دوشیم ، هدیـشک  مردارب  يور  هب  البرک  رد  هک  ییاهریـشمش  ردام ! متـسین  هچب  نم  دننزب .
اب دهاوخیم  البرک  رد  نیسح  دنامیمن . اهنت  البرک  رد  نیسح  هک  دنامن  اهنت  اجنیا  یلع  رگا  دوشیم . دقعنم  هفیقس  يهمیـشم  رد  دعـسنبا 

میرح هب  يدـعت  یتفرگ . رارق  يدـعت  دروم  وا  میرح  رد  وا و  يهناخ  رد  وت  هک  يربماـیپ  تسا . ربماـیپ  دـنزرف  هک  دـنک  تاـبثا  هیآ  لـیلد و 
رثکادـح ام  ياهتفگ . تدوخ  دریگیمن . رارق  راوید  رد و  نایم  ینز  چـیه  البرک  رد  ردام ! ربماـیپ ؟ يهون  اـی  تسا  رتنیگنـس  ربماـیپ  دـنزرف 

ار نینوخ  ياهخیم  نم  دندیـشک ، نوریب  رد  تشپ  زا  ار  وت  یتقو  ردام ! دنکیمن . خاروس  ار  نامیاهندب  نینهآ  خـیم  اما  میروخیم ، هنایزات 
هدنز نوکات  هک  میاهدرک  یناج  تخـس  ام  دش . رتسکاخ  داد و  ناج  راب  رازه  دیاب  تبیـصم ، نیا  رد  درم  دیاب  ردام ! نکن  هیرگ  وگن  مدید .

- تاهدـماین كدوک  وت  اما  دـسریم ، تداهـش  هب  ههام  شـش  كدوک  اروشاع  رد  تسین . اروشاـع  زا  رتتخـس  يزور  هک  وگن  میاهدـنام .
. هضف ریگب  ارم  یتفگ - : هحفص 83 ] وا [  هب  هک  مدینش  یتخادنا و  هضف  شوغآ  رد  ار  تدوخ  هک  مدید  نم  دیسر . تداهش  هب  تانسحم -

ناتیادص دیروایب  نییاپ   » هک دـشیم  لزان  یحو  دربیم ، الاب  ربمایپ  هناخ  رد  ار  شیادـص  یـسک  رگا  نیا  زا  شیپ  دنتـشک . ار  مانسحم  هک 
، هدـشن کشخ  ربمایپ  لیـسغت  بآ  زونه  دـیروایب ». مارتحا  اب  ار  ربمایپ  مان   » هک دـمآیم  یحو  درکیم  ادـص  مان  هب  ار  ربمایپ  یـسک  رگا  ار »
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رتخد هک  دمهفن  ار  شردام  درد  رگا  رتخد  تساجنیا . شادـبم  دریگیم . اههمیخ  هب  اروشاع  رـصع  هک  شتآ  نآ  دـندز . شتآ  ار  شاهناخ 
ردـقنیا ارم  دـناوتیمن  ییالبرک  چـیه  نیا  زا  دـعب  دـش . دـنلب  نامـسآ  هب  وت  يهلان  هک  یتقو  مدـید  راوید  رد و  ناـیم  ار  ـالبرک  نم  تسین .

دوخ زا  هک  تسا  ینیرمت  هچ  نیا  اما  منک ، یتسرپرـس  ار  ارـسا  ناوراک  ات  دـهد  نیرمت  ارم  ـالبرک  يارب  دـهاوخیم  ادـخ  دـیاش  دـنازوسب .
هنتف زا  دـنتفگ  دـندمآ ، مالـسا  مچرپ  اـب  اـهنیا  اـما  [ 26 ، ] دـنکیم ملع  رفک  همیخ  ینـشور  هـب  نمـشد  ـالبرک  رد  تـسا . رتلکـشم  هقباـسم 

مادـک تسویپن ؟ عوقو  هب  تیانج  مادـک  دـشن ؟ داجیا  فارحنا  مادـک  دوشب ؟ تساوخیم  هچ  رگید  نیا ؟ زا  رتدـب  هنتف  مادـک  میـسارهیم ،
هناخ هب  هزات  دنتشادرب ، هار  رس  زا  هک  ار  وت  دنداد ، قوس  تداهش  زرم  ات  هک  ار  وت  دشیم . مامت  اجنیمه  هب  راک  شاک  دشن ؟ هتـسکش  میرح 
نیمز رب  درک و  دـنلب  ار  رمع  درب ، هلمح  راوقدـنخ  دیـشخرد ، شکانمـشخ  ياهمـشچ  رد  تریغ  قرب  دـید ، ار  وت  لاح  هک  ردـپ  دـنتخیر .

يربمایپ هب  ار  دمحم  هک  ییادخ  هب  مسق  كاحص ! رسپ  يا  دیرغ - : ریش  نوچ  دیلام و  كاخ  هب  ار  شاینیب  و  هحفص 84 ] ندرگ [  دیبوک ،
دنلب وا  يور  زا  راوقدـنخ  زاب  و  هچ ؟ ینعی  ربمایپ  تمرح  کـته  هک  مدـنامهفیم  وت  هب  مدوبن ، توکـس  ربص و  هب  رومأـم  رگا  تخیگنارب ،

رمع و دنتفرن ، ور  زا  دندماین و  دوخ  هب  دنکیم . رتسکاخ  ار  مرگج  شایعادـت  اما ... اما ... دـنکن . بحاصت  ار  شلمح  نانع  مشخ ، ات  دـش 
ندرگ رد  نامـسیر  دـنربب . دجـسم  هب  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  وا  ات  دـندنکفا  ردـپ  ندرگ  رد  نامـسیر  نارگید  هئازخنبا و  ذـفنق و  شمالغ 

مه ار  تماما  اما  یتسیاب  اپ  يور  هب  یتسناوتیمن  تدوخ  يروایب . بات  یتسناوتن  زاب  وت  ضحم . تیمولظم  قح . يولگ  رب  بانط  دیـشروخ .
نم یتـخیوآ - . یلع  نماد  هب  يدـنک و  اـج  زا  تهاـقن  تحارج و  يهمه  اـب  ار  دوـخ  يراذـگب . اـهنت  نانمـشد  لاـگنچ  رد  یتـسناوتیمن 

هک دز  وت  حورجم  يولهپ  وزاب و  رب  ردقنآ  رمع  دوب ؟ هچ  دوب ، ریـشمش  يهتـسد  ای  فالغ  دوب ، هنایزات  منادیمن  دیربب . ار  یلع  مراذگیمن 
مه ردپ  و  مینکب ؟ میتسناوتیم  هچ  هیرگ  زج  ام  اما  دزیم ، ام  بلق  رب  هک  وت  يولهپ  وزاب و  رب  هن  راگنا  دش . اهر  تتـسد  یتفر و  لاح  زا  وت 
َّنِا ّمُا  َْنب  اَی  تفگ : دنادرگرب و  ربمایپ  يوس  هب  ور  هار  رد  دندرب . دجـسم  هب  ناشک  ناشک  ار  ردپ  یتفر و  شوه  زا  وت  دوب . دنب  رد  دوخ  هک 
هب نوره  مالک  نامه  ینعی  دنشکیم . ارم  دنراد  دناهدش و  طلسم  ام  رب  موق  نیا  ردارب ! هحفص 85 ] ینَنُوُلتْقَی [ . اوُداک  ینوفعْضَتْسا و  موَْقلا 

دیاـش و  دـنک . یعادـت  ار  يرماـس  دوهی و  ربماـیپ ، اـب  لد  درد  رب  هوـالع  تساوخیم  دـیاش  لیئارـساینب . دوهی  لـباقم  رد  یـسوم  شردارب 
يارب وت  يدـعب . یبنال  هنا  الا  یـسوم  نم  نوره  هلزنمب  ینم  تنا  دوب : هتفگ  وا  هب  هک  دروایب  مدرم  دای  هب  ار  ربمایپ  ثیدـح  نیا  تساوخیم 

(. دوشیم زاغآ  وت  اب  تیاصو  و   ) دوشیم متخ  نم  هب  توبن  هک  توافت  نیا  اب  شریزو ) دوب و  شردارب  هک   ) ییاـسوم يارب  نوره  لـثم  نم 
: - تفگ ربمایپ  ناج  هب  ربمایپ ، یصو  ردارب و  هب  ردپ ، هب  رمع  دوشیم ؟ هچ  منکن  رگا  تفگ - : ردپ  نک . تعیب  یلع  تفگ - : ردپ  هب  رمع 
: - تفگ رمع  ياهتـشک . ار  ادـخ  ربماـیپ  ردارب  ادـخ و  يهدـنب  تروـصنیا  رد  تفگ - : تشارفارب و  ار  شندرگ  ردـپ  مـنزیم . ار  تـندرگ 

نم و نیب  ربمایپ  هک  ینکیم  راکنا  ینعی  دیـسرپ - : درکیمن ، روصت  ار  تحاـقو  دـح  نیا  اـت  ردـپ  هن . ربماـیپ  ردارب  اـما  يرآ  ادـخ  يهدـنب 
تعیب تـفگ - : ردـپ  هحفـص 86 ] نک [ . تـیعب  مـینکیم . راـکنا  مـه - : رکبوـبا  تـفگ و  رمع  درک ؟ يراـج  يردارب  يهغیـص  شدوـخ ،

نآ زا  تفالخ  سپ  دـیاهدوب ، رتکیدزن  ربمایپ  هب  راـصنا  زا  امـش  هک  دوب  نیا  اـجنآ  رد  امـش  لالدتـسا  اـما  مدوبن  هفیقـس  رد  نم  منکیمن .
. تسین هدوبن و  نم  زا  رتکیدزن  ربمایپ  هب  سکچیه  تسا ، نم  قح  تفالخ  هک  میوگیم  امـش  هب  ناتلالدتـسا  نیمه  يانبم  رب  نم  تساـمش .
ور ردپ  ینک . تعیب  ات  مینکیمن  تیاهر  تفگ - : رمع  اما  دنتـشادن . نتفگ  يارب  یفرح  مادکچیه  دیهد . فاصنا  دیـسرتیم ، ادـخ  زا  رگا 
ریش مهس  ات  شودب  ناتـسپ  نیا  زا  دنک . زاب  وت  يارب  ار  نآ  ادرف  وا  ات  ینکیم  مکحم  رکبوبا  يارب  ار  تفالخ  هرگ  تفگ - : درک و  رمع  هب 

هضف تساجک ؟ یلع  يدیسرپ - : هضف  زا  يدمآ  شوه  هب  یتقو  وت  منک . تعیب  زاب  گنرین  نابصاغ  امـش  اب  رگا  هک  ادخب  يربب . ار  تدوخ 
يدـید و نانمـشد  لاگنچ  رد  ار  یلع  یتقو  يدـیود و  دجـسم  يوس  هب  ناوت  مادـک  اـب  وت  منادیمن  نم  دـندرب . دجـسم  هب  ار  وا  هک  تفگ 

كاچ نابیرگ  منکیم ، هنهرب  ار  مرـس  يرادـنرب ، میومع  رـسپ  رـس  زا  تسد  رگا  رکبوبا ! يا  يدیـشک - : داـیرف  شرـس  يـالاب  ار  ریـشمش 
ياو يا  دندرک ، تشحو  همه  رتردـقمک . مناکدوک  هن  مرتجرا و  مک  حـلاص  يهقان  زا  نم  هن  ادـخ  هب  منکیم . نیرفن  ار  ناتهمه  منزیم و 

... دـنک نیرفن  وا  رگا  بایرد . ار  هللالوسر  رتخد  ورب و  تفگ - : ناملـس  هب  ردـپ  يدرکیم . نیرفن  وت  شاـک  يا  يدرکیم ! نیرفن  وت  رگا 
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تمحر يارب  ار  ناتردپ  ادخ  دینکن . نیرفن  دـیریگن . مشخ  ربمایپ ! رتخد  يا  هحفـص 87 - ] درک [ : ضرع  دمآ و  وت  دزن  هب  ناباشت  ناملس 
شیاهر دنتشادرب و  یلع  رس  زا  تسد  تقو ، هچ  رگا  دنشکیم ... دنراد  ار  ربمایپ  قح  هب  يهفیلخ  ار ، یلع  يدز - : دایرف  وت  درک .. ثوعبم 

ار وت  ناوت ، مادک  منادیمن  نم  و  دوب . تحارج  قرغ  تمـسج  حور و  یندمآ . هچ  یلو  يدماین . يدرواین ، هناخ  هب  ار  ردپ  ات  وت  و  دندرک .
نوچ وت  یندـمآ . هچ  اـما  دـیدمآ  هناـخ  هب  ود  ره  رتمولظم . وت  زا  یلع  رتمولظم ، یلع  زا  وت  رتهتـسخ . یلع ، زا  وت  دوـب . هتـشاد  هاـگن  اـپ  رب 

، هدولآمغ دنشاب ، هدرپس  گرم  شوغآ  هب  ار  دوخ  هنابلطواد  شنادنفسوگ ، هک  یناپوچ  لثم  تسرد  ردپ  و  یتفرگ . ولهپ  هتـسکش ، یتشک ،
هب ردپ  تسین . ینیگنـس  نیا  هب  دشاب ، هچ  ره  اروشاع  مغ  هک  نک  لوبق  تخادنا . هناخ  هب  ار  دوخ  نیگمـشخ  لاح  نیع  رد  هدز و  ترـسح 

هحفص 88] تسا [ . اروشاع  رازه  سپ  نیا  زا  ار  ردپ  و  ار . وت  يولهپ  ار و  وت  يوزاب  دید و  دهاوخ  ار  وت  يور  لیسغت ، ماگنه 

تمسق 09

نارازگراک دوبن . یمغ  مک  دیدوب ، هدید  تفالخ  بصغ  غاد  هزات  هک  نم  يوناب  امش  يارب  نیا  تفر و  تسد  زا  كدف  هک  دمآ  ربخ  اتعفد 
گنر دیدوب . يرامیب  رتسب  رد  امـش  تشامگ . اجنآ  رد  ار  دوخ  دارفا  درک و  نوریب  كدف  زا  ار  ام  هفیلخ  دـنتفگ - : دـندمآ و  ناساره  امش 

ار رد  رمع  هک  مدنامه  زا  دوب . هتسشن  يدوبک  هب  ناتنامـشچ  رود  دوب و  هتفر  ناتهاگن  غورف  دیزرلیم ، زونه  ناتیاهتـسد  دوب و  درز  ناتیور 
تسا و مامت  راک  هک  مدـیمهف  نم  بایرد ! ارم  هضف  دـیدز - : دایرف  امـش  تفرگ و  ار  ناتهارمه  كدوک  ناـج  تسکـش و  امـش  يولهپ  رب 

بـصغ مه  ار  كدف  دیدینـش - : و  ارچ !!؟ دیتفگ - : دـیدیهج و  يرامیب  رتسب  زا  برطـضم  رطـضم و  امـش  دوشب . دـیابن  هچنآ  تسا  هدـش 
يارب مه  هفیلخ  دوخ  هک  امش  نارازگراک  طقف  هن  تشادن ، یباوج  رگید  ارچ  نیا  هحفص 89 ] ارچ [ !؟ یبصغ - . تموکح  عفن  هب  دندرک ،

ات هنیدم  زا  هنیدم ، فارطا  رد  تسا  ياهیرق  كدف  : » هک منادیم  امـش ، يهناخ  رد  راختفا - هب  مايزینک - هک  نم  تشادن . یخـساپ  ارچ  نیا 
یتردـق جـضن و  مالـسا ، هک  لاـس  نیا  رد  ترجه . متفه  لاـس  اـت  تسا  هدوب  دوـهی  تسد  ادـتبا  زا  غاـب  نیا  تسا . هار  زور  هس  ود - اـجنآ 

ربمایپ دـننامب . ناما  رد  ات  دـنکیم  هیدـه  ربمایپ  صخـش  هب  ار  غاب  نیا  و  دـنیآیمرد و . هحلاصم  رد  زا  هدزمیب ، دوهی ، دریگیم ، هداعلاقوف 
ار كدف  دنوادخ ، حیرـص  روتـسد  هب  ربمایپ  دوشیم و  لزان  ُهَّقَح ...» یبْرُْقلاَذ  ِتاو   » هیآ ات  دنامیم  ربمایپ  تسد  رد  غاب  دریذـپیم و  ار  نآ 

ناناملسم يهمه  لاحترا ، زا  شیپ  مه  ادخ  لوسر  ناتردپ  رگا  دنک . راکنا  ار  نآ  دناوتب  یسک  هک  تسین  یتیعقاو  نیا ، دشخبیم ». امش  هب 
مد دناهتفرگ و  ناقفخ  همه  ارچ  الاح  هکنیا  همطاف . دنتفگیم - : لماتیب  همه  تسیک ؟ نآ  زا  كدف  دومرفیم : لاوئـس  درکیم و  عمج  ار 

دنروـخیمن ـالاح  دـنروخیم و  يزور  امـش  تسد  هب  غاـب  نیا  زا  هک  ینیکاـسم  ارقف و  ناـمه  دـیاب  لقادـح  منادیمن . نـم  دـنروآیمنرب .
، دیتساخرب امـش  تفرگ . ایند  بح  تشحو و  بعر و  ار  نآ  ياج  تسبرب و  تخر  ربمایپ ، اب  مه  مدرم  نامیا  راگنا  اما  دیایبرد ، ناشیادـص 

نیا زا  اما  تسـشنیم ، ناتکرابم  یناشیپ . رب  ياهزاـت  كورچ  زور  ره  ناـتراوگرزب ، ردـپ  تاـفو  زا  سپ  راـمیب . نت  رازن و  لاـح  ناـمه  اـب 
بـصغ هک  تسیچ  رگم  كدف  نیا  هک  مدرک  رکف  مدوخ  اب  نایملاع ! يوناب  دیـشخبب  ارم  مدـش . توهبم  نم  هک  دیتفـشآرب  نانچنآ  هثداح ،

زا هدیرب  يهمطاف  يارب  اما  تسرد ، تسا . يدمآردرپ  شزرا و  اب  کلم  كدـف  هحفص 90 ] دبوشآیمرب [ ؟ هنوگنیا  ار  هیـضرم  يارهز  نآ 
رقف دوب و  امش  کلمت  رد  كدف  دیدربیمن . هرهب  هاگچیه  دوخ  هک  مه  كدف  زا  هزات ، تسین ، شزرا  ایند ، لام  هک  یبقع  هب  هتـسویپ  ایند و 

دوب و امش  صخش  کلم  كدف  دادیمن . تنیز  ار  امش  يهرفس  مه  ییوج  نان  دوب و  امش  نآ  زا  كدف  دیرابیم . هناخ  نیا  يور  رـس و  را 
ارقف نیب  یتعاس  رد  ار  مهرد  رازه  نارازه  شادفب  یملاع  ناج  یلع ، امـش  يوش  دشیمن . دـنلب  هناخ  نیا  خـبطم  زا  يدود  اهزور  اهزور و 

زا يدنپسا  نوچ  امش  هک  ارجام  نیا  رد  دوب  يزار  هچ  سپ  دروآیم . هناخ  هب  ار  شایگنسرگ  دناکتیم و  ار  شیاهتـسد  درکیم ، میـسقت 
هتفایرد ار  زار  نیا  ياهمداخ  يهضف  هک  دـنکیم  یقرف  هچ  اـما  متفاـیرد . ار  زار  نیا  نم  دـناشک ؟ رکبوبا  يوس  هب  دـنازیخ و  يراـمیب  رتسب 

غاب امش  يارب  كدف  دوب ؟ هدش  هچ  ناشلقع  دوب ، هدرب  هثداح  نافوط  ار  ناشنامیا  دندیمهفیم ، ار  زار  نیا  مدرم  شاک  دشاب . هتفاین  ای  دشاب 
كدف بصغ  لباقم  رد  دیداتسیا ، تفالخ  بصغ  لباقم  رد  هک  یمکحم  نامه  هب  امـش  و  دوب . تفالخ  يهکـس  رگید  يور  دوبن ، کلم  و 
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كدف دیدیدیم . ار  ربمایپ  مایپ  مالـسا و  لصا  زا  فارحنا  تفالخ ، بصغ  لثم  تسرد  كدـف  بصغ  يارجام  رد  امـش  دـیدرک ، تمواقم 
، مالـسا ینعی  كدف  تفالخ و  كدف و  یـسایس  دعب  تفالخ  تسا و  تفالخ  يداصتقا  دعب  كدـف  كدـف ، ینعی  تفالخ  تفالخ و  ینعی 

ربمایپ ربق  تبوطر  زونه  یتقو  درک ، كاـخ  رد  ار  وا  مکح  ناوتیم  تسا ، نیمز  رب  ربماـیپ  يهزاـنج  یتقو  يوبن . تنـس  ینعی  ربماـیپ ، ینعی 
هنوراو نیتسوپ  زور  راهچ  زا  دـعب  مالـسا  و  تسین . دـیعب  يرگید  فارحنا  قافتا و  ره  درک ، لامدـگل  ار  وا  مالک  ناوتیم  هدـشن ، کـشخ 

نانز رورس  امش - ناج  رب  دنازوسیم و  ار  امش  رگج  هچنآ  دوب  نیا  و  دزیگنایمنرب . رخـسمت  زج  هک  هحفص 91 ] هللا [  قلخ  نت  رب  دوشیم 
نم هب  ار  نآ  ادخ  رما  هب  مردپ  هک  ینادیم  تسا ، نم  نآ  زا  كدف  دیدومرف - : رکبوبا  هب  دولآ  مشخ  كانبـضغ و  دنکفایم . شتآ  ملاع -

َبِهُْذِیل ُهَّللا  ُدیُری  اّمنِا   » هیآ بطاخم  هب  امـش ، هب  روایب . دهاش  تیاعدـم  نیا  رب  تفگ - : رکبوبا  يدرک ؟ بصغ  ار  نآ  ارچ  تسا ، هدیـشخب 
منابز ینعی ، روایب . دهاش  هک  تفگ  تسا  تجح  شمالک  هک  یسک  هب  روایب . دهاش  تفگ : ًاریهْطَت .» ْمُکّرهَُطی  َو  ْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجّرلا  ُمُْکنَع 

َلَّجَوَّزَع َهَّللا  َّنِا  : -» دومرف شاهرابرد  هللالوسر  هکنآ  ینعی  دـیوگیم ، غورد  ملاع  نز  نیرتوگتـسار  يربک ، يهقیدـص  ادـخ ، رب  هانپ  لـال ،
ار شنارادتـسود  نادنزرف و  ار و  همطاف  مرتخد  لجوزع  دنوادخ  هَمِطاف .» ْتَیّمُـس  َِکلِذلَف  ِراّنلا  َنِم  ْمُهَّبَحَا  ْنَم  َو  اهََدلَو  َۀَمِطاف و  یتَْنبا  َمَطَف 

حیرصت هب  هکنآ  ینعی  دوشیم !؟ تابثا  هاوگ ، اب  شنخس  تحـص  دش ، هدیمان  همطاف  همطاف ، ببـس ، نیدب  تشاد و  نوصم  منهج  شتآ  زا 
يوناب دوش !؟ دییات  رگید  یـسک  يهطـساوب  شمالک  دیاب  وا . ياضر  يورگ  رد  ادخ ، ياضر  تسوا و  مشخ  يورگرد  ادـخ  مشخ  ربمایپ ،

. ] دیتماقتـسا هوسا  امـش  دـیربص ، هراصع  امـش  دـنتفریذپ ، امـش  یلو  تلاهج . يداو  رد  صوصخب  دسانـشیمن ، زرم  دـح و  تراـسج  نم !
تداهش يارب  رفن  کی  تسین ، یفاک  دیدرب - . تداهش  هب  دوب ، تقلخ  هاوگ  هک  ار  یلع  و  مروآیم . دهاش  دشاب ، دیدومرف - : هحفص 92 ]

ُهَعَم ُروُدَی  ْقَْحلا ، َعَم  ٌّیلَع  َو  یلَع  َعَم  ُّقَْحلَا  هک : ار  ربمایپ  مالک  نیا  تسا  هدینشن  هفیلخ  هادمحماو ...! هامالـسا ! او  سپ  بجع ! تسین . یفاک 
قح دـشاب  یلع  اج  ره  تسا ، یلع  يور  هلابند  قح  ددرگیم ، یلع  رود  هب  قح  تسا . قح  اـب  یلع  تسا و  یلع  اـب  قح  هشیمه  راَد . اـُمْثیَح 

شیوخ تایح  نامز  رد  ار  مالک  نیا  ردـقنآ  ربمایپ  تسا . ربماـیپ  مـالک  حیرـص  صن  دـنامیم ، نآرق  يهیآ  هب  مـالک  نیا  دـبابیم . روضح 
رد هفیلخ  دـبلطیم . تعاـطا  تسا و  تلادـع  نیع  تسا . مکح  یلع  مـالک  ینعی  نیا  و  دـنامن . هدینـشان  سکچیه  هـک  تـسا  هدرک  رارکت 

يروبـص اما  دوب  قارتحا  فرـش  رد  درد  زا  ناتناج  يزامن ! هچ  یممیت ! هچ  یتراهط ! هچ  تشگیم . ممیت  يارب  كاخ  لابند  بآ ، رـضحم 
هچ مریگب - . وت  زا  یفارتـعا  هکنیا  رگم  مهدیمن  تداهـش  تفگ - : هفیلخ  هب  امـش  رگید  دـهاش  نمیما  دـیدرب . رگید  يدـهاش  دـیدرک و 
»؟ تسا یتشهب  نانز  زا  نمیاما   » دومرف هک  يدینـشن  لوسر  نابز  زا  ار  نیا  تدوخ  تسیچ ؟ نم  دروم  رد  ربمایپ  روهـشم  مالک  یفارتعا - ؟

یبْرُْقلاَذ ِتاَو  [ » هحفـص 93 هیآ [  لوزن  زا  سپ  هک  مهدیم  تداهـش  تشهب  ناـنز  زا  ینز  نـم  دندینـش - . هـمه  مدینـش . ارچ ، شتـسار  - 
! سیونب هب - ... زاین  سیونب - ! وت - . نآ  زا  كدف  دشاب ، دش - : حالـس  علخ  هفیلخ  دیـشخب . همطاف  هب  ادخ  رما  هب  ار  كدف  ربمایپ ، ُهَّقَح »...

مدوب هتفرگ  دوب ، همطاف  نآ  زا  كدف  چیه  رکبوبا - ؟ يدرک  هچ  دش - : دراو  رمع  هن ، مامت ؟ تسا . رهز  نآ  زا  كدـف  هک  تشون  هفیلخ  و 
نورد نم  شاـک  ار . اـم  لد  دـنب  درک . هراـپ  ار  نآ  تخادـنا و  ناـهد  بآ  نآ  رب  تفرگ ، امـش  زا  ار  هتـشون  رمع  مداد . سپ  دروآ ، دـهاش 
بوخ ردقنیا  شاک  دیدوبیمن ، همطاف  شاک  دـیدوبیمن ، ربمایپ  رتخد  امـش  شاک  متخوسیم . ناتنینزان  رگج  نآ  ياج  هب  مدوب و  ناتهنیس 

. دیدرک توکـس  یلو  تسـشن  امـش  نامـشچ  رد  کشا  تفرگیمن . شتآ  ردـقنیا  ام  لد  هک  دـیدوبیمن  زیزع  ردـقنیا  شاک  دـیدوبیمن ،
، دنامک دوهش  دش - : هتفگ  دینکیم ؟ نینچ  ارچ  تفگ - : دیشک و  دردرـس  زا  یهآ  یلع ، نانمومریما  يروبـص ! توکـس و  نیا  زا  تاهیه 

نم زا  لام  نآ  هک  منک  اعدا  نم  دـشاب و  یـسک  تسد  رد  یلام  رگا  دومرف - : درک و  رکبوبا  هب  ور  یلع  ماـما  دـیروایب . دـهاش  رتشیب  دـیاب 
مکح تفگ : رکبوبا  منکیم . اعدا  هک  نم  ای  تسا  دـیلاوذ  تسا و  تسد  رد  لام  هک  نآ  زا  ینکیم ؟ بلط  دـهاش  کیمادـک  زا  وت  تسا ،

همطاـف زا  ارچ  سپ  دومرف - : یلع  تسوا . تسد  رد  لاـم  هکنآ  زا  هن  درک  هحفـص 94 ] بلط [  دهاش  یعدم ، زا  دیاب  هک  تسا  نیا  مالـسا 
درک توکس  دمآرد و  ياپ  زا  نشور  ناهرب  نیا  لباقم  رد  رکبوبا  تسا . هدوب  وا  فرصت  کلمت و  رد  كدف  هکیلاح  رد  یهاوخیم  دهاش 

ّانِا َو  ِهَّلل  ّانِا  دومرف - : ملح  راوتـسا  هوک  یلع ، میهدیمن . سپ  ار  كدف  ار ، اهفرح  نیا  نک  اهر  یلع ! داد - : باوج  تراسج  اب  رمع  یلو 
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توکس هب  رومام  مالسا ، لصا  فح  يارب  یلع  هک  دنتـسنادیم  مه  اهنآ  نیقی  هب  نُوِبلَْقنَی . ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  نیذَّلا  ُمَْلعیَـسَو  نوُعِجار ... ِْهَیِلا 
يادص هکنانچنآ  دوبر ، ار  ناتناما  هیرگ  دیتشگزاب ، هناخ  هب  یتقو  نم ! يوناب  دنتشادن . تراسج  تارج  هیاپ  نیدب  ات  هاگچیه  هنرگ  تسا و 
مالعا دیتفرگ . یبیرغ  میمصت  ناهگان  دیدرکیم . هوکش  روج ، تیمکاح  زا  دیدزیم و  ردص  ار  ناتردپ  درک . رپ  ار  هناخ  ياضف  ناتهجض 

. يرگاشفا تسا و  تیمولظم  راهظا  دنامیم ، مولظم  تسد  رد  هک  ياهبرح  نیرخآ  دینکیم . ینارنخـس  دـیوریم و  دجـسم  هب  هک  دـیدرک 
دناهدـش هدرب  باوخ  هب  هک  اهنآ  دـیاش  اما  دـنوشیمن ، رادـیب  دـناهدز ، باوخ  هب  ار  دوخ  هک  اهنآ  دوش . ماـمت  ناـگمه  رب  تجح  اـت  دـشاب 
ِلوُسَّرلا یَلَع  امَو  اما  رمتـسم . باوخ  تسا و  هنادواج  بش  تسا ، هدش  هناخ  سوبحم  تیالو ، دیـشروخ  هک  یتقو  دنچ  ره  دنروخب . یناکت 

دهاوخیم ربمایپ  تخد  هحفـص 95 - ] دیآیم [ ! دجـسم  هب  همطاف  دنازرل - . ار  رهـش  دیچیپ و  هنیدـم  ياضف  رد  دـعر  لثم  ربخ  غالَْبلا . ّاِلا 
. دش هلغلغ  ینیعلا  هفرط  هب  دجـسم  میورب . دـشاب - . كدـف  بصغ  يارجام  دـیاش  تسا -  تفالخ  بصغ  هلاسم  الامتحا  دـنک - ! ینارنخس 

راگنا دـننیبب . دورو  ضحم  هب  ار  ربماـیپ  راـگدای  اـت  دـنتفرگ  رارق  نادرم  شود  رب  ناـکدوک  دـنتفرگیم . یـشیپ  مه  زا  راـصنا  نیرجاـهم و 
مدرم و يرادـیب  دـنک و  ناتعنم  دـیدیمن  تحلـصم  هفیلخ  دـنارب . بقع  لقاال  ای  دنکـشب  مهرد  ار  دجـسم  ياهراوید  تساوخیم  تیعمج 

ياهدرد نافوط  دورن و  رد  ناشتـسد  زا  راک  هتـشر  ات  دـندش  شخپ  دجـسم  رد  شراـصنا  ناوعا و  دوخ و  دـنزب . نماد  ار  شیوخ  ییاوسر 
نیا نامـسآ ، يهصرع  رد  هام  نتـشاذگ  اپ  نوچ  دیدمآرد . هناخ  زا  راقو  هوکـش و  اب  اما  مارآ  دنکن . اج  زا  ار  تفالخ  ناینبیب  تخت  امش ،

. ربمایپ هب  نتفر - هار  رد  یتح  درف - نیرتهیبش  تسا . هدش  هدنز  ربمایپ  راگنا  دنتفگ : همه  دـیدیمارخیم ؟! نیمز  رب  هک  ربمایپ  ای  دـیدوب  امش 
امـش یتقو  دـندرک . یهارمه  دجـسم  ات  ار  ناتتوربج  لالج و  دـنتفرگ و  ار  ناتدوجو  هام  رود  هریت ، بش  ناگراتـس  نوچ  مشاه ، ینب  نانز 

یتدم دیتفرگ و  رارق  دوب ، هدش  هتخیوآ  امش  روتسد  هب  هک  ياهدرپ  تشپ  رد  دش ، سبح  دجسم  يهنیس  رد  سفن  دیتشاذگ ، دجسم  هب  مدق 
هک یضعب  دندز . هجض  دنتشاد ، ار  توکس  نیا  ندینش  شوگ  هک  اهنآ  و  دوب . نآ  رد  فرح  ایند  کی  هک  یتوکـس  دیدرک . توکـس  طقف 

دعب و  دش . هلان  هجض و  هچراپکی  دجـسم  دناکرت . ار  دجـسم  ضغب  امـش  هیرگ  تفریمن . رانک  هیرگ  اب  زج  دوب ، هتفرگ  ار  امـش  يولگ  هار 
هللا مسب  هحفص 96 ] دیدوشگ [ : نخس  هب  بل  دنکیم و ... نادنچ  دص  ار  یگنشت  دنزیم و  نماد  ار  شطع  هک  یتوکـس  دیدرک ، توکس 

ینازرا شیپ  زا  هچنآ  رب  شیاتـس  انث و  هدومن و  ماـهلا  هچنآ  رب  ار  وا  مه  رکـش  هدومرف و  ماـعنا  هچنآ  رب  ار  يادـخ  ساپـس  میحرلا  نمحرلا 
. هدـش لزاـن  ناـسنا  رب  وا  يوس  زا  یپاـیپ  هدرک و  هطاـحا  ار  رـشب  هتـسویپ  هک  ییایادـه  بهاوم و  اـهتمعن و  همه  رطاـخ  هب  دـمح  هتـشاد .

رـشب كارادا  يهیطح  زا  دـبا  ات  نآ  هنماد  رتارف و  شاداپ  ناربج و  دـح  زا  نآ  ياـهزرم  تسا و  نوریب  ددـع  يهلـصوح  زا  اـهنآ  يهراـمش 
تخیگنا و رب  شیوخ  معن  شیازفا  اب  ار  قیالخ  شیاتس  و  دننک . بلط  ار  تمعن  دایدزا  رارمتسا و  رکش  اب  ات  داد  ادن  ار  نامدرم  رتهدرتسگ .
هک ياهملک  تسین . روصتم  شیارب  یکیرش  چیه  هک  ییادخ  هللا » الا  هلا  ال   » هک مهدیم  تداهش  و  داد . رارق  اهتمعن  ینوزفا  هلیسو  ار  اعد 
وا ندـید  ناوت  ار  اهمشچ  هک  ییادـخ  تسا . هتفای  ینـشور  نآ  زا  اههشیدـنا  تسا و  هدروخ  هرگ  نآ  هب  اهلد  تسا و  صـالخا  نآ  لـیوات 

هکنآیب دیرفآ  ار  ءایـشا  دسریمن . شتاذ  كرد  جوا  ات  لایخ ، هشیدنا و  مه و  لاب و  هک  ییادخ  هن . وا  فصو  تردـق  ار  اهنابز  تسین و 
، دشاب جاتحم  نآ  تقلخ  هب  هکنآیب  دومرف ، نیوکت  یلاثم  بلاق و  چیهیب  شتیـشم  تردق و  اب  ار  اهنآ  دشاب و  دوجوم  يزیچ  نآ  زا  شیپ 
شتیدوبع و هب  مدرم  ییامنهر  شتردـق و  راهظا  شتعاـط و  رب  قیـالخ  ندرک  رایـشه  شتمکح و  تیبثت  رگم  دـیوجب ، یتدـیاف  نآ  رد  اـی 
مشخ و زا  ناگدـنب  ات  داد  هحفص 97 ] رارق [  تیـصعم  ربارب  رد  ار  باقع  تعاط و  لباقم  رد  ار  باوث  سپـس  شتوعد . هب  ندیـشخب  تزع 
ار وا  دنوادخ  و  تسادخ . لوسر  هدنب و  دمحم ، مردپ  هک  مهدیم  تداهـش  و  دـنریگب . باتـش  شتمحر  تانج  يوس  هب  شباذـع  ماقتنا و 

يرترب دـیزگرب و  ار  وا  دـنیرفایب و  ار  وا  هـکنآ  زا  شیپ  درک  شتلاـسر  دزماـن  دراد و  لیـسگ  مدرم  يوـس  هـب  هـکنآ  زا  شیپ  درک  باـختنا 
سرت و زا  ياهلاه  رد  مدع و  دـح  رـس  رد  دـندوب و  ناهنپ  بیغ  ملاع  رد  ناگدـنب  هک  ماگنه  نآ  و  دـنک . شثوعبم  هکنآ  زا  شیپ  دیـشخب ،

تاردـقم هاگلزنم  راگزور و  ثداوح  روما و  بقاوع  هب  تفرعم  هطاحا و  ملع و  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  دـندرکیم . ریـس  تاـملظ  تشحو و 
ذوفن ار  شایمتح  تاردـقم  دـنک و  اضما  ار  شیوخ  یعطق  مکح  دـناسر و  مامتا  هب  ار  شیوخ  ییادـخ  راـک  اـت  تخیگنارب  ار  وا  تشاد ،
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رد هداتفاورف  اهشتآ و  لباقم  رد  هدز  وناز  اهنیئآ و  لباقم  رد  هدـش  هقرف  هقرف  دـش ، هجاوم  ییاـهتما  اـب  ادـخ  لوسر  دـمحم  سپ  دـشخب .
دودز اهلد  زا  ار  ماهبا  ياهیگریت  درک و  نشور  ار  اهیکیرات  دمحم  اب  یلاعت  يادخ  سپ  ادـخ . راکنا  ماد  رد  هدـمآ  راتفرگ  اهتب و  لباقم 

رب تریـصب  رون  دیـشخب و  تاجن  یهارمگ  زا  ار  اهنآ  تسب و  مدرم  تیادـه  هب  رمک  ربمایپ  دز . رانک  اههدـید  لـباقم  زا  ار  هایـس  ياـهربا  و 
هب ار  وا  دنوادخ  هکنیا  ات  دناوخارف . میقتـسم  طارـص  هب  داد و  قوس  راوتـسا  مکحم و  نید  يوس  هب  ار  اهنآ  دیـشاپ و  ناشکیرات  ياهمـشچ 
درگ تسا و  شیاسآ  رد  ایند  نیا  رـش  زا  نونکا  ص )  ) دـمحم سپ  درب . دوخ  يوس  هب  شیوخ  تفار  تسد  اب  وا و  راثیا  تبغر و  رایتخا و 
دورد هدیدرگ . شبیصن  رابج  دنوادخ  يراوجمه  هدنکفا و  هیاس  وا  رب  رافغ  راگدرورپ  يدونـشخ  دناهتفرگارف و  راکوکین  ناگتـشرف  ار  وا 

. وا رب  ادـخ  تکرب  تمحر و  مالـس و  و  وا . یـضرم  بختنم و  هحفـص 98 ] وا و [  يهدـیزگرب  وا و  یحو  نیما  وا و  ربمایپ  مردـپ ، رب  ادـخ 
ار سکچیه  دـیدوبن و  ایند  نیا  رد  راگنا  امـش  و  زین . اهبلق  شپت  دوب و  هداتـسیا  تکرح  زا  ناـمز  دوب ، هدـنکفا  هیاـس  دجـسم  رب  توکس 

اهنآ هب  ور  مدرم و  نایم  رد  دجـسم و  هب  دیتشگزاب ، شرف  هب  دعب  دیدرک و  فصو  ار  ربمایپ  ادـخ و  دـیدوب و  شرع  رد  راگنا  دـیدیدیمن .
رب دیدنوادخ  ءانما  وا و  یحو  وا و  نید  نالماح  دیدنوادخ و  یهن  رما و  رادمچرپ  نابهاگن و  عجرم و  ادـخ ! ناگدـنب  يا  امـش  دـیدومرف :
هک يراگدای  تسا . هتـسب  امـش  اب  شیپ  زا  هک  ینامیپ  اب  تسامـش  نایم  رد  نونکا  قح  رادمامز  اهتما . يوس  هب  دـیئوا  ناغلبم  نتـشیوخ و 

نـشور نآ  ياهتجح  هک  یباتک  ناشخرد . عاعـش  نازورف و  رون  قداص و  نآرق  تسادخ و  قطان  باتک  تسا ، هتـشاذگ  یقاب  امـش  يارب 
يوس هب  ار  ناسنا  نآ ، زا  تیعبت  هک  یباتک  رگید . ماوقا  يهطبغ  دروم  رختفم و  نآ  ناوریپ  یلجتم و  نآ  رهاوظ  راکـشآ ، نآ  نطاوب  تسا ،

هتخانـش نآ  يهطـساوب  دـنوادخ  ینارون  ياهتجح  دروآیم و  ناغمرا  هب  ار  تاجن  نآ ، هب  ندرپس  ناـج  شوگ  دـهدیم و  قوس  ناوضر 
تانـسحم و لـئاضف و  تالالدتـسا و  نـیهارب و  تیاـفک  تاـنیب و  ییانــشور  تاـمرحم و  دودـح  تاـبجاو و  ضیارف و  ریــسفت  دوـشیم .

نامیا دنوادخ  و  هحفص 99 ] دوشیم [ . هتخانش  نآرق  يهطـساو  هب  همه  همه و  تابوتکم ، عیارـش و  تارایتخا و  اهتبهوم و  اهتصخر و 
و امش . يزور  شیازفا  امش و  ناج  هیکزت  يارب  ار  تاکز  و  ربک . زا  امش  هیزنت  يارب  دیرفآ  ار  زامن  و  كرش . زا  امـش  ریهطت  يارب  دیرفآ  ار 

امش رب  ار  ام  تماما  تعاطا و  امش . ياهبلق  میظنت  يارب  ار  لدع  و  امش . نید  يرادیاپ  يارب  ار  جح  و  امش . صالخا  تیبثت  يارب  ار  هزور 
بلج يارب  ياهلیـسو  ار  ربص  داد و  رارق  مالـسا  تزع  يهلیـسو  ار  داهج  و  هقرفت . زا  ندـنام  ناما  رد  تلم و  نتفای  ماـظن  يارب  درک  بجاو 

رهق شتآ  زا  تظفاحم  يارب  تخاس  يرپس  ار  رداـم  ردـپ و  رب  یکین  داد و  رارق  فورعم  هب  رما  يورگ  رد  ار  هماـع  تحلـصم  قح . شاداـپ 
بجوم ار  رذـن  هب  ءافو  اهنوخ و  ظفح  يهلیـسو  ار  صاـصق  تخاـس و  تردـق  تیعمج و  شیازفا  يهلیـسو  ار  ناـشیوخ  دـنویپ  شدوخ و 

زیهرپ اهيدیلپ و  زا  يرود  يارب  ار  يراوخبارش  زا  یهن  یشورف و  مک  نتفر  نایم  زا  يارب  ار  شورف  دیرخ و  رد  نیزاوم  تیاعر  شزرمآ و 
درک مارح  ار  كرش  و  داد . رارق  تفع  يداو  هب  دورو  يارب  ياهلیسو  ار  تقرس  كرت  دنوادخ و  بضغ  ربارب  رد  یباجح  ار  اوران  تمهت  زا 

رادربنامرف و  دیریمن . مالـسا  سابل  رد  زج  تسا و  هتـسیاش  هکنانچنآ  دینک  هشیپ  ادخ  ياوقت  سپ  دـشوپب . صالخا  يهماج  یتسرپ  ادـخ  ات 
همه زا  شیب  دنوشیم . لئان  وا  تیـشخ  ماقم  هب  ادخ  دنمـشیدنا  ناگدنب  انامه  هک  هدرک  یهن  هچنآ  زا  هدومرف و  رما  هچنآ  رد  دیـشاب  ادـخ 
امک هزای  تسارهز  نیا  تحاصف !؟ ياههلق  حـتاف  اـی  تسا  همطاـف  نیا  اـبجع ! درکیم : ینیگنـس  نایدجـسم  ياـهلد  رب  تریح  تهب و  زیچ 

هدوب اجک  تسیک ؟ نیا  تباطخ ؟! ناوراک  رادهیالط  ای  تسا  هرهاط  نیا  هحفص 100 ] تغالب [ ؟! يانب  یناب  ای  تسا  لووتب  نیا  تسایک ؟!
امش مالک  هب  هک  اهلد  دوب . تریح  يداو  يادتبا  نیا  و  تسا ... ! هدرک  اطع  ربمایپ  هب  ادخ  هک  تسا  ناشوج  هشیمه  رثوک  نامه  نیا  تسا ؟

.« دَمَُّحم یبَا  َو  ٌۀَـمِطاف  ّینَا  اُومَلِْعا  ساّنلا ! اهُّیَا  ! » يریظنیب رذـب  هچ  یعرزی و  مل  نیمز  هچ  دـشیم . رذـب  يهدامآ  نونکا  دوب ، هدروخ  مخش 
رد اطخ  هن  دراد و  اج  مراتفگ  رد  طلغ  هن  تسا . یکی  مرخآ  لوا و  فرح  تسا . دـمحم  مردـپ  ماهمطاـف و  نم  هک  دـینادب  مدرم ! يا  ناـه 

نانموم اب  دیزرویم و  صرح  امـش  تیاده  هب  دوب و  ندرگ  وا  رب  امـش  ياهجنر  هک  دـمآ  امـش  نایم  هب  امـش  دوخ  زا  يربمایپ  هار . مرادرک 
نم يوش )  ) يومع رـسپ  ردارب  امـش و  نانز  ردپ  هن  تسا  هدوب  نم  ردپ  هک  دینیبیم  دیـسانشب ، ار  وا  دیهاوخب  رگا  تشاد . ینابرهم  تفار و 

زاغآ راذنا  اب  دیناسر و  ماجنا  هب  ار  دوخ  تلاسر  وا  سپ  تبسن . نیا  تسا  یتبـسن  بوخ  هچ  هک  یتسار  و  امـش . نادرم  ردارب  هن  تسا  هدوب 

هتفرگ ولهپ  www.Ghaemiyeh.comیتشک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 53زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


، نابز نیرتهب  اب  درـشف و  ار  ناشهاگولگ  تفرگ ، ار  ناشیاهندرگ  تخاون ، نانآ  قرف  رب  ریـشمش  تفاـت ، رب  ور  ناکرـشم  هاـگترپ  زا  درک ،
ات هک  دـیلام  كاخ  هب  ار  نانآ  راـکفا  تشپ  ردـقنآ  تسکـش و  تب  ردـقنآ  درک . توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  ناـنآ  تمکح ، هظعوم و  ناـبز 

هحفـص اب [  درک و  يرگهولج  قح  تفای و  روهظ  لاجم  حبـص  تخیرگ و  بش  دش . ناشهاگزیرگ  اهنت  تمیزه  دیـشاپ و  مه  زا  ناشعمج 
و تشگ ... هدوشگ  قاقش  رفک و  ياههرگ  دیدرگ و  هتفور  قافن  ياهراخ  دش . شوماخ  نیطایـش ، ياخههدبرع  نید ، رادمامز  مالک  [ 101

هلعـش امـش  يهرانک  رد  شتآ  زا  یهاگترپ  دیدوب و  اهنت  یهت و  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دـش . زاب  هللا » الا  هلا  ال   » نتفگ هب  امـش  نابز  هاگنآ 
. دوب زیگنارب  عمط  ناتفعـض ، دوشیم . هدروخ  یمد  هب  هک  ياهمقل  دـیتسنامیم و  بآ  ياهعرج  هب  دـیدوبن . چـیه  دـیدوب . چـیه  دیـشکیم .

گرب زا  ناتکاروخ  دیدیـشونیم ، نفعتم  بآ  نارباع . لامدگل  دـیدوب ، اپ  ریز  دـیدشیم . شوماخ  هتفاین  ینـشور  هک  دـیدوب  ياهنز  شتآ 
یلاعت يادخ  زور ، لاح و  نیا  زا  دعب  دـیوش . نآ  نیا و  لامیاپ  هکنیا  زا  ساره  لوه و  رد  هشیمه  دـیدوب و  هدـنامرد  لیلذ و  دوب . ناتخرد 

. باتک لها  ناشکرـس  برع و  ناـگرگ  زا  دیـشک ، مدرم  تسد  زا  هک  اـهالب  هچ  وا - رب  ادـخ  دورد  داد - تاـجن  ص )  ) دـمحم اـب  ار  اـمش 
زاب ناهد  نیکرـشم  ياهدژا  ای  دـشیم  نایع  ناطیـش  خاش  هک  مد  ره  درکیم . شـشوماخ  ادـخ  دـنتخورفایمرب ، گـنج  شتآ  هک  هاـگره 

دیلامیمن و كاخ  هب  ار  تشنک  دب  ناتفـص  وید  يهزوپ  تشپ و  ات  یلع - وا - و  داتـسرفیم . اهدژا  ماک  هب  ار  یلع  شردارب  ربمایپ  درکیم ،
اب کیدزن  ادـخ و  ریـسم  رد  شالت  رپ  ادـخ و  قشع  رد  دوب  قرغ  تشگیمنزاب . درکیمن  شوماـخ  ریـشمش  بآ  هب  ار  ناـشیاههنیک  شتآ 

هاوخ ریخ  هشیمه  مواقم  هشیمه  رگشالت ، هشیمه  ادخ ، ءایلوا  دیس  تسه ؛ ادخ و  ناتسود  زا  دوب  درم  يدرم  وا  هحفص 102 ] ادخ [ . لوسر 
شوـگ دـیدناراذگ و  شوـخ  بوـخ  دـیتسیز و  هدوـسآ  بوـخ  رادوریگ ، نآ  رد  امـش  امـش ... یلو  قاری . هـب  رــضاح  قاربـق و  هـشیمه  و 
دیدیم رتشیب  ار  ناتتشپ  نمشد  دیتخیرگیم و  اهگنج  زا  هک  امـش  نامه  ددرگب . ام  هیلع  راگزور  خرچ  یکات  دیدنارد  مشچ  دیدناباوخ و 

ناگدیزگرب هاگیاج  ناربمایپ و  يهناخ  ادخ  درک ... تافو  مردپ  ات  دـیدش ...  ام  هیلع  راگزور  شدرگ  هارب  مشچ  امـش  نامه  ار ، ناتیور  ات 
دش و هنهک  ناتیارب  نید  سابل  دروآرب . رـس  ناتدوجو  قامعا  زا  دش و  راکـشآ  امـش  رد  قافن  هتفخ  مئالع  دعب ... و  داد . حیجرت  وا  يارب  ار 

بارـس ياههدـبرع  و  دـندرک . دوجو  راهظا  دـندنابنج و  رـس  هدـماین  باسح  هب  هاگچیه  نازیچان  و  دروآرد . ناـبز  ناـهارمگ  يهتـسد  رس 
هلصافالب ار  امش  دناوخ . مان  هب  ار  امش  دروآرب و  رس  دوخ  هاگیفخم  زا  ناطیش  و  دیچیپ . امـش  ياهلد  يهصرع  رد  نایوج  لطاب  ناتـسرپ و 

هچ هک  دید  درک و  دنلب  اج  زا  ار  امـش  شگنرین . بیرف و  هعدـخ و  نتفریذـپ  يارب  هدامآ  شتوعد و  يوگخـساپ  تفای و  شمالک  يانـشآ 
دوز هچ  هک  دـید  تخادـنا و  ناتاههنیک  نمرخ  رد  شتآ  دـیوشیم و  مرگ  ناسآ  هچ  هک  دـید  درک و  مرگ  ار  امـش  دـیزیخیمرب و  تحار 

. دوب ضحم  بصغ  هک  دیدش  دراو  يروخشبآ  رب  دوبن و  امـش  نآ  زا  هک  دیتشاذگ  هناشن  يرتش  رب  ناطیـش  ياوغا  هب  سپ  دیریگیم . هلعش 
زونه تبیـصم  مخز  دوب . هتـشذگن  يزیچ  زونه  ربمایپ  دهع  زا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  هحفص 103 ] هتسناد [ ! یهابتشا  هتـساوخ و  ییاطخ 
هفیلخ و   ) میدیـسرتیم هنتف  زا  هک  دـیدروآ  هناـهب  دوـب . ربـق  نوریب  زوـنه  ربماـیپ  دوـب و  هدـماین  مه  هـب  زوـنه  تـحارج  ناـهد  دوـب و  هزاـت 

! امـش رب  ياو  سپ  دراد . هطاحا  نارفاکرب  منهج  هک  یتسار  دـیاهنتف و  رعق  رد  نونکامه  دـیاهداتفا و  هنتف  رد  نالا  مه  هک  يا  و  میدـیزگرب )
. تسا نشور  شزیچ  همه  امـش ! نایم  رد  تسادخ  باتک  نیا  دیوریم !؟ اجک  هب  دیدرک !؟ هچ  دیدش !؟ یـضار  روطچ  دیداد ؟! نت  روطچ 
، دیاهتخادنا رس  تشپ  ار  نآ  امش  اما  راکـشآ ، شرماوا  تسا و  حضاو  شایهاون  تسا ، ریگمـشچ  شیاههناشن  تسا ، ناشخرد  شماکحا 
. دندیزگرب نآرق  يارب  يدب  نیشناج  ناراکمتس  هک  هآ  دیبلطیم . تمکح  هب  ار  نآ  ریغ  ای  دیاهدش ؟ نازیرگ  نآ  زا  ایآ  دیاهتشاذگ . اپ  ریز 

مارآ اههنتف  هک  دیدرکن  گنرد  نادـنچ  تسا .» ناراکنایز  زا  تمایق  رد  وا  دوشیمن و  هتفریذـپ  وا  زا  دـیوجب  ینید  مالـسا  زا  ریغ  هکنآ  «و 
. دیدز نماد  ار  نآ  ياههلعـش  دیتخرفارب و  ار  اههنتف  شتآ  دیدیـشک . دوخ  يوس  هب  دوش ، مار  یتح  هکنآ  زا  شیپ  ار  تفالخ  يهقان  دریگ ،

نتفرگ يهناهب  هب  دیتسب . وا  هدیزگرب  یبن  تنـس  قح و  نید  راونا  ندرک  شوماخ  هب  رمک  دیدش و  هدـننک  هارمگ  ناطیـش  گنز  هبی  شوگ 
، میدرک ربص  ام  اما  دـیدش . روهلمح  ناتربمایپ  نادـناخ  نادـنزرف و  رب  مدرم  هوبنا  اب  و  دیدیـشون . هنایفخم  اـمامت  ار  نا  ریـش ، يور  زا  فک 
ار تیلهاج  مکح  هکیئاج  ات  میربیمن . ثرا  ام  هک  دینکیم  رکف  امش  هکیئاج  ات  میدزن . مد  میدروآ و  بات  مکـش ، رب  هزین  ولگ و  رب  رجنخ 
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. دـینادیم دـینادیمن ؟ ایآ  دـنراد ؟ نامیا  هک  یناسک  يارب  هحفـص 104 ] تسادـخ [  مکح  زا  رتهب  یمکح  هچ  و  دـینکیم . يراـج  اـم  رب 
!؟ دوش هتفرگ  روز  هب  نم  ثرا  هک  تسا  قح  نیا  ایآ  ناناملسم ! يآ  مربمایپ . رتخد  نم  هک  تسا  رتنتشور  زور ، يهنایم  دیشروخ  زا  ناتیارب 

یتشز ربون  بجع  مربن !؟ ثرا  تردـپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردـپ  زا  وت  هک  تسادـخ  باـتک  رد  نیا  اـیآ  رکبوبا ! يا  هفاـحقیبا ! رـسپ  يا 
ایآ درب » ثرا  دواد  زا  نامیلس  : » دیوگیمن نآرق  ایآ  دیمهفیمن !؟ ای  دیتخادنا  رس  تشپ  دیتفگ و  كرت  ار  ادخ  باتک  ادمع  ایآ  ياهدروآ !
نیا دربب ؟». ثرا  بوقعی  لآ  نم و  زا  ات  نک  تیانع  يدنزرف  نم  هب  ایادخ  تشاد : هضرع  ایرکز  : » هک دـیوگیمن  ایرکز  يارجام  رد  نآرق 

تسا نیا  دالوا  دروم  رد  دنوادخ  شرافس  : » هک زین  نیا  و  دنراد ». حیجرت  ناگناگیب  رب  ندرب  ثرا  رد  نادنوایشوخ  : » هک تسا  نآرق  مالک 
هتسیاش زرط  هب  ناگتسب  ردام و  ردپ و  يارب  دراذگب ، دوخ  زا  یلام  یسک  رگا  : » دیامرفیم زاب  و  نارتخد ». ثرا  ربارب  ود  نارـسپ ، ثرا  هک 

ادخ ایآ  مرادن !؟ مردپ  زا  ياهرهب  ثرا و  چیه  نم  هک  دـیربیم  نامگ  امـش  ایآ  ناراکزیهرپ ». يهدـهع  رب  تسا  یقح  نیا  دـنک و  تیـصو 
دنربیمن و ثرا  رگیدکی  زا  بهذم  ود  لها  دـیئوگیم : ای  هحفص 105 ] هدومن [ !؟ ءانثتـسا  ار  مردپ  هدرک و  لزان  امـش  صوصخم  ياهیآ 

هدامآ بکرم  نیا  ریگب ! ایب ! دیرتدراو ؟ یلع )  ) میومع رـسپ  مردپ و  زا  نآرق  صوصخ  مومع و  هب  امـش  ایآ  میبهذم !؟ ود  وریپ  مردپ  نم و 
شوخ هچ  و  ص )  ) دـمحم تسا  یهاوخداد  بوخ  هچ  ادـخ و  تسا  يرواد  وکین  هچ  هک  تماـیق ! هب  رادـید  ربـب . ریگب و  ار  هدـش  راـهم  و 

. تسا یهاگرارق  يربخ  ره  يارب  تسا و  هدیافیب  زور  نآ  رد  ینامیـشپ  دننکیم و  نایز  لطاب  لها  زور  نآ  رد  تمایق . تسا  یهاگهدعو 
دجسم درک . دهاوخ  لولح  یسک  هچ  رب  هنادواج  باذع  دمآ و  دهاوخ  دورف  یسک  هچ  رس  رب  ازفا  يراوخ  باذع  هک  تسناد  دیهاوخ  سپ 

زا دوب  هدرک  يراج  ربمایپ  هک  يدور  نآ  دشن ؟ بآ  ارچ  سپ  تخوسن ؟ ارچ  سپ  تفرگن ؟ شتآ  ارچ  سپ  مدآ ؟ ای  دوب  گنـس  زا  هتـشابنا 
. درمان نادرم  همهنآ  لباقم  رد  میدش  دیپس  وم  هک  دیپسور  هن  نانز  ام  دیدنگ ! دوز  هچ  تفریذپ ، نفعت  دوز  هچ  دـش ، هکرب  دوز  هچ  مدرم ،

یلاخ ماین  همهنآ  نایم  رد  دوبن  ریـشمش  کی  ییوگیم ؟ تسار  وت  همطاف  هک  دـیوگب  دزیخرب و  هک  تیعمج  همهنآ  نایم  رد  دوبن  درم  کی 
تیناقح دنکـشب و  مه  رد  ار  يرماس  يهلاسوگ  هک  دوبن  هنادرم  تسد  کی  دسج ، هزانج و  همهنآ  نایم  رد  دنک ؟ ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک 

ام هدمآرد  ییادص  دیاش  مینیبیمن ، ام  هتساخرب ، یسک  دیاش  هک  دندیـشیدنا  دوخ  اب  مشاه  ینب  نانز  دنیـشنب . تباثا  هب  ار  نوره  یـسوم و 
نیا دنسرخ  هحفص 106 ] قوقح [ ، روبقلا  رافح  دوب و  روک  توس و  دجسم ، ناتـسربق  اما  دندناباوخ  شوگ  دندیـشک و  رـس  میونـشیمن ،

زا هلزلز  اب  هدناسوپ  نفک  تفه  ياههدرم  دـناریم . نخـس  بوخ  هچ  ار ، وا  دـشکب  ادـخ  دـشاب : هتفگ  یلوا  هب  یمود  دـیاش  طقف  توکس .
ار راصنا  تریغ  گر  هک  دیدرک  رکف  دیاش  امش  درکن . دنلب  ياهدنز  چیه  لد  ربق  زا  كاخ  تاملک ، نیا  يهلزلز  اما  دنتفایم  نوریب  كاخ 

همادا راصنا و  هب  دـیدرک  ور  دـننکب . يراک  راب  تفخ  سر و  دوز  گرم  نیا  زا  دوخ  تاجن  يارب  هک  امـش  يارب  هن  اـهنآ  دـیاش  دـینابنجب ،
نیا تسیچ ؟ يارب  نم  قح  هب  تبـسن  یهجوتیب  یتسـس و  يدومخ و  نیا  مالـسا ! ناروای  يا  و  تلم ! ناوزاب  يا  نادرمناوج ! يا  : » دـیداد

هتـشاد شدـنزرف  هب  مارتحا  اب  سک  ره  تمرح  : » دومرفیمن ص )  ) ادـخ لوسر  مردـپ  اـیآ  تسارچ ؟ متـس  ربارب  رد  يراگنالهـس  لـفاغت و 
تسا و نم  اب  قح  هک  دـینادیم  امـش  دـیدیچیپ . ههاریب  هب  دـنت  هچ  دـیداتفا و  ورف  هار  زا  هلجع  اـب  هچ  تفر و  ناـتدای  عیرـس  هچ  دوشیم ؟»
؟ مامت و  درم ؟ ربمایپ  هک  دیئوگیم  ایآ  دینکیمن . اما  دیریگب ، ارم  قح  دینک و  تیامح  نم  زا  دیناوتیم  دوشیم و  لامیاپ  قح  هک  دینیبیم 

رتزاـب زور  ره  هک  تسا  یمخز  دوشیمن و  رپ  هاـگچیه  هک  تسا  یفاکـش  تعـسو . تیاـهن  رد  یتبیـصم  تسا ، گرزب  یتبیـصم  نیا  يرآ 
ياـهراخ تسا و  یـشالتم  وزرآ  دـیما و  ياـههوک  وا  گرم  رد  وا . نارجه  زا  غورفیب  ناگراتـس  تسوا و  تبیغ  يهریت  نـیمز ، دوـشیم .

یتبیـصمدب تبیـصم ، نیا  هک  ادـخب  تسین . ظوفحم  یمیرح  چـیه  تسا و  هتفر  نایم  زا  مارتحا  وا  گرم  اـب  هحفص 107 ] راکـشآ [ . سای 
شیپ ار  تبیـصم  نیا  ادخ  باتک  اما  تسین . نآ  لثم  يزوس  تقاط  اسرفناوت و  هثداح  چیه  هک  یتبیـصم  هیلب و  تسا . ياهیلب  گرزب  تسا ،

دوب هتفگ  دـیناوخیم و  همزمز  ای  توالت  اب  دـنلب ، ای  مارآ  زور ، ای  بش  تسامـش و  ياههناخ  رد  هک  یباـتک  ناـمه  دوب ، هداد  ربخ  دورو  زا 
الا دـمحم  ام  و  تسا : نیا  ربخ  نآ  تسا و  هدـش  دراو  لسر  ءایبنا و  رب  مه  نیا  زا  شیپ  هک  یعطق  یئاـضق  تسا و  یمتح  یمکح  نیا  هک :

. نیرکاشلا هللا  يزجیس  ائیش و  هللا  رضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا ، هلبق  نم  تلخدق  لوسر 
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هب سک  ره  دیدرگیمرب و  هتشذگ  هب  امـش  دوش  هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  دناهدمآ ، یناربمایپ  مه  وا  زا  شیپ  هک  تسین  يربمایپ  زج  دمحم  و 
هک يدنمتفارش  يوناب  ! ) هلبق نادنزرف  يا  دهدیم . ار  يرازگساپس  شاداپ  ادخ  دناسریمن و  ینایز  دنوادخ  هب  درب ، يور  هتشذگ  تیلهاج 
مد دیونشب و  ارم  ملظت  يادن  هک  تساور  ایآ  دیشاب ؟ رگهراظن  امش  دوش و  نامیاپ  مردپ  ثاریم  هک  تساور  ایآ  دسریم ) ودب  امـش  تبـسن 
زا عافد  رازبا  زا  امـش  دیوشیم . ربخ  مزور  لاح و  زا  دیونـشیم و  ارم  توعد  دنکفایم ، نینط  ناتعامتجا  نایم  رد  نم  يادص  دـیرواینرب ؟
ارم توعد  خساپ  اما  دیراد ، رپس  هرز و  حالـس و  دیراد ، رازبا  دیراد ، ورین  دیراد ، تارفن  دیاهدع . هدـع و  ياراد  دـیرادن . مک  يزیچ  قح ،

يرواگنج تعاجش و  هب  هک  امش  دینکیمن ؟ مايرای  اما  دیونـشیم ، ارم  هثاغتـسا  دایرف  هحفص 108 ] دیـسریمن [ ؟ نم  داد  هب  دیهدیمن ؟
امش دیدش . هدیزگرب  دیدش ، نیچ  تسد  هک  امش  هدش . هداهن  روای  راصنا و  مان  هک  امش  رب  دیاهرهـش . حالـص  ریخ و  هب  هک  امـش  دیفورعم .

هزرابم هب  فلتخم  ياهتما  اب  دیدرب ، تنحم  دیدیشک و  جنر  دیدروخ ، مخز  هدیدز و  مخز  دیدرک ، راکیپ  برع  اب  هک  دینامه  امش  ارچ ؟
مالـسا يایـسآ  ات  دیداهنیم . ندرگ  ار  ام  رماوا  دـیتشادیمرب و  ماگ  ام  اب  هتـسویپ  دـیدرک . زیتس  گرزب  نایوگنج  ناناوهپ و  اب  دـیتخادرپ ،

تمهت و گید  دش و  شوماخ  زیمآكرـش  ياههرعن  تفرگ و  ینوزف  رهد  ردام  ناتـسپ  رد  ریـش  دـمآرد و  شدرگ  هب  ام  نادـناخ  روحمرب 
و تفرگ . لکـش  تفای و  ماظن  نید ، دـش و  هفخ  ولگ  رد  جرم  جره و  ياون  تسـشن و  یـشوماخ  هب  رفک  ياههلعـش  داتفا و  شوج  زا  عمط 
؟ دینکیم یفخم  شندش  راکـشآ  زا  دعب  ار  قح  ارچ  دیاهداتفا ؟ تریح  يداو  هب  دیاهتـسب و  ورف  مد  يروآ ، نابز  همهنآ  زا  دعب  ارچ  نونکا 

نآرق دیاهدروآ ؟ يور  كرـش  هب  هزات  نامیا ، زا  دعب  ارچ  دیاهتـسکش ؟ ار  ناتیاهنامیپ  ارچ  دیاهتـسشن ؟ بقع  یماگـشیپ  همهنآ  زا  سپ  ارچ 
زا دیـسرتیم  ایآ  دنتخورفارب . ار  گنج  شتآ  دنتـسب و  لوسر  جارخا  هب  رمک  دنتـسکش و  دهع  هک  یهورگ  اب  دیگنجیمن  ایآ  : » دـیوگیم

تیفاع یئاسآنت و  یلبنت و  يوس  هب  امـش  منیبیم  نم  هک  شوه  هب  دینموم ». هک  رگا  ندیـسرت  يارب  تسا  رتراوازـس  ادخ  هکیلاح  رد  نانآ 
يرورپنت یتحار و  اب  دیتشاذگ و  رانک  هحفص 109 ] دوب [ ، نیملسم  يرادمامز  يارب  رتراوازس  همه  زا  هک  ار  یسک  امـش  دیوریم . یبلط 

دیدنکفا نوریب  دیدوب ، هدرک  ظفح  هک  ار  هچنآ  دیدروآ . يور  یلایخیب  یتوافتیب و  يانخارف  هب  اهتیلوئسم  يانگنت  زا  دیدرک و  تولخ 
نیمز يور  هک  ره  امـش و  رگا  هک : تسا  نآرق  يهیآ  نیا  كاـب ، هچ  اـما  دـیدروآرب . وـلگ  زا  دـیدوب ، هتخودـنا  هدرب و  ورف  هک  ار  هچنآ  و 
هکنیا اب  میوگب  دیاب  ار  هچنآ  متفگ  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  ناگمه . زا  زاینیب  تسا و  دیمح  وا  دسریمن و  ینایز  ادخ  هب  دیوش ، رفاک  تسا ،

اهنیا یلو  هدش . نیجع  ناتتسوپ  تشوگ و  اب  ییافویب  تنایخ و  هدرک و  هنال  امش  ددوجو  رد  قح  يرای  كرت  يراوخ و  یتسس و  منادیم 
لحاس رب  رـس  دـنکیم و  یگنت  لد ، يایرد  رد  هک  یمغ  ناـشورخ  جاوما  تکرح  درد و  مشخ و  ناروف  تسا و  نیگهودـنا  لد  شـشوج 
تـشپ هک  دینادب  یلو  ار  كدف  نآ  ار و  تفالخ  نیا  دیریگب  تسا . مامت  امـش  رب  تجح  نونکا  لاح  ره  هب  دیامنیم . خر  دیاسیم و  هنیس 

ناشن تسا و  هدروخ  نآ  رب  گنن  غاد  امـش . يارب  دوریم  هار  هن  امـش و  هب  دهدیم  يراوس  هن  لوات . نآ  ياپو  تسا  مخز  تفالخ  بکرم 
دهاوخ ورف  دـنکیم  هطاحا  ار  اهبلق  هک  ادـخ  مشخ  شتآ  رد  ادرف  دزیوایب  نآ  هب  هک  ره  تسوا . اـب  يدـبا  ییاوسر  دراد . ادـخ  بضغ  زا 

زاب یهاگتـشگزاب  هچ  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  دندرک  متـس  هک  اهنآ  و  تسادخ . رظنم  رـضحم و  رد  دینکیم  هچنآ  هک  دینادب  داتفا .
ره ام  دیهاوخیم و  هچ  ره  دینکب  سپ  داد . ربخ  ناتیور  شیپ  كاندرد  باذع  زا  ار  امش  هک  متـسه  یـسکنآ  رتخد  نم  و  تشگ . دنهاوخ 

يردـق هک  مرن  هن  ار  اهلد  تخـس  دالوف  امـش  مالک  يهدـنراذگ  مره  مینامیم » رظتنم  ام  هک  هحفـص 110 ] دیـشاب [  رظتنم  مینکیم و  لمع 
نآ اپ و  نیا  ردق  هب  اهاپ  داد . ناکت  درک و  تسس  هک  دنک  هن  اج  زا  ار  هدرم  ياهلد  ربق  گنس  امـش  نازرل  شرع  نخـس  يهلزلز  درک ، مرگ 

. ندمآرب ندش و  تشم  يهزادنا  هب  هن  اما  دش  اجباج  نتـسشن  مه  رب  فسات  زا  ردق  هب  اهتـسد  نتـساخرب . يهزادنا  هب  هن  اما  دـیبنج  ندـش  اپ 
ماشحا ماعنا و  يارب  رگا  ادخ  رب  هانپ  ندنک . ناینب  ندیدرگ و  لیس  ندش و  يراج  دصقب  هن  اما  تشادرب ، جوم  تریغ ، هتفرگ  نفعت  يهکرب 

دولآ و مه  چـپ و  چـپ و  نوـچ  دـیچیپ ، دجـسم  رد  ياهمزمز  هن ، شورخ  هناـغوغ ، هن ، داـیرف  دوـب . رتـشیب  هدـیاف  دـیما  دـیدوب ، هتفگ  نخس 
ردـقنآ مالک ، كانلوه  شتآ  نیا  زا  هتفرگرب  ياههقرج  رگید . يراک  هب  ناشتـسد  تسا و  یهار  هب  ناشلد  هک  ماـگنه  نآ  ناـنز  يهدزمیب 

فوطع و نانموم  اب  تردپ  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  يوگخـساپ - : هب  تساخرب  هفیلخ  دـشیم . شوماخ  ياهعدـخ  بآ  هب  هک  دوب  کچوک 
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وت يوش  ردارب  وا  رگید ، نانز  هن  تسا و  هدوب  وت  ردپ  وا  هک  تسا  تسرد  میظع . یباقع  باذع و  نارفاک  اب  دوب و  میحر  فوئر و  میرک و 
تـسود نادنمتداعـس  زج  ار  امـش  دوب . شیپ  همه  زا  وا  تبحم  تیاضر و  بلج  ربماـیپ و  اـب  تقاـفر  رد  وت  يوش  نارگید . هن  تسا و  هدوب 
يامنهار امش  ناهج . يابجن  يهدیزگرب  دیتسه و  ادخ  لوسر  كاپ  ترتع  امش  هک  دننکیمن  ینمشد  امش  اب  نادنمتواقش  زج  دنرادیمن و 
تمـالک رد  وت  هحفـص 111 ] ناربماـیپ [ . نیرترب  رتـخد  ناـنز و  يهدـیزگرب  صوصخب  وت  و  تشهب . تمـس  هب  دـیدوب و  ریخ  يوس  هب  اـم 

لوسر يار  زا  زگره  نم  ادخب  متـسیایمن . وت  تقادص  لباقم  رد  مریگیمن و  وت  زا  ار  تقح  زگره  مدقـشیپ . تلقع  یناوارف  رد  یقداص و 
زا هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  نم  دیوگیمن . غورد  دوخ  شیوخ  موق و  هب  دئار  و  متـشادنرب . مدـق  وا  يهزاجا  هب  زج  مدرکن و  زواجت  ادـخ 
هب توبن  ملع و  تمکح و  باتک و  طقف  ام  میراذگیمن . ثرا  هب  هعرزم  هناخ و  هرقن و  الط و  ناربمایپ ، ام  : » دومرف هک  مدینـش  ادخ  لوسر 
ام و  دـنکیم . مکح  نآ  رب  دـهاوخب  هنوگره  وا  تساـم ، زا  دـعب  رما  یلو  يهدـهع  رب  میراد  همعط  ناوـنع  هب  اـم  هچنآ  میراذـگیم و  ثرا 

اهنت و نم  دـننک . داهج  ناشکرـس  راـفک و  اـب  نآ  يهلیـسوب  ناناملـسم  اـت  میناـسریم  هحلـسا  بسا و  دـیرخ  فرـصم  هب  نونکا  ار  كدـف 
وت زا  وت ، رایتخا  رد  وت و  يارب  نم  تورث  لام و  نیا  و  مدرک . ار  مادـقا  نیا  ناناملـسم  رظن  قافتا  اب  هکلب  مدزن  راک  نیا  هب  تسد  هنادبتـسم 

ار وت  لئاضف  تنادـنزرف . يارب  كاپ  تخرد  یتسه و  تردـپ  تما  ناوناب  رورـس  وت  هک  میاـمنیمن . هریخذ  يرگید  يارب  منکیمن و  غیرد 
فالخ رب  دروم  نیا  رد  نم  هک  يدنسپیم  وت  یلو  وت  لام  مراد  هچنآ  مهاکب  مناوتیمن  نآ  گرب  هخاش و  زا  یتح  منک و  راکنا  مناوتیمن 

؟ دش شوماخ  هعدخ  نیا  بآ  هب  هقرج  اب  هقراب  دنچ  دنتفایرد ؟ ار  تاملک  نیا  راکـشآ  بیرف  مدرم  را  ردقچ  منک !؟» لمع  تردـپ  يهتفگ 
ادخ باتک  زا  ادخ  ربمایپ  هللا ! ناحبس  : » دیتفـشآرب دندربیم ، امغی  هب  ار  مدرم  نامیا  لقع و  نشور ، زور  رد  هکنیا  زا  دیتساوخرب و  زاب  امش 

تـشپ رد  تشاذـگیم و  نآرق  ياپ  ياج  اپ  وا  هن ، هن ، درکیم !؟ تفلاـخم  ادـخ  ماـکحا  اـب  هحفـص 112 ] ادـخ [  ربمایپ  دوب !؟ نادرگیور 
گنرین هعدخ و  اب  ار  ناتيردـلق  دـیهاوخیم  امـش  دـیناشوپب ؟ مه  ریوزت  سابل  روز ، رب  دـیهاوخیم  امـش  امـش ، اما  تفریم . هار  اههروس 

نیا کنیا  دـیدرتسگیم . وا  تایح  نامز  رد  وا  كاله  يارب  هک  دـنامیم  ییاهماد  نامه  هب  ربمایپ ، تافو  زا  دـعب  امـش  راک  نیا  دـیئارایب ؟
زا ایرکز  بوُقْعَی » ِلا  ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  : » دیامرفیم نآرق  دنکیم ، مکح  هنالداع ، یعطق و  نشور و  امـش ، نم و  نایم  هک  تسادخ  باتک 

دنوادخ يرآ  درب . ثرا  دواد  زا  نامیلـس  دُواد » ُناْمیلَـس  َِثرََوو  : » دیامرفیم و  دربب . ثرا  بوقعی  لآ  وا و  زا  ات  تساوخ  يدنزرف  دنوادخ 
يارب دـنامن و  لطاب  لها  تسد  هناـهب  اـت  هدرک  مکح  یعطق  نشور و  نادرم ، ناـنز و  ياـههرهب  اـهثاریم و  اـههضیرف ، اهمهـس ، دروم  رد 
هعدخ هب  دندنکفا و  هاچ  رد  ار  ردارب  هک  دیدومرف  هراشا  فسوی  ناردارب  هعدخ  رکم و  هب  دعب  و  دیاین ». دیدپ  يدیدرت  تمایق  ات  سکچیه 

هک تسا  یهار  نیا  تسا ، نینچ  هن  : » داد خساپ  ردـپ  بوقعی  دنتـسارآ و  رگید  ياهنوگ  هب  ردـپ  يارب  ار  ارجام  دـندش و  لسوتم  گنرین  و 
دینکیم لـقن  هک  یئارجاـم  ندرک  نشور  رد  مه  ادـخ  منکیم و  ربـص  نم  اـما  تسین  نینچ  ارجاـم  تسا . هداـهن  اـپ  شیپ  ناـتراکم  سفن 

اهمشچ هرابود  رکبوبا  دنکیم ! گنـس  ار  لد  روک و  رک و  ار  مشچ  شوگ و  هنوگچ  ماقم  هاج و  بح  هک  ياو  يا  درک ». دـهاوخ  کمک 
یتمکح و ندـعم  وت  تسا . هتفگ  تسار  زین  شرتخد  دـناهتفگ و  تسار  ربمایپ  ادـخ و  يرآ ، [ » هحفـص 113 دوشگ [ : ار  ناهد  تسب و  ار 
. منکفا رود  ار  وت  قح  نخـس  منک و  راکنا  ار  وت  ياهفرح  مناوتیمن  لیلد . تجح و  يهمـشچرس  نید و  يهیاپ  تمحر و  تیاده و  نطوم 
ربک و يانبم  رب  هن  ماهتفرگ  وت  زا  هچنآ  دـناهتخیوآ و  نم  ندرگ  هب  اهنیا  ار  تفالخ  يهدالق  دـننک . يرواد  وت  نم و  نایم  نیملـسم  نیا  اـما 

تسیابیم هک  دوب  ینامز  نامه  نامز ، دتفیب و  قافتا  تسیابیم  هک  دوب  ییاج  نامه  اجنیا  دندهاش ». مه  ناشدوخ  و  يروهرهب . دادبتسا و 
چیه اما  دزیخرب . اج  زا  تسیابیم  دوب ، هدـنز  رگا  تریغ  تخادـنایم و  مدرم  ندرگ  ار  هاـنگ  هفیلخ ، هک  ارچ  دوش . هداز  ضارتعا  كدوک 

دنشورفب و ار  دوخ  ینازرا  نیا  هب  مدرم  هک  دماین  ناتلد  امش  دناسوپ . رگید  ینفک  تریغ ، درم و  مکش  رد  ضارتعا  كدوک  داتفین . یقافتا 
رانک زا  تحار  دیرتهنـشت و  لـطاب  نخـس  ندینـش  هب  هک  مدرم ! يا  : » دـیدومرف مدرم و  هب  دـیدرک  ور  دـنوش . منهج  يهناور  یتحار  نیا  هب 
لفق ناتیاهلد  رد  رب  ای  دـینکیمن  هشیدـنا  نآرق  رد  ایآ  اُهلاْفقَا . ٍبُوُلق  یلَع  ْمَا  َنارُْقلا  َنُورَّبَدَـتَی  الَفَا  دـیراذگیم . روآناـیز  تشز و  رادرک 

اب دب  هچ  تسا . هتفرگ  ار  ناتیاهمشچ  اهشوگ و  یگریت  تسا . هدرک  هایس  ار  امش  ياهلد  تشز ، ياهراک  لب  تسا . نینچ  هن  تسا ؟ هدروخ 
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نیا راب  ریز  رد  ناتیاهرمک  هک  مسق  ادـخ  هب  دـیدرک ! یتهلماعم  دـب  هچ  دـیداهن و  هفیلخ  ياپ  شیپ  یهار  دـب  هچ  دـیدرک و  دروخرب  نآرق 
دوش و هتـشادرب  ناتیاهلد  زا  تلفغ  ياههدرپ  هک  یناـمز  هحفـص 114 ] درک [ . دهاوخ  ناتنامیـشپ  نآ  لاب  ورزو و  دش و  دـهاوخ  مخ  هانگ 

زاب دننیبیم ». نایز  نایارگ  لطاب  هک  تساجنآ  دوش . ادیوه  امـش  رب  دـیدرکیمن ، باسح  هک  ار  هچنآ  ددرگ و  راکـشآ  راک  نیا  ياهنایز 
نآ ناـبیرگ  یگرم  هچ  تساـخیمرب . ضارتعا  كاـخ  نآ  زا  دروخیم ، ناـگدرم  نفک  رب  رگا  يرادـیب  بوچ  نیا  دـشن . يربخ  چـیه  مه 

شیاسآ یتیلوئـسم و  هب  يزورپنت ، یبلط ، تحار  اعقاو  دادیمن . ناـکت  اـج  زا  ار  اـهنآ  مه  امـش  مـالک  روص  هخفن  هک  دوب  هتفرگ  ار  عمج 
دوب هچره  دیابریم ؟ ار  یگنادرم  فرش و  تریغ و  لقع و  یگداس  نیدب  گنرین ، ریوزت و  هعدخ و  هن  ای  دنکیم !؟ نینچ  ناسنا  اب  ییوج 

رد دیشروخ  عولط  و  رازهروش ! رد  ناراب  دوش . عقاو  امش  بطاخم  هک  دشاب  هتشاد  تقایل  دشاب ، امش  نخـس  هتـسیاش  هک  دوبن  یـسک  رگید 
وت زا  دعب  : » دیتسج لثمت  راعشا  نیا  هب  دیدوشگ و  ربمایپ  اب  لد  درد  رس  ادخ و  زا  هدنادرگ  يور  مدرم  زا  دیدنادرگرب  يور  ناشافخ ! رهش 

دننامه میداد  تسد  زا  ار  وت  ام  دمآیمن . مشچ  هب  گرزب  تخس و  نینچنیا  يدوب  رگا  وت  هک  درک ، زورب  ياهدیچیپ  لئاسم  بیرغ و  رابخا 
رد تشاد  یتلزنم  برق و  ینادـناخ ، ره  دـندروآ . راب  یتبکن  هچ  هک  نیبب  ایب  دـندش و  لتخم  وت  موق  دوشیم و  مورحم  ناراـب  زا  هک  ینیمز 

تایح نامز  رد  هک  ار  دوخ  ینورد  رارـسا  دنچ ، ینادرم  دـناشوپ ، ار  وت  يور  كاخ ، يهدرپ  یتفر و  وت  یتقو  ام . الا  ناگناگیب  ادـخ و  دزن 
هحفـص دندیعلب [ . ار  ام  ثاریم  دندرک و  راوخ  ار  ام  دندنادرگ و  يور  ام  زا  اهنآ  یتفر ، وت  یتقو  دـنتخاس . راکـشآ  دـندرکیم ، یفخم  وت 

اب لیئربج  دشیم . لزان  اهباتک  وت  رب  زیزع  دـنوادخ  بناج  زا  يدیـشخبیم و  ینـشور  هک  يدوب  يرون  يدوب و  هدراهچ  بش  هام  وت  [ 115
ام ناـیم  هلـصاف  همهنیا  میدوب و  هدرم  وت  زا  شیپ  اـم  شاـک  يا  دـش . هدیـشوپ  اـهریخ  همه  وت ، نتفر  اـب  اـما  دوب ، اـم  سنوـم  ینآرق  تاـیآ 

رایـسب زونه  فرح  تسا ». هدشن  التبم  نادـب  یمجع  برع و  چـیه  هک  میدـمآ  راتفرگ  یتبیـصم  هب  ناگدـیدالب  ام  هک  یتسار  هب  داتفایمن .
نم دیتشذگیم ، دجسم  راوید  رانک  زا  یتقو  دیتفرگ . شیپ  ار  هناخ  هار  دیتفگ و  كرت  ار  دجسم  امش  دوب . هدش  مامت  تجح  اما  دوب  هدنام 

راوید رد و  كاخ  گنـس و  زا  هک  مدید  و  دـننادیم . ردـق  ار  امـش  روضح  دـنکیم و  شنرک  امـش  رب  كاخ  گنـس و  هک  مدرک  ساسحا 
ناکت دیچیپ ، دجسم  رد  میالم  یضارتعا  يهمزمز  دیدمآرد ، دجسم  زا  امش  یتقو  دناهداتفا . یتریغیب  توکـس و  ماد  رد  هک  اهنآ  دنرتمک 

ربنم يور  رب  عیرـس  دید ، رطخ  ءاشنم  مه  ار  رادقم  نیمه  هفیلخ  اما  یگنـس . رب  یگنـس  ندیبنج  یتح  هن  یگرب و  رب  کشخ  یگرب  ندروخ 
اهوزرآ اهاعدا و  نیا  منیبیم . امش  زا  دیونشیم  هک  ینخس  ره  ربارب  رد  هک  تسا  يرصنع  تسس  هچ  نیا  مدرم  يا  : » دیـشک دایرف  دیزخ و 

ثعاب اهنیا  دوب . شمد  شدهاش  هک  دوب  ياهدام  هابور  تفگ  نخس  هکنآ  دیوگب . هدینـش  ای  هدید  هک  ره  دوب ؟ ادخ  لوسر  نامز  رد  یک  و 
نیا يارب  دزاس و  هزات  ار  هنهک  عوضوم  نیا  دریگب و  رـس  زا  ار  تفالخ  گـنج  دـهاوخیم  هک  تسا  یـسک  یلع  دـش . دـهاوخ  هنتف  داـجیا 

يوناب تسا ». هراکدب  نز  هحفـص 116 ] وا [  دزن  دارفا  نیرتهب  هک  فورعم ) يهراکدـب  نز   ) لاحط ما  دـننامه  دـبلطیم ، يرای  نانز ، رنظم 
زا منک  هچ  اما  درکیمن ، هحرـش  هحرـش  ار  مرگج  دـمآیمن و  مدای  امـش  لاحترا  رتسب  رد  اجنیا ، لیطابا ، نیا  شاـک  يا  ناـنز ! رورـس  نم !

مناج رب  دوشیم و  یعادت  منهذ  رد  امش  تیمولظم  رمع  کی  يهظحل  هظحل  دیتفرگ . تسد  رد  ار  نتفر  رتفد  دیدوشگ و  تافو  رتسب  یتقو 
منهج هک  منکیم  رکف  نوـنکا  دریگب و  رارق  اـهتراسج  نیا  يازج  دـناوتیم  ینهج  مادـک  هـک  مدرکیم  رکف  ناـمز  نآ  دـنزیم . گـنچ 

هب ياهثداـح  چـیه  رگید  ارجاـم  نیا  زا  سپ  دـنازوسب !؟ ار  شتآ  دـناوتیم  هنوـگچ  شتآ  دریگب ، شیوـخ  رد  ار  منهج  دـناوتیم  هنوـگچ 
دننیبب و راتفک  لاگنچ  رد  ار  ادخ  لوسر  هراپ  رگج  دنناوتیم  هک  یمدرم  دنزرایمن . يزیـشپ  هب  مرظن  رد  مدرم  دـیآیمن و  بیرغ  ممـشچ 
، دنازوسیم مرـش  زا  ار  مرگج  شایعادت  هک  ییاهفرح  ابجع ! دشیمن . رورم  منهذ  رد  امـش  تیمولظم  تارطاخ  نیا  شاک  دـننک . توکس 
اج زا  دجـسم ، ناـیامن  درم  زا  رتدرم  ینز  هملـس - ما  طـقف  هک  تسه  مداـی  دـناشنن . مدرم  یناـشیپ  رب  مرـش  قرع  یتـح  شندـید  ندـینش و 
رد دوش  هتفگ  ینانخس  نینچ  دیاب  ادخ ، لوسر  رتخد  ارهز ، همطاف  نوچ  یـسک  دروم  رد  ایآ  : » تفگ داتـسیا و  هفیلخ  لباقم  رد  تساخرب ،

هدـش و تیبرت  ناکاپ  ناماد  رد  هک  تسا  یـسک  وا  ناهج . مسج  يارب  تسا  ناج  نوچ  اهناسنا و  نایم  رد  تسا  ياهیروح  وا  هللاو  هکیلاـح 
هب هدرک و  دـشر  یهجو  نیرتهب  هب  هدوب و  وا  تیبرت  دـهم  هزیکاپ ، نانز  ناماد  هتـشگ و  تسد  هب  تسد  ناگتـشرف ، نایم  رد  تدالو  ماگنه 
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ربخیب هراب  نیا  رد  هحفص 117 ] ار [  وا  هدرک و  مارحا  يورب  ار  وا  ثاریم  ربمایپ ، هک  دیربیم  نامگ  ایآ  هتفای . تیبرت  یتیعـضو  نیرتوکین 
يزیچ هدرک و  تفلاخم  ارهز  هداد و  ربخ  وا  هب  ربمایپ  هکنیا  ای  نیبرقالا  کتي  ریشع  رذنا  و  دیامرفیم : لاعتم  يادخ  هکیلاح  رد  هتـشاذگ ،

متاخ هک  وا  ردـپ  میرم . ياتمه  تشهب و  لها  ناناوج  رد  ام  تسا و  ملاع  نانز  هدـیزگرب  رورـس و  وا  هدرک ؟ هبلاطم  هدوبن ، وا  نآ  زا  هک  ار 
ار شرگید  تسد  تشاذـگیم و  همطاف  رـس  ریز  ار  دوخ  تسد  کی  دوب ، ارهز  يامرـس  امرگ و  نارگن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دوب  ناربماـیپ 
! دیورن دنت  ردقنیا  رتمارآ ! دیدز . تراسج  هب  تسد  یتیصخش  نینچ  رضحم  رد  امش  تسا و  یسک  نینچ  همطاف  نیا  دادیم . رارق  وا  ظافح 
، ضارتعا نیا  دینیبیم .» ار  ناتلامعا  يازج  هک  هاگنآ  امـش  رب  ياو  دش . دـیهاوخ  دراو  ادـخ  رب  يزور  لاح  ره  هب  دـنیبیم و  ار  امـش  ربمایپ 

نخس هب  بل  هک  دندیـسرتیم  نیمه  زا  مه  نارگید  دیاش  هفیلخ . روتـسد  هب  دوب ، لاملا  تیب  زا  هملـس  ما  بجاوم  عطق  درک  هک  يراک  اهنت 
! رایند لباقم  رد  نید  دولآ ! گنن  هچ  روآ ! درد  هچ  عینـش ! هچ  تشز ! هچ  دنتخورفیم ! نازرا  هچ  ار  دوخ  زیچ  همه  اما  همه  دندوشگیمن .

رظنم رـضحم و  لاح  ره  هب  هک  ملد  نهذ و  رد  هک  نم  يوناب  مراسمرـش  ناگیار ! زیچ ... چـیه  يازا ... رد  تشهب  و  لاـم ! لاـبق  رد  سوماـن 
مدوخ تسد  مدرک . رورم  ار  خـلت  تارطاخ  نیا  زا  مادـک  ره  ياپ  ياـج  دوبن ، مدوخ  تسد  مدرک . رورم  ار  خـلت  تارطاـخ  نیا  تساـمش ،

یعادـت ار  هتـشذگ  همه  ینابزیب  نابز  اب  هک  امـش  يهرهچ  یناشیپ و  رب  تسا  هدـش  یکورچ  تاـیانج ، نیا  زا  مادـک  ره  ياـپ  ياـج  دوبن ،
رد تبیصم  رتفد  کی  هک  ارچ  دهد ، لسغ  سابل  اب  ار  امش  دیاهتساوخ  یـضترم  یلع  شیوخ ، مولظم  يوش  زا  هک  تسین  تهجیب  دنکیم .

. دشارخیم ار  یلع  ناج  دیابریم و  یلع  لد  زا  ناوت  بات و  تبیصم ، ياهملع  نیا  ندید  تسا و  راکشآ  هن ... هتفهن ... امش  يولهپ  وزاب و 
هحفص 118] تبیصم [ ! همهنیا  راب  ریز  رد  دنکیم  هچ  هک  ما  نسحلاوبا  امش  يوش  تقاط  توهبم  طقف  نم 

تمسق 10

درگ تقاط  نامیاهرـس  زونه  میاهدماینرد . لگ  بآ و  زا  میکچوک ، زونه  ام  رتدوز . ام  يارب  یمیتی  تسا و  دوز  وت  يارب  ندرم  ریمن ! ردام 
لاهن زا  ام  و  درآیمن ، ار  نافوط  داب و  امرـس و  زوس و  بات  دراد ، نابغاب  هناخلگ و  هب  جایتحا  تسا  لاهن  هک  یتقو  اـت  لاـهن  درادـن . یمیتی 
رامیت هب  زاین  نونکا  دوخ  وت  ینک . تبقارم  اـم  زا  هکنیا  يارب  ناـمن  اـم ، زا  تظفاـحم  يارب  ناـمن  هن ، اـما  رتفیرظ . هچنغ  زا  میرتکچوک و 
گنـس هب  هک  ینامیم  ياهدز  ناـفوط  تاـجن  یتشک  هب  نونکا  وت  مینک . اوادـم  دوخ  ياهمـشچ  يور  رب  ار  وت  اـم  هکنیا  يارب  ناـمب  يراد .

. میشاب هتـشاد  وت  نوچ  يردام  ام  هکنیا  يارب  نامب  میـشابن . ردامیب  ام  هکنیا  يارب  نامب  ياهتفرگ . ولهپ  ياهتـسکش و  قیرغ ، لاهج  يهنیک 
يرتقاتشم نتفر  هب  هک  منادیم  ياهدروخ و  رایسب  مغ ، ياهدیشک ، رایسب  رجز  ياهدید ، رایسب  تبیصم  هک  منادیم  ياهتـسخ ، هک  منادیم 

نمزم يرسم و  يروک  نیا  نکن ، هاگن  ناشافخ  هب  نامب ! ردام ! يدیـشروخ  وت  اما  هحفص 119 ] اجنیا [ . ات  يرتهتـسبلد  اجنآ  هب  ندنام و  ات 
يارب یلد  ندید و  يارب  یمـشچ  لابند  هب  وت  هک  منادیم  نامب . دنمفیم  ار  باتفآ  هک  مشچ  دـنچ  نیمه  رطاخب  وت  دـنکن ، ردـکم  ار  تلد 
هارمه هب  يدـشیم و  بکرم  رب  راوس  رازن ، لاح  نآ  اب  وت  هک  مدوب  دـهاش  مدوخ  يهناکدوک  ياهمـشچ  اـب  نم  یتفاـین . یتشگ و  ندـیمهف 

، تقیقح نتفایرد  هب  ار  اهنآ  دـیتفریم و  راصنا  نیرجاـهم و  کـت  کـت  ياـههناخ  رد  رب  هنابـش  نیـسح ، نسح و  مردارب  ود  یلع و  مردـپ 
تعیب ربمایپ  اب  هک  دیدوبن  امش  نیا  دینک . يرای  ار  شرتخد  یـصو و  ار و  ربمایپ  ار ، ادخ  راصنا ! نیرجاهم و  هورگ  يا  . » دیدرکیم توعد 
لوسر نادناخ  رب  دیدنسپیمن ، دوخ  نادناخ  رب  هک  ار  یملظ  ره  دیرامـشب ؟ دوخ  نادنزرف  هباثم  هب  ار  وا  نادنزرف  هک  دیتسب  دهع  دیدرک و 

یتح هک  ییاههناهب  دندروآ ، هناهب  دندرکن ، افو  دوخ  دهع  هب  دندوبن ، درم  اما  دـینک ». افو  دوخ  دـهع  هب  دـیدرم  رگا  نونکا  دیدنـسپن ؟ مه 
رگا دـیدمآ ، رید  میاهدرک - . تعیب  رکبوبا  اـب  رگید  اـم  دـش ، فیح  دیـشکیم - : شتآ  هب  ار  ناـگرزب  لد  دـنادنخیم و  ار  ناـشناکدوک 

اب قح  میدرکیم - . تعیب  امـش  اب  دیدمآیم  رتدوز  مه  امـش  دنکیمن ، یقرف  هک  ام  يارب  میدرکیم - . تعیب  امـش  اب  دیدوب ، هتفگ  رتدوز 
هدرک شومارف  لک  هب  ار  ریدـغ  يارجاـم  بجع ! دوبن - . ناـمدای  ناـمز  نآ  ربماـیپ  صن  سوسفا ، هدـش - . هک  تسا  يراـک  یلو  تساـمش 

مه تلاسر  لامکا  يهیآ  یلو ... مظفح ... ار  نآرق  نم  هحفص 120 - ] یلو [ ... تسامش  صتخم  رهیطت  هیآ  هتـشذگ - ... هک  الاح  میدوب ،

هتفرگ ولهپ  www.Ghaemiyeh.comیتشک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 53زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


. - دـنکیم طقاس  ار  مدآ  یگدـنز  هفیلخ  اـب  نداـتفا  رد  یلو  دیـشخب  امـش  هب  ربماـیپ  تسه  مداـی  ار  كدـف  یلو - ... هلب ، تسه ، نآرق  رد 
نیا زا  ییاهباوج  دندوب ، باحـصا  دندوب ، راصنا  نیرجاهم و  هک  اهنیا  دروخیم ... مه  هب  نامـشمارآ  مینکب - ... ار  نامیگدنز  دیراذگب 

مه رگید  یـسک  تفگ - : دینـش ، هک  ار  اهفرح  دوب ، لبج  نبذاعم  يهناخ  يهناخ  نیرخآ  هک  تسه  مدای  هیقب . لاح  هب  يا  و  دنداد ، تسد 
يراک هچ  اهنت  نم  زا  سپ  : - تفگ لبج  نبذاعم  سکچیه . هن ، هک - : یتفگ  خـساپ  مردام ، وت  و  تسا ؟ هدـش  امـش  زا  تیاـمح  هب  رـضاح 
مدینـش موش . دراو  ربمایپ  رب  ات  میوگیمن  نخـس  وت  اب  رگید  ذاعم ! یتفگ - : يدـنادرگرب و  يور  وت  هن .»  » مه نم  هک : ینعی  تسا ؟ هتخاـس 

مه نم  دیوگیم - : شردپ  هب  دونشیم  ار  وت  رخآ  فرح  یتقو  دسرپیم و  شردپ  زا  ار  ارجام  دسریم و  هار  زا  ذاعم  رـسپ  وت ، زا  دعب  هک 
ینعی وت  فطل  هچ ؟ ینعی  وت  رهق  هچ ، ینعی  وت  رهم  هک  دـندیمهفیم  مدرم  نیا  شاـک  موش . دراو  ربماـیپ  رب  اـت  منزیمن  فرح  وـت  اـب  رگید 

يا هک - : دز  راج  ماع  ءالم  رد  تسناوتن . دشن . اما  دنامهفب  مدرم  هب  ار  انعم  نیا  هک  درک  شالت  رایـسب  هللا  لوسر  هچ ؟ ینعی  وت  مشخ  هچ ؟
. - ادخ رهق  ینعی  وت  رهق  ادـخ ، رهم  ینعی  وت  رهم  همطاف  يا  هحفـص 121 - ] منهج [ . رعق  ینعی  وت  رهق  تشهب و  زاوج  ینعی  وت  رهم  همطاف 

هچ داتفا ؟ قافتا  ربمایپ  تافو  زا  سپ  زور  دنچ  رگم  اهارجام  نیا  يهمه  تسادخ . مشخ  وت  مشخ  تسادـخ و  ياضر  وت  ياضر  همطاف  يا 
يهنوگ نم  هک  دیوگب  نم  هب  یـسک  رگا  درکن ؟ كرد  هنامز  عاضوا و  زا  ار  وت  ییاضران  یـسک  هچ  دـیمهفن ؟ ار  وت  راکـشآ  مشخ  یـسک 

؟ يدیدن مه  ار  رمع  ياههنایزات  ياج  روطچ ؟ ار  شیوزاب  میوگیم - : مدیدن ، تردام  يهنوگ  رب  ار  رمع  یلیس  ياج  ار ، تردام  نوگلین 
: - میوگیم مدینـشن ، دـیوگب  رگا  يدینـشن ؟ مه  ار  نآ  روطچ ، راوید  رد و  نایم  زا  ار  وا  يهلان  يادـص  میوگیم - : مدـیدن ، دـیوگب  رگا 
: - میوگیم تفرن ، اـی  دـماین  ممـشچ  هب  شدود  دـیوگب  رگا  يدـیدن ؟ مه ، ار  هللا  لوـسر  يهناـخ  رد  ندـنازوس  روـطچ ؟ ار  شتآ  دود و 

همطاف هب  دنتفگ : دندمآ و  مدرم  نآ  زا  سپ  هک  ياهیرگ  يدینشن ؟ يدیدن ؟ مه  ار  با  روطچ ؟ ار  مردام  زور  بش و  راکـشآ و  ياههیرگ 
نآ روطچ ؟ ار  دجسم  يهبطخ  میوگیم - : مدینشن ، مدیدن ، دیوگب ، رگا  تسا . هدش  لتخم  ام  شیاسآ  بش ، ای  دنک  هیرگ  زور  ای  دیئوگب 

، مدینـشن مدیدن ، مدوبن ، دـیوگب ، رگا  دـشاب ؟ هدـماین  دجـسم  هب  هکد  دوب  هنیدـم  رد  یندـم  چـیه  رگم  يدینـشن ؟ يدـیدن ؟ يدوبن ؟ مه  ار 
، رمع رکبوبا و  اب  وت  رهق  مالعا  هک  ارچ  مدـیمهفن ، مدینـشن ، دـیوگب ، دـناوتیمن  یـسک  ار  نیا  روطچ ؟ ار  هفیلخ  اب  رهق  مـالعا  میوگیم - :

مدرم زا  تشاد  هحفـص 122 ] دنداتفا [ . اپ  تسد و  هب  دندوب - هدروآ  تزور  هب  ار  تبیـصم  همهنآ  هک  ود - نیمه  هک  تفای  راشتنا  نانچنآ 
يرکف تسیابیم ، اهنیا  و  دیوگیمن . نخس  هفیلخ  اب  ربمایپ  رتخد  تسا ؟ هدش  هچ  هک - : دمآیمرد  ادص  هزانج  مدرم  روبقم ، مدرم  رادرم ،

. يداد در  خساپ  همه  هب  وت  دنریگب و  تاقالم  تقو  وت  زا  ات  دندرک  هطساو  ار  رفن  اههد  دنزاسب . یگنرین  دنزیوایب و  ياهعدخ  هب  دنـشیدنیب ،
نب ورمع  يهنیـس  زا  هک  یلع  درابیم . هقیاضمیب  رفاک  نموم و  رب  دـنامیم ، ناراب  هب  یلع  دـندش . یلع  مردـپ  ناـماد  هب  تسد  رمـالا  رخآ 

ار گنرین  نیا  وا  دشاب و  هتفخ  گنرین  انمت ، نیا  فوج  رد  هک  دنچ  ره  دنزیمن ، نیمز  ار  شنمـشد  ياضاقت  دزیخیمرب ، اضاقتیب  دودبع 
: - یتفگ وت  دیئوگیم ؟ هچ  امش  دناهدرک ، تاقالم  ياضاقت  ود  نآ  تفگ - : وت  هب  ردپ  دسانـشب . ار  نازاب  گنرین  نازاسهعدخ و  دنادب و 
يور وت  دندرک ، مالس  دندش و  دراو  ود  نآ  یتقو  [ . 27 . ] وت نامرف  عیطم  نم  تسوت و  يهناخ  هناخ ، اما  ینادیم ، ارم  يار  وت  ناـج ! یلع 

ار ام  يرذگب و  ام  هانگ  زا  هک  میاهدـمآ  مینامیـشپ ، میاهدرک ، هابتـشا  ام  تفگ - : رکبوبا  يداد . حـیجرت  ودـنآ  رب  ار  راوید  يدـنادرگرب و 
بصغ مود  دوب ، تفالخ  بصغ  لوا  دندوب  هدرک  اهنآ  هچنآ  مالک . دنچ  نیا  نتفگ  تساوخیم  رایسب  تحاقو  دنتفگیم ، غورد  یـشخبب .

نامز و  كدف . زا  ندیشکاپ  تفالخ و  زا  نتشادرب  تسد  ینعی  هابتشا  ود  نیا  زا  تشگزاب  هحفص 123 ] نآ [ . عبت  هب  اهراک  یقاب  كدف و 
مه دنتـساوخیم  دندوبن ، نامیـشپ  دوخ  ياههدرک  زا  دـنتفگیم ، غورد  دـندوبن ، دوخ  هابتـشا  هب  لئاق  اهنآ  سپ  دوبن . رید  ود  ره  نیا  يارب 

هتفرگ ار  روز  رز و  دشیمن . مه  اب  ود  ره  نیا  دننامب و  ناما  رد  ماع  رظنم  رد  وت  بضغ  مشخ و  زا  مه  دنشاب و  هتـشاد  ار  كدف  تفالخ و 
مردپ هب  اهنآ - هب  هن  هتبلا  یتفگ - يدیرب . تسایک  رجنخ  اب  ار  نامـسیر  نیا  وت  دننزب و  گنچ  مه  ریوزت  نامـسیر  هب  دنتـساوخیم  دـندوب ،
قدص هب  هک  دیرضاح  منکیم ، امـش  زا  لاوئـس  کی  نونکا  اما  میوگن ، نخـس  امـش  اب  ماهدرک  دهع  نم  دیوگب - : اهنآ  هب  هک  یتفگ  یلع 

هللا لوسر  مالک  نیا  دسرپب ، اهنآ  زا  هک  یتفگ  ردپ  هب  دنیوگن . خساپ  یتسار  هب  زج  هک  ادخ  هب  دندروخ  دنگوس  ود  ره  نآ  دـیهد ؟ باوج 
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ار ادـخ  درازایب ، ارم  هک  ره  هدازآ و  ارم  درازایب ، ار  وا  هک  ره  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  نت  يهراپ  همطاف  هک - : دناهدینـش  دوخ  شوگ  هب  ار 
، درازایب ار  وا  متایح  نامز  رد  هک  ره  هدازآ و  ار  وا  متایح  ناـمز  رد  هک  تسا  یـسک  دـننامه  درازاـیب ، ار  وا  مگرم  زا  سپ  هک  ره  هدازآ و 

موس مود و  راب  میاهدینـش . ار  ربمایپ  مالک  نیا  هک  دنگوس  ادخب  يرآ  دنتفگ - : ودنآ  هدرزآ . ار  وا  مگرم  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  دننامه 
مریگیم و هاوگ  ار  وت  نم  ایادخ . : - » یتفگ يدرک و  نامـسآ  هب  ور  ردام ! وت  دـعب  و  يدینـش . ار  خـساپ  نیمه  يدیـسرپ و  ار  لاوس  نامه 

ودنیا اب  دنوادخ  ياقل  نامزات  مایـضاران و  ودنیا  زا  نم  دناهدرزآ ، ارم  ودنیا  هک  مبلطیم  تداهـش  هب  دناهتـسشن  اجنیا  رد  هک  ار  اهنیا  همه 
اب ودنیا  هک  تفگ  مهاوخ  وت  هب  درک و  مهاوخ  وت  هب  ار  ودنیا  تیاکـش  رادید ، ماگنه  هب  نم  هحفص 124 ] ایادخ [ ! تفگ . مهاوخن  نخس 

هدـیئازن ارم  مردام  شاـک  مدوب ، هدرم  نم  شاـک  : » تفگ درک و  یتحاراـن  هیرگ و  رهظا  دینـش ، هک  ار  اـهفرح  نیا  رکبوبا  دـندرک ». هچ  نم 
: - درک اوعد  ار  رکبوبا  تفـشآ و  رب  تسا  یعقاو  فسات ، راهظا  هیرگ و  درک  لایخ  هک  رمع  دادن . سپ  چیه  دوب ، هتفرگ  هچنآ  زا  اما  دوب ».
نز کـی  مشخ  رطاـخ  هب  هک  ییوـت  دـناهدرک . دوـخ  يهفیلخ  ار  لـقعیب  درمریپ  وـت  هک  تسا  یمدرم  زا  بجعت  تسا ؟ یعـضو  هچ  نـیا  »

دنلب ار  رکبوبا  هک  دوب  رمع  هشیمه  وـش ». دـنلب  راـک ؟ هچ  نز  کـی  مشخ  اـب  ار  وـت  يوـشیم . لاحـشوخ  شتیاـضر  زا  ینکیم و  یباـتیب 
تبالـص يهوسا  دوخ  هک  ردپ  دندوب . هدرواین  تسد  هب  ماوع  نتفیرف  يارب  يزیچ  دنتفر ، هناخ  زا  دندش و  دنلب  ود  ره  دناشنیم . درکیم و 

ضیرم و روط  نیا  اـما  هلاـس ، هدـجیه  ینز  دوب . نوخ  وت  زور  لاـح و  يهدـهاشم  زا  شلد  اـما  دربیم ، تذـل  وت  يراوتـسا  همهنیا  زا  دوـب ،
يادف هب  موثلک  ما  دندیرب . ار  وت  تایح  هتـشر  تثابخ ، ناهوس  اب  هام  دنچ  لوط  رد  هک  ردام . ار  وت  نانمـشد  دشکب  ادـخ  هتـسخ . روجنر و 

هحفص 125] دنوشیم [ . رتغورفیب  هظحل  هب  هظحل  هک  ییاهمشچ 

تمسق 11

ربخ هچ  نیبب  ءامـسا ! دـیدومرف -: نم  هب  امـش  دـناهدش . عمج  هناخ  رد  تشپ  نز  ياهدـع  مدـید  هک  یتقو  مدرک  بجعت  امـش  لـثم  مه  نم 
هچ ره  زا  ناتکرابم  لد  هک  متـسنادیم  نم  دـناهدمآ . امـش  تدایع  هب  راصنا  رجاهم و  نانز  زا  ياهدـع  هک -: مدروآ  ربخ  متفر و  نم  تسا .

هشیپ تنایخ  راک و  افج  نامهیم ، هچ  رگا  دناریمن ، هناخ  رد  زا  ار  نامهیم  امش  تمارک  هک  متـسنادیم  مه  اما  تسا  نوخ  ، راصنا رجاهم و 
زور راهچ  نیا  رد  یمدآ  دش . رپ  الماک  قاتا  دنتفرگ ، ار  امـش  رتسب  رود  یتقو  دوب . دایز  ناشهدـع  دـنوش . لخاد  متفگ  هک  دوب  نیا  دـشاب .
مخز قرغ  ار  رکیپ  راـصنا . رجاـهم و  ناـنز  تداـیع  زا  مه  نیا  رکبوـبا و  رمع و  تاـقالفم  زا  نآ  دـنیبیمن . هک  یبـیرغ  ياـهزیچ  هچ  رمع 
مخز يارب  دنیایب  شاک  دننکیم . لاوئـس  تحارج  زور  لاح و  زا  دعب  دنربیم و  ورف  رگج  رب  رتشن  یمخز ! تدایع  هب  دـنیآیم  دـننکیم و 

اهنآ زا  یکی  دننیشنیم . مخز  يور  رب  تسرد  نتشاذگ و  مهرم  ناونع  هب  دنیآیم  هحفص 126 ] دننیزگیمرب [ . ار  ملاس  ياج  لقاال  ندز ،
هنوگچ ار  بش  يرامیب  نیا  اب  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  هَّللاِلوُسَر - ؟ َۀَْـنبِا  ای  ِکتّلِع  ْنِم  ِتْحَبْـصَا  َْفیَک  درک -: لاوس  همه  يوس  زا  تباین  هب 

، دوب هدش  طقس  ناتنینزان  كدوک  هچ  رگا  دوب ، هتفر  ورف  ناتهنیس  هب  رد  ياهخیم  هچ  رگا  دوب ، هتسکش  ناتولهپ  هچ  رگا  دیدروآ ؟ حبص  هب 
هک یعیبط  ياهثداح  هب  امـش  تشاد . يونعم  ءاشنم  تشاد ، یحور  اـشنم  همه  اـهنیا  اـما  دوبک ، ناـتتروص  دوب و  حورجم  ناـتیوزاب  هچ  رگا 

لباقم رد  دوب ، نینچ  رگا  دوب ، هدروخن  راوید  رد و  نیمز و  هب  اـتلفغ  هک  ناتمـسج  دوب ، هتفرگن  گنـس  هب  هک  ناـتیاپ  دـیدوب ، هدـشن  راـمیب 
اهنیا دوبن ، اهنیا  هک  امـش  يرامیب  اما  تسا ... هتفاین  ای  هتفای  دوبهب  متحارج  تسا ، هدـشن  ای  تسا  هدـش  مک  مدرد  دـیتفگیم - : نانآ  لاوئس 
نیمه يرامیب  دـشر  زورب و  يارب  بسانم  ياضف  دـندوب و  رمع  شهدـنامرف  رکبوبا و  نم  يوش  امـش ، يراـمیب  تلع  دوب . يراـمیب  تاـعبت 

بـصغ هک  دـنداتفایمن  ورف  بکرم  لـهج  ماد  رد  مدرم  نیمه  رگا  فرـش . يداو  زا  ناـگداتفا  رود  نیمه  راـصنا . رجاـهم و  نـیمه  مدرم ،
دوخ ندرگ  زا  ار  یتیمحیب  یتریغیب و  راسفا  مدرم ، نیمه  رگا  دمآیمن . دراو  امـش  حور  قرف  رب  هبرـض  نیلوا  دشیمن و  نکمم  تفالخ 

. دروآیمنرد اپ  زا  ار  امش  دمآیمن و  دورف  امـش  حور  يهنیـس  رب  ریـشمش  نیمود  دشیمن و  هرداصم  یگداس  هب  كدف  هک  دندروآیم  رد 
 ] هک تریصب  نشور  زور  رد  دیـشک ، شتآ  هب  ار  نآ  درب و  موجه  ربمایپ  رتخد  يهناخ  هب  ناوتیم  هک  تسا  مدرم  تلاهج  کیرات  بش  رد 
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دناهتـشاذگ یلاخ  ار  تسایـس  ياهنابایخ  دناهدرب و  هانپ  تنایخ  ياهتسب  نب  هب  مدرم  یتقو  درک . اطخ  ناوتیمن  اپ  زا  تسد  هحفص 127 ]
زا کشا  دنتـسب و  شیاهمـشچ  رد  دوخ  هکنانچنآ  دز  یلیـس  ادـخ  لوسر  رتخد  ادـخ و  زیزع  يهنوگ  هب  یبنلا ، ۀـنیدم  ناـبایخ  رد  ناوتیم 

دیآیمن شلد  ار  امـش  یبارحم  ياههیرگ  یتح  دراد ، تسود  ار  ناگدنب  کشا  هک  ییادـخ  منکیم ، روصت  نم  یهاگ  دزیرب . شناگدـید 
شیاسآ ياهبادرـس  هب  مدرم  یتقو  نم ، يوناب  يرآ  دادن ؟! ناکت  امـش  يهنامولظم  ياهکشا  لیـس  ار  مدرم  نیا  لد  گنـس  هنوگچ  دنیبب ،

ات دباتن  لاس ؟ دنچ  هک - ددنبب  دهع  دیشروخ  درک . بلط  ار  بش  اب  تعیب  وا  زا  تخادنا و  دیشروخ  ندرگ  رد  نامسیر  ناوتیم  دنزخیم ،
تلاهج بکرم  اب  هچ  رگا  نم  متفگ - : رکبوبا  هب  تسرپبش . يوج  بش  ياهمشچ  نیا  داب  روک  هشیمه  دنک . یگدنز  تحار  دناوتب  بش 

دـهد و هار  دراذـگ و  تنم  هک  رگا  تسا ، رهز  يزینک  نم  ناش  تسوت ، اب  يرـسمه  زا  رترب  رایـسب  نم  ناش  اما  مدـمآ ، دورف  وت  يهناخ  هب 
تنب ءامسا  هک  دیئوگب  دیناسرب و  ناتردپ  هب  ارم  مالـس  دیوریم  هک  نونکا  دیداد ، تاجن  ارم  ترخآ  تبقاع و  دیتفریذپ و  امـش  و  دریذپب .

باتیب نم  دـیناسرب . مالـس  مه  هیـسآ  هب  نم  لوق  زا  تسین . خاک  نآ  يوناب  تسا ، خوک  نیا  زینک  تسین . ییاجنآ  تسا ، ییاجنیا  سیمع 
تهاقن و تلاسک و  نآ  اب  امش  هک  متـشاد  دیدرت  الـصا  و  دیهدیم ، یخـساپ  هچ  ناگدننک  تدایع  نیا  لاوئـس  لباقم  رد  امـش  منیبب  مدوب 

هنوگچ تحبـصا ،»؟ فیک  : » مالک نیا  راگنا  دیدرک ، اغوغ  اما  دـینزب . یفرح  دـیئاشگب و  بل  دـیناوتب  درد ، همهنآ  یعادـت  نانیا و  روضح 
رب دوب  يرتشن  راگنا  دیـشک . هنابز  درد ، ياههلعـش  دز و  رانک  شتآ  يور  زا  ار  اهرتسکاخ  هک  دوب  ینافوط  دیدرک ،؟ هحفص 128 ] حبص [ 

، َّنُک اْینُِدل  ًۀِفئاع  ِهَّللاَو  ُتْحَبْصَا  دیدرک : عورش  دوبعم  یمان  مان  اب  دیتسشن و  راوتـسا  مکحم و  درک . يراج  نآ  زا  هزات  نوخ  هک  هنهک  مخز 
َو ِةانَْقلا  ِعْرَـص  َو  ِةافَـصلا  ِعْرَقَو  ِدِْجلا  َدَْعب  َْبعَْللاَو  ّدَْحلا  ِلُولُِفل  ًاْحبُقَف  مُُهتْرَبَس  ْنَا  َدـَْعب  ْمُُهْتئَنَـش  َو  ْمُُهتْمَجَع  ْنَا  َدـَْعب  ْمُُهتْظََفل  َّنُِکل . اجِِرل  ًۀَِـیلاق 

حبص یلاح  رد  ادخ  هب  نوُِدلاخ ... ... ... ْمُه  ِباذَْعلا  ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  هَّللا  َطِخَس  ْنَا  ْمُهُـسُْفنَا  ْمَُهل  ْتَمَّدَق  ام  َسِئب  َو  ءاوْهَْالَا  َِللَز  َو  ءارالآ  ِلَطَخ 
کحم ار  ناش  يدرمیاپ  يرادنید و  دنتخیگنارب . ار  مرفنت  مدومزآ ، ار  ناتنادرم  نیگمشخ . امش  مدرم  زا  مرازیب و  امـش  يایند  زا  هک  مدرک 

هتسکش و ياهریشمش  هب  امش  نادرم  دندیرخ . دوخ  يارب  ار  ینادواج  یهایسور  دندمآرد و  شیامزآ  يهتوب  زا  درمناوجان  نیدیب و  مدز ،
و تیدج . ششوک و  شالت و  همهنآ  زا  دعب  توخر  یگرخسم و  یتسـس و  نیا  تسا  تشز  هچ  دننامیم و  هدروخ  راگنز  دنک و  ياهغیت 

روآدرد هچ  و  دـنک . ییاورنامرف  نانآ  رب  هک  سک  ره  ربارب  رد  میلـست  يراوخ و  یگنادرم و  يهزین  نتـشادرب  فاکـش  نیا  تسا  حـیبق  هچ 
نارفاک : » هک ار  نآرق  زا  هیآ  نیا  تسه ؟ ناتدای  هشیدنا . لقع و  رد  داسف  هحفص 129 ] فده و [  زا  فارحنا  ریسم و  رد  شزغل  نیا  تسا 

دندرکیمن و رکنم  زا  یهن  دندرکیم . يدعت  هدومن و  نایصع  نانآ  هک  اریز  دندیدرگ  نعل  میرم  نب  یسیع  دواد و  نابز  رب  لیئارـساینب  زا 
هچنآ تسا  تشز  هچ  دندیزرویم و  یتسود  نارفاک  اب  هک  ینیبیم  ار  نانآ  زا  يرایـسب  دندرکیم . لمع  دب  هچ  دندوب و  رکنم  لعاف  دوخ 
نادرم هچنآ - تسا  تشز  هچ  يرآ ، دـناهنادواج ». باذـع  رد  هدـش و  لزاـن  ناـنآ  رب  ادـخ  بضغ  هک  ارچ  دنداتـسرف  دوـخ  يارب  شیپ  زا 

نانآ هب  ار  راک  نم  راچان  هب  سپ  دـناهنادواج . باذـع  رد  هدـش و  لزان  نانآ  رب  ادـخ  بضغ  هک  ارچ  دنداتـسرف  دوخ  يارب  شیپ  زا  امش -!
هبرح اب  نم  هکیلاح  رد  دندیـشک  شود  رب  ار  یـشک  قح  نیگنـس  راب  ناـنآ  متخادـنا و  ناـشندرگ  رد  ار  تیلوئـسم  نامـسیر  مدراذـگاو و 

تـشونرس كـاله  داـب و  هدـیرب  ناـنآ  شوـگ  تسد و  ناـهد و  بل و  سپ  مدوـب . هدرک  هطاـحا  ار  ناـنآ  وـس  ره  زا  لالدتـسا  تـقیقح و 
؟ دندرک رود  یحو  لزنم  زا  ار  يوبن  تفالخ  هاگیاپ  ارچ  و  دـبای ؟ رارق  تلاسر  زکرم  رد  قح  دنتـشاذگن  ارچ  نانآ ! رب  ياو  داب . ناشموتحم 
ایند و روما  هب  طلـسم  دارفا  ارچ  دوب . هدـش  راوتـسا  نآ  ياـههیاپ  رب  تلاـسر  يهرکیپ  دوب و  نیمـالا  حور  لـیئربج  طـبهم  هک  یلزنم  ناـمه 
زا هک  دـش  ببـس  زیچ  هچ  تـسا . گرزب  راکـشآ و  یناـیز  دـیدرتیب  نـیا ، دـندرک ؟ نیزگیاـج  ار  قیـالان  دارفا  دـندز و  راـنک  ار  ترخآ 

شیوخ و وا  تلادع  ریشمش  هک  لیلد  نیا  هب  میوگیم . امـش  هب  نم  هحفـص 130 ] دنراذگب [ ؟ رانک  ار  وا  دنریگب و  لد  هب  هنیک  نسحلاوبا 
کی اب  هک  لـیلد  نیا  هب  تشادـن . ساره  گرم  زا  وا  هک  لـیلد  نیا  هب  تشادـن . ساره  گرم  زا  وا  هک  لـیلد  نیا  هب  تخانـشیمن . هناـگیب 

نیا هب  دناشنیم . دوخ  ياج  رـس  رد  ار  هیقب  رگید  يهبل  اب  دیربیم و  ار  داسف  رفک و  كرـش و  هشیر  نیگمـشخ ، قیقد و  شریـشمش ، يهبل 
شزاس و لها  ادـخ  راک  رد  هک  لیلد  نیا  هب  درکیمن . محر  سک  چـیه  هب  تشادـن و  كاب  زیچ  چـیه  زا  ادـخ  ياضر  ریـسم  رد  هک  لـیلد 
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زا دوب ، هدرپس  یلع  هب  هللا  لوسر  هک  ار  تفالخ  روما  مامز  دیداتـسیایم و  نارگید  لباقم  رد  رگا  هک  ادخ  هب  دنگوس  دوبن . ارادم  هنهادم و 
دناسریم دصقم  هب  دادیم و  رارق  تداعس  تیاده و  ریسم  رد  تلوهس  هب  ار  تما  دیشخبیم و  ناماس  ار  اهراک  وا  دیدروآیمنرد  شتسد 

يهمـشچرس هب  ار  مدرم  تروصنآ  رد  یلع  تشگیمن . روآجـنر  ردـقنیا  بکرم  نیا  تکرح  دـشیمن و  عیاض  یـسک  زا  یقح  نیرتمک  و 
همه دـشیم و  ریز  رـس  شیوـس  همه  زا  بآ  تشادـن ، هار  نآ  رد  ترودـک  یتساـک و  هک  دـناسریم  یناـشوج  هشیمه  لـالز و  یفاـص و 

زا هدافتسا  لها  تساوخیم . ار  ناشریخ  مدرم ، بیغ  ای  روضح  رد  راکشآ ، ناهنپ و  رد  یلع  دنامیمن . هنشت  سکچیه  دندشیم و  باریس 
هک ردـقنآ  رـصتخم  ییاذـغ  دنیـشنب و  ورف  یگنـشت  هک  ردـقنآ  بآ  تفرگیمرب ، زاین  ردـق  هب  طـقف  مه  اـیند  ماـطح  زا  دوبن و  لاـملا  تیب 
وا رگا  تسا . نازیم  نیهاش و  دوخ  یلع  تشادیمرب . ایند  زا  تمحز  هب  مه  ار  ردق  نیمه  یلع  سب . نیمه و  دوش . عفترم  نآ  اب  یگنـسرگ 

تسار یـسک  هچ  هک  دشیم  هحفـص 131 ] مولعم [  تسا . مادک  صیرح  تسیک و  دهاز  هک  دـشیم  مولعم  تسـشنیم  تفالخ  دنـسم  رب 
، دـندرکیم هشیپ  يوقت  هدروآ و  نامیا  اههیرق  لها  رگا  : » دـیامرفیم هک  تسا  نآرق  مـالک  نیا  دزادرپیم . غورد  یـسک  هچ  دـیوگیم و 
، دـندوب هدرک  بسک  هچنآ  ربارب  رد  ار  ناـنآ  مـه  اـم  سپ  دـنتفگ ، غورد  یلو  میدوـشگیم  ناـنآ  رب  ار  نامـسآ  نـیمز و  تاـکرب  ياـهرد 

يدوزب ناـشیاهدروآ  تسد  ءوس  جـیاتن  دـندرک ، ملظ  هک  یناـسک  ناـنیا  زا  و  : » هک نآرق  يهنیآ  رد  تسامـش  زور  لاـح و  نیا  و  میتفرگ .
ياهيزاب هچ  راگزور  هک  یتسار  دیریگ . شوگ  هب  دیـشاب و  شوه  هب  سپ  ناه ! دنتـسین ». ام  يهدننک  زجاع  نانآ  دیـسر و  دهاوخ  نانادب 

ارچ امـش  نادرم  هک  متـسنادیم  شاـک  يا  تسا ! رتروآتفگـش  ناـنیا  ياـهفرح  اـما  دروآیم . مشچ  شیپ  ار  یبیارغ  هچ  دراد و  یتـفگش 
نیمادک رب  دندیزگرب ؟ ار  هاگیاپ  مادک  دنتخیوآ ؟ نامـسیر  مادک  هب  دـندز ؟ هیکت  نوتـس  مادـک  هب  دنتـسج ، یهاگهانپ  هچ  دـندرک ، نینچ 

بجع دندیزگرب و  ار  يدب  تسرپرـس  بجع  دندرک ؟ افج  همهنیا  دیما  مادک  هب  دـنتفای ؟ یگریچ  یناسک  هچ  هب  دـنتفرگ ؟ یـشیپ  نادـناخ 
، اهرپهاش اهلاب و  ياجب  هک  ادخب  دنباییم . تسد  یجیاتن  دب  هب  دنوشیم و  میقم  یلزنم  دب  رد  نارگمتس  دندرک ! باختنا  ار  یتشز  هاگیاج 

لمع بوخ  دـندرک  لاـیخ  هک  یموـق  رب  نیرفن  سپ  دـنداد . حـیجرت  هنیـس  رب  ار  تشپ  رـس و  رب  ار  مد  دـندیزگرب و  ار  اـههچرپ  اـهکرک و 
: ] دیروایب دای  هب  ار  نارق  مالک  نیا  نانآ . رب  ياو  دننادیمن . یلو  دندساف  اهنیا  دیوگیم : نآرق  دـندرکن . يدـیلپ  یتشز و  زج  اما  دـننکیم 
هار تیادـهیب  تسا و  تیادـه  جاتحم  دوخ  هک  سکنآ  ای  يوریپ  يارب  تسا  رتهتـسیاش  هتفاـی ، هار  قح  هب  هک  سکنآ  اـیآ  [ » هحفص 132

. تفای راشتنا  داسف  دش و  هدیـشاپ  هنتف  رذب  هک  دنگوس  مدوخ  ناجب  رادشه ! دینکیم ؟ مکح  هنوگچ  ار ؟ امـش  تسا  هدـش  هچ  دـباییمن »؟
نوخ ریش ، ياجب  تفالخ ، مالسا و  رتش  ناتسپ  زا  سپ  نیا  زا  دوش . راکشآ  داسف ، جیاتن  دنیشنب و  رمث  هب  موش  رذب  نیا  ات  دیشاب  رظتنم  سپ 

راک جـیاتن  ناگدـنیآ ، درک و  دـنهاوخ  نایز  نایارگ  لـطاب  هک  تساـجنیا  و  تخیر . دـهاوخ  نوریب  کـلهم  يرهز  درک و  دـهاوخ  ناروف 
. هربابج نارگمتـس و  يالیتسا  هتخآ و  ياهریـشمش  هب  ناتداب  تراشب  امـش و  ياهبلق  نیا  اههنتف و  نیا  کنیا  دـید . دـنهاوخ  ار  ناینیـشیپ 

تفر دناوخ  تراغ  هب  سپ  نیا  زا  ناتقوقح  لاوما و  دولآدرد . هناملاظ و  يدادبتـسا  دودـحمان و  هدرتسگ و  جرم  جره و  هب  ناتداب  تراشب 
تقیقح ندید  مشچ  هک  سوسفا  دیـشک !؟ دهاوخ  اجک  هب  ناتراک  امـش . رب  سوسفا  ترـسح و  غیرد و  دـش . دـهاوخ  هدـنکارپ  ناتعمج  و 

تلاـح زا  دوب  ادـیپ  دوب ، هدـنام  رایـسب  زونه  فرح ، دـیراد ؟ تهارک  نآ  زا  هک  مراداو  يراـک  هب  ار  امـش  مناوتیم  هنوـگچ  نم  دـیرادن و 
زا قیمع  یـسفن  درکیمن . يرای  رگید  سفن  راگنا  اما  دوش ، کبـس  مالک ، دـنچ  نیا  اب  هک  ددوبن  يزیچ  لد  نیگنـس  راب  نآ  ناتیاهمـشچ .

تریح تهب و  دنزیم ، جوم  هچنآ  هک  دوبن  مولعم  مدرک ، رورم  ار  امـش  نانامهیم  ياهمـشچ  اههرهچ و  دـیتفرگ . مارآ  دیدیـشک و  دردرس 
. ] توافتم ياهسح  نیا  زا  ياهزیمآ  دیاش  دوب ، بیرغ  یسح  تمادن . ینامیـشپ و  ای  تسا  ترـسح  هودنا و  تسا ، تلجخ  مرـش و  تسا ،
هب دـنکیم . لکـشم  ار  لمعلا  سکع  راک  تخیمآرد ، مه  اـب  سح  نیدـنچ  رگا  اـما  دراد  ياهولج  ناـسنا ، رد  یـساسحا  ره  هحفص 133 ]

ار نامتعیب  مینکیم ، ناربج  ار  نامهابتـشا  تفگن : یلو  دوشگ  نابز  اهنآ ، زا  یکی  هرخالاب  دننک . هچ  دنتـسنادیمن  مادـکچیه  لیلد ، نیمه 
میدرکیمن تعیب  وا  اب  انیقی  میتسنادیم ، رکبوبا  اب  تعیب  زا  لـبق  ار  اـهنیا  رگا  تفگ - : میدرگیمرب ، میقتـسم  طارـص  هب  میریگیم و  سپ 

. ینکیم شیادـص  یتقو  تسا و  هدز  باوخ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  لثم  دـنتفگیم ، غورد  یلو ... میدـیزگیمنرب  یلع  زج  ار  یـسک  امتح 
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زا شیب  ناتراک و  یپ  دیورب  دینک . سب  دیدومرف - : امش  تحاقو . نیمه  هب  تراسج و  نیمه  هب  ینـشور ، نیمه  هب  ماهدیباوخ . نم  دیوگب :
هک دیتشاد  مه  رگید  هدننکتدایع  کی  امش  دزرایمن . يزیشپ  دیاهدرک ، هک  اهراک  نآ  سپ  رد  دینزیم  هک  اهفرح  نیا  دیشارتن . رذع  نیا 

هنوگچ دیسرپ : مه  وا  دندرک ، نانز  نیا  هک  درک  امش  زا  ار  یلاوئس  نامه  هملسما  دوب . تقادص  لها  دوب ، درد  لها  دوبن ، خنس  نیا  زا  هتبلا 
نایم هلوره  هودنا ، مغ و  نایم  یعـس  تسا  هدش  مراک  : - » دیدومرف لددرد  هملـسما  اب  اما  دیدرک ، باتع  اهنآ  اب  دـیدروآ ؟ زور  هب  ار  بش 

زا ار  تفالخ  دندز و  اپ  تشپ  ربمایپ ، ادخ و  مکح  هب  هک ، يدید  هدش . بصغ  رهوش ، ملـسم  قح  هداد و  تسد  زا  ردـپ  تبیـصم ، تبرغ و 
هتشک دحاو  ردب  گنج  رد  ار  ناشدحلم  كرشم و  ناردپ  نوچ  دنتـشاد ، هنیک  یلع  زا  نوچ  ارچ ؟ دنتفرگ ، وا  زا  سپ  ماما  ربمایپ و  یـصو 

زا سپ  منکیمن  لایخ  دشاب و  هدوب  خیرات  لوط  هحفص 134 ] رد [  امش  زا  رتبوبححم  رتمولظم و  یـسک  منکیمن  روصت  نم  يوناب  دوب ».
ینشور هب  اما  مزومایب  ایح  بجم و  امـش  رـضحم  رد  هک  مدوب  هدمآ  نم  دنیبب . متـس  همهنیا  دشاب و  راوگرزب  همه  نیا  هک  دیایب  یـسک  امش 

هربقم گرم و  نایم  هلصاف  يهصغ  ینشور  هب  امـش  دیدن و  ار  امـش  تایح ، لوط  رد  یمرحمان  چیه  درادن . رحب  تقاط  هزوک  نیا  هک  مدید 
زا مدآ  مادـنا  هک  دوب  یتوبات  شاک  دـننکیم ، زیامتم  مه  زا  ار  درم  نز و  دـننام ، تخت  ياهتوبات  نیا  دـیدومرف - : نم  هب  دـیروخیم . ار 

مدوـب هـک  هـشبح  رد  مدرک : ضرع  ینیریـش ! لـمات  هـچ  ياهناـبوجحم ! ساـسو  هـچ  ياهناـنموم ! تـقد  هـچ  دـشیمن . صخــشم  نآ  يور 
نآ هخاش ، دـنچ  اب  دـعب  و  داتفایم . ياهچراپ  نآ  يور  رب  تفرگیم و  ياج  نآ  رد  رکیپ  هک  يروطب  دـنلب ، ییاههبل  اب  مدـید  ییاـهتوبات 

ار ندب  مجح  یبوخ ! زیچ  هچ  دـیدومرف : تسـشن و  ناتنابلرب  تیاضر  رـس  زا  يدـنخبل  دـیدش ، دنـسرخ  امـش  مداد . ناشن  امـش  هب  ار  لکش 
. هدـب ياج  نآ  رد  ارم  گرم ، زا  سپ  زاـسب و  يزیچ  نینچ  نم  يارب  دزاـسیمن  راکـشآ  ار  درم  نز و  ناـیم  تواـفت  دـنکیمن و  صخـشم 

ماهتخاس ار  نآ  نم  نونکا  دیایب . امش  گرم  زا  دعب  راک  هب  راک ، نیا  هک  متشادن  تسود  اما  دیدرپس  نم  هب  يراک  هکنیا  زا  مدش  لاحشوخ 
هحفـص دوش [ . رتشیب  هظحل  هب  هظحل  تسا ، نم  يهتخاس  هک  توبات  نآ  اب  دـینم  هدـنزاس  هک  امـش  نایم  يهلـصاف  هک  منکیم  اـعد  طـقف  و 
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دندوب اهنآ  يور  شیپ  هتـشرف  ود  دندناشوپیم . یمامت  هب  ار  نامـسآ  هکنانچنآ  دندمآیم ، دورف  دندرکیم و  زاورپ  لاب  رد  لاب  ناگتـشرف 
مماشم هب  تشهب  يوب  ناهگان  دندرب ، نامـسآ  هب  دوخ  ياهلاب  جدوه  رد  ارم  دندرک و  مالـس  دندمآ  دـندمآیم . رظن  هب  ناشراد  هیالط  هک 

. دندیشکیم راظتنا  ارم  دورو  دندوب و  هداتسیا  فص  رد  فص  اههیروح  دندرک . هریخ  ار  ممشچ  اهرابیوج  اهناتسوب و  اهغاب و  دعب  دیسر و 
امل كالول   » بطاخم دنزرف  يا  تشهب و  تقلخ  دوصقم  يا  يدمآ  شوخ  دـنتفگ - : مه  اب  همه  دـعب  یلگ و  ندـشاو  ناسب  ياهدـنخ  لوا 
هریخ تریح  زا  مشچ  هچنآ  ریظنیب . ياهرویز  دننامهیب ، ياههلح  اهتنایب ، ياهرـصق  دندرب . رتالاب  ارم  مه  زاب  هکئالم  كالف .» الا  تقلخ 

هحفـص متفگ [ : يرـصق ! هچ  و  يرـصق . دعب  و  کشم . زا  رتوبـشوخ  ریـش ، زا  رتدیفـس  یبآ  رهن  دعب  و  دـنامیم . هداشگ  بجعت  زا  ناهد  و 
وت ردپ  نکسم  لزنم و  تشهب . يهبترم  نیرترب  تسا ، یلعا  سودرف  اجنیا  دنتفگ - : تسیک ؟ نآ  زا  تسیچ ؟ نیا  تساجک ؟ اجنیا  [ - 136
هک ارم  دوب . هدز  هیکت  يریرس  رب  ردپ  دوب و  دیفـس  رد  زا  راگنا  رـصق  تسا . رثوک  رهن ، نیا  و  تسوا . اب  ادخ  هک  ره  وا و  هارمه  ناربمایپ  و 
وت يوش  وت ، هاگیاج  اجنیا  تفگ - : نم  هب  دز . هسوب  ار  ممشچ  ود  نایم  دنابـسچ و  شاهنیـس  هب  تفرگ ، مشوغآ  رد  تساخرب ، اج  زا  دید ،

قایتشا شتآ  رد  نم  وت . هب  مرتقاتشم  نم  ناج ! اباب  اباب ! متفگ - : نم  ماوت . قاتشم  تخس  هک  مرتخد  ایب  تسوت . نارادتـسود  نادنزرف و  و 
، راختفا نیا  هک  دمآ  مدای  مدینش . ار  وا  يادص  مدرک و  ادص  ار  ردپ  ار ، ربمایپ  باوخ - رد  هچ  رگا  زاب - هک  یتقو  مدش  هدنز  مزوسیم . وت 

ْمُکَْنَیب ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعَْجت  ال  : » هک دـش  لزان  هیآ  نآ  یتقو  منک . ادـص  اباب  بقل ، هینک و  چـیهیب  ار  وا  مناوتیم  هک  تسا  نم  نآ  زا  اـهنت 
يارب هیآ  نیا  تفگ - : دیـشک و  مرـس  رب  رهم  رـس  زا  یتـسد  وا  مدرک و  ادـص  هللا  لوـسر  ربماـیپ و  ار  ردـپ  نم  اـضَْعب »... ْمُکُـضَْعب  ِءاعُدَـک 

دیاش رتدونشخ . ار  ادخ  دنکیم و  رتهدنز  ارم  بلق  وت  نتفگ  اباب  وگب . اباب  نم  هب  وت  نک . ادص  اباب  نامه  ارم  وت  ناج . همطاف  تسا  نارگید 
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مهاوخ وا  نامهیم  بشما  نیمه  هک  تفگ  ردـپ  ندرک . ادـص  اباب  ار  تمظع  نآ  اـب  ربماـیپ  نم ، يارب  دراد  یفطل  هچ  هک  تسنادیم  مه  وا 
بشما زا  هک  تسا  ملـسم  نم  رب  ممزاع . نم  منابرهم ! هحفـص 137 ] هرامه [  رـسمه  يا  مرادافو ! هشیمه  يوش  يا  ناج ! یلع  نونکا  دوب .

ییوت و نتفر ، يارب  ماینارگن  لد  اهنت  اقب . يهناخ  هب  مقاتشم  رسارس  الب و  رپ  يایند  نیا  زا  منازیرگ  دوب . مهاوخ  وا  يادخ  مردپ و  نامهیم 
لام دیتسه ، یترخآ  مه  امـش  هکنیا  هب  مشوخلد  اما  دـینکیم  تخـس  ار  نتفر  راک  هک  دـیئایند  نیا  نم و  نایم  دـنویپ  اهنت  امـش  منادـنزرف ،

مه ردق  نیمه  وت  زا  ندش  ادـج  یلو  ناج ! یلع  تسا . رتناسآ  اجنآ  رد  اجنآ و  زا  امـش  اب  رادـید  تساجنیا . رد  ناتمـسج  امـش  دـیئاجنآ .
. دنک ناسآ  امش  رب  ار  ایند  نیا  ياهیتخس  هک  مهاوخیم  وا  زا  ار و  امش  مراپسیم  ادخ  هب  تسا . لکشم  مه  لکش  نیمه  هب  تسا . تخس 
رهم و میرح  زا  ار  اپ  ياهظحل  ياهدیدن . زگره  تنایخ  هعدخ ، غرود ، نم  زا  ماهدوب ، رادافو  وت  اب  هشیمه  متایح  ياهلاس  رد  نم  ناج ! یلع 
هک تسا  هدوب  نیا  هشیمه  مداقتعا  ماهدرکن . يراک  ماهتفگن ، یفرح  وت  لیم  تساوخ و  نامرف و  فالخ  رب  ماهتـشاذگن . نوریب  فافع  افو و 

ناسنا تسا و  ریزگان  گرم ، ناج ! یلع  ماهدرکن . یطخت  هدـیقع  نیا  زا  و  تسا . يرادرهوش  نوخ  تسا ، رـسمه  اب  وکین  راتفر  نز ، داهج 
هک ار  اهنیا  هچ  ماهدروآ و  بوتکم  ياهعقر  رد  هک  ار  اهنآ  هچ  نک ، لمع  میاهتیصو  هب  ناج ! یلع  شرافس . تیـصو و  زا  ریزگان  هدنریم 

و رخآ . ات  شیوخ  زا  سپ  ناماما  هب  نیسح  نیسح و  وا  يراپسب و  نسح  هب  هک  ماهتـشون  ار  ربمایپ  یفقو  ياهغاب  اجنآ  رد  میوگیم . نونکا 
اهنیا مرتخد . موثلکما  يارب  دنام  يزیچ  رگا  ماهدش و  لئاق  مرهاوخ  رتخد  هماما  صوصخب  مشاه و  ینب  نانز  ربمایپ و  نانز  يارب  یمهس  زین 

، هماما هحفـص 138 ] نک و [  جاودزا  ندرک ، جاودزا  هب  يریزگان  نم  زا  سپ  وت  هکنیا  لوا  تسا . هدـنام  مرتمهم  ياهفرح  اـما  ماهتـشون  ار 
رتظوفحم ات  نک  لح  مغاهتفگ  هک  لکـش  نامه  هب  یتوباـت  رد  ارم  هکنیا  مود  تسا . رتناـبرهم  اـم  نادـنزرف  هب  وا  هک  ریگب  ار  ماهداز  رهاوخ 

. رادب یفخم  ار  منفدم  نک و  نفد  هنایفخم  هنابـش و  ارم  راذگب و  زامن  هنابـش  نم  رب  نهاریپ - يور  زا  هدب - لسغ  هنابـش  ارم  موس ، و  منامب .
نارای دـنبایب . یهاگآ  منفد  ناکم  زا  دـنوش و  رـضاح  منفد  زاـمن و  هزاـنج و  رب  ودـنآ ، صوصخب  دـناهدرک ، متـس  نم  رب  هک  یمدرم  اداـبم 

هضف و نمیما ، هملـسما ، هقف  نانز ، زا  هن . هیقب  اما  نفد ، هزانج و  عییـشت  ندـناوخ و  زامن  رد  دـنیوجب  تکرـش  وت  اـب  نامدودـحم  دودـعم و 
نم ناج ! یلع  نکن  هیرگ  ياو  نیمه .... هفیذح ، هفیذـح ، هللادـبع و  رامع ، دادـقم ، رذوبا ، ناملـس ، طقف  نادرم ، زا  سیمع و  تنب  ءامـسا 

قوقح زا  عاـفد  يارب  مدرک  هچنآ  نم  تسا . رتاور  وت  رب  هیرگ  یملاـع ، مولظم  نیرتمولظم  وت  ینکیم . هیرگ  ارچ  وت  تسوت ، يارب  ماهیرگ 
دهاوخ هچ  وت  رب  منتفر  زا  سپ  هک  منادیم  متسنادیم و  مه  یلو  دوب  هدرک  نئمطم  ارم  ردپ  ماینتفر ، هک  متـسنادیم  نم  دوب . وت  بوصغم 

هیرگ وت  تیمولظم  همهنیا  يارب  دـیاب  ملاـع  ناـج ! یلع  نکن  هیرگ  وـت  سپ  تشادیم . اومطـالت  هب  ارم  دزیم و  شتآ  ارم  رگج  نیا  تفر .
، نتفر هاگ  نیا  رد  ارم  رگج  نکن و  هیرگ  وت  سپ  تسوت . تبیصم  زاغآ  اما  تسا  نم  یتحار  يادتبا  تسا ، نم  یـصالخ  لوا  نونکا  دنک .

یلع یتسار  ناسرب . نامهدنیآ  نادـنزرف  هب  تمایق  ات  ارم  مالـس  ناج ! یلع  مراپـسیم  ادـخ  هب  ار  نامناکدوک  ار و  وت  نازوسم . نیا  زا  شیب 
: - دیوگیم تینهت  دنکیم و  مالس  نم  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  منیبیم ؟ هحفص 139 ] نم [  هک  ار  هچنآ  ینیبیم  مه  وت  ومع ! رسپ  ناج !

ناگداتسرف اهنیا  دنیادخ . ناگتشرف  اهنیا  مالسلا . کیلع  و  دیوگیم - : مدقم  ریخ  دنکیم و  مالس  هک  تسا  لیئاکیم  نی  مالسلا . کیلع  و 
ادخ هب  ناج  یلع  اما  نیا  مالـسلا . مکیلع  و  یتمظع - ! هچ  ییاغوغ ! هچ  یهوکـش ! هچ  دناهدمآ . لابقتـسا  هب  ادخ  يوس  زا  هک  دـندنوادخ 
يوس هب  هن  میآیم ، وت  يوس  هب  نم ! يالوم  نم ! يادـخ  . » حاوْرَْالا َِضباق  ای  مالـسلا  کـیلعو  دـنکیم - . مالـس  نم  رب  هک  تسا  لـیئارزع 

هحفص 140] وت [ .»! نشور  ياهمشچ  هب  مالس  وت ! نیریش  دنخبل  هب  مالس  وت ! نیتسار  ياههدعو  هب  مالس  اباب ! مالس  .« » شتآ

تمسق 13

نیا تسا . هدـیزرلن  ردـقنیا  هاگچیه  اپ  تسد و  لد و  نیا  تسا . هدوبن  باتیب  ردـقنیا  هاگچیه  وت  هدـنب  نیا  ایادـخ ! بشما  تسا  یبش  هچ 
ملد دوب ، ملاع  تبیـصم  نیرتتخـس  هک  وت  روآمایپ  گوس  رد  ادخ  يا  ییاهنت ! همهنیا  اب  یلع  دنک  هچ  تسا . هدیرابن  مادم  ردـقنیا  کشا 

؟ مربب اجک  ار  ییاهنت  همهنیا  میوگب ؟ هچ  نونکا  اما  تسه . راـگدای  هناـخلگ  نیا  رد  ناتـسلگ  نآ  زا  یلگ  متفگیم : دوب . شوخ  همطاـف  هب 
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یهاگ دوب ! روبص  ردقچ  دوب ! نابرهم  ردقچ  دوب ! بوجحم  ردقچ  نز ! نیا  دوب  بوخ  ردقچ  ادخ  يا  منک ؟ تمسق  هک  اب  ار  هودنا  همهنیا 
ياهبذاج چیه  دوشیمن ، ریگ  نیمز  یقلعت  چیه  اب  ددنبیمن ، لد  زیچ  چیه  هب  مدیدیم  یتقو  درادن . لد  الصا  همطاف  هک  مدرکیم  ساسحا 

داـجیا وا  رد  یتواـفت  نتـشادن  نتـشاد و  ره  دوشیمن ، شایـشوخلد  یکاـشوپ  كاروخ و  تنیز و  رویز و  چـیه  دـنکیمن . لوغـشم  ار  وا 
هک مدرکیم  ساسحا  یهاگ  تسا . صلاخ  ناج  تسا ، ضحم  حور  تسین . اجنیا  هب  قلعتم  درادـن ، مسج  وا  هک  مدرکیم  نیقی  دـنکیمن ،

مکحم و ياهنوتس  هحفص 141 ] نوچ [  ریذپان  لزلزت  هرخص ، نوچ  تبالص  اب  هوک ، نوچ  راوتسا  درادن  يدرم  چیه  هک  دراد  یلد  همطاف 
ارم لد  ياهفرح  مدوب و  توکـس  هب  رومام  نم  دروخن . ناکت  اج  زا  شلد  داتـسیا و  تموکح  کی  لباقم  رد  اـهنت  هکی و  نامـسآ . یئرماـن 
نآ رد  هک  یتیلهاج  تشادـن . شزرا  نز  تشاد و  ماـقم  رتش  نآ  رد  هک  یتیلهاـج  درذـگیم ؟ تیلهاـج  زا  رگم  لاـس  دـنچ  دزیم . وا  مه 
زا رگا  لد  نیا  دـنک ! عافد  تقیقح  زا  اهنت  هکی و  دتـسیاب و  شنیب  رکفت و  نیا  اب  یموق  لـباقم  رد  ینز  راـختفا . بسا ، دوب و  گـنن  رتخد ،
زا رتفافـش  ریرح ، زا  رتمرن  دراد ، گربلگ  زا  یلد  همطاف  هک  مدرکیم  ساسحا  یهاگ  دوشیم . بآ  دشاب . دالوفو  هرخـص  هوک و  سنج 

بیرغ ادخ ! دوب  بیرغ  دـشاب . نابرهم  دـناوتیم  ناسنا  کی  ردـقچ  دـشاب ، كزان  دـناوتیم  لد  کی  ردـقچ  هک  مدرکیم  تریح  و  رولب .
يهمـشچ رد  راگنا  متـشاذگیم ، تبحم  يایرد  هب  اپ  راگنا  مدـمآیم  هناخ  هب  یتقو  مدربیم . وت  تفوطع  هب  هار  وا  لد  زا  یهاـگ  نم  دوب !

رهم يابید  رب  نم  راگنا  اما  رایسب  تالکشم  دوب و  راوشد  یگدنز  دهد . ناشن  يدوخ  تسناوت  یم  اجک  یگتـسخ  مدرکیم . وشتـسش  افص 
نم يارب  ایند  نیا  رد  همطاف  مدرکیم . ساـسحا  مدوخ  ياـههنوگ  رب  ار  تفوطع  رپ  لاـب و  مدزیم و  هیکت  فطل  یتشپ  رب  مدـمآیم ، دورف 
نم وا  نتفر  اب  نونکا  تشادن . انعم  یتسار  هب  یگتـسخ  تلاسک و  تحارج ، یتخـس ، یگنـسرگ ، یگنـشت ، وا  دوجو  اب  دوب . رثوک  تقیقح 
نیا نینزان  ندـب  نم  روطچ  هحفص 142 ] ماهتسخ [ . ردقچ  ادخ ! ماهتـسخ  منکیم . ساسحا  مدوخ  شود  رب  مه  ار  هتـشذگ  ياهیگتـسخ 

مه ار  كاخ  دوبن ، بجاو  نفد  رگا  مدرکیم . مارح  وا  ندب  رب  ار  بآ  دوب  زاجم  مشچ  کشا  هب  همطاف  لیسغت  رگا  منک !؟ وشتسش  ار  زیزع 
رد یشرع  دوجو  نیا  تسا  فیح  يرث ، رد  ییایرث  رکیپ  نیا  تسا  فیح  كاخ . رد  ینامسآ  مسج  نیا  تسا  فیح  مدرکیم . مارح  وا  رب 
هک دوب  یبآ  شاک  ءامـسا ! زیرب  بآ  سپ  تسا . یکاخ  یگدـنز  تاعبت  زا  تسا . نیمز  ریگ  اـپ  تسد و  تنـس  نیا  هک  منک  هچ  اـما  شرف .

، دنسانشیمن ار  همطاف  نم  ردق  هب  هک  ناگتشرف  نتسیرگ . ياج  تساجنیا  هک  ایب  ایب ! کشا  يا  درکیم ، شوماخ  ار  هتخوس  لد  نیا  شتآ 
يارب يرتراوازس  وت  دننکیم ، هیوم  دننزیم ، هجض  دنتشادن ، همطاف  قشع  يورگ  رد  لد  نم  لثم  دندوبن ، تسود  همطاف  اب  نم  يهزادنا  هب 

هناـیزات و زوس  رگج  تیاـکح  ناـمه  نیا  تسیچ ...؟ زا  وزاـب  مروت  نیا  ياو  يا  تسا ... هدوب  وـت  يهمطاـف  همطاـف  هک  یلع ! يا  نتـسیرگ 
تنتفر زا  دعب  يارب  میوشب ؟ سابل  يور  زا  ار  تندب  یتفگ  همطاف ! يروبـص ، همهنیا  هب  ملح ، همهنیا  هب  دننک  هدجـس  دیاب  قیالخ  تسوزاب .

! لد زیزع  دـنکیم . سمل  ار  مروت  باهتلا و  هک  تسد  دـنیبن ، ار  يدوبک  رگا  مشچ  نینزان ! يدرک ؟ ار  هتـسخ  لد  نیا  يهظحـالم  زاـب  مه 
، يدوب دلب  تیاهتبیـصم  اهدرد و  رد  طقف  ار  يراکناهنپ  هک  یـسک  يا  دمهفیم . ار  درد  مه  تسد  مشچ و  يراییب  دراد  لد  هک  یـسک 

هنایزات ياج  اجنیا  دشاب . هتسیرگن  بش ، کیرات  ياهناتسلخن  رد  ناشیارب  دنادن و  ار  وت  رهم  هب  رس  ياهزار  نیا  هک  تسین  یـسک  وت  يوش 
. تسا تبیصم  رورم  تسین ، وشتسش  تسین ، لسغ  نیا  ادخ ! يا  دندوب . هتخیوآ  وت  درم  ندرگ  رد  نامـسیر  هک  نامز  نآ  رد  تسا  نادرمان 

نآ تیاکح  راوید ! رد و  نآ  همطاف و  تیاکح  نسحم ! تیاـکح  زا  ياو  يا  تسا . تنحم  یعادـت  تسا . درد  ندرک  هرود  هحفص 143 ] ] 
! راسخر هنوگ و  نیا  اب  دـیلپ  تسد  نآ  تیاکح  راد ! بت  نت  نآ  اب  شتآ  نآ  تیاکح  راـمیب ! هتـسخ و  فیحن و  ندـب  اـب  نینهآ  ياـهخیم 

تبیصم همهنیا  روطچ  لد  دنکیمن ، روبع  تحارج  همهنیا  زا  یگداس  هب  تسد  ءامسا ! رتمارآ  رارقیب ! لد  نیا  اب  تبیـصم  همهنآ  تیاکح 
رگا دراد ، تحارج  همهنیا  تسا  مسج  هکنیا  همطاـف ! يادـخ  يا  وت  يراد  يربص  هچ  و  همطاـف ! يا  وت  یتشاد  يربـص  هچ  دـنک !؟ رورم  ار 

ار یتشهب  روفاک  نآ  رایب  ءامسا  هدیشک ! تحارج  لد  نیا  هدید ، مخز  لد  نیا  هحرش ، هحرـش  لد  نیا  دشیم ! هچ  دوب ، لد  لیـسغت  هب  رارق 
وت طونح  رگید ، ثلث  و  وا - رب  مالـس  دـش - ربماـیپ  طوـنح  هدروآ ، لـیئربج  یتـشهب  روفاـک  نیا  ثلث  درادـن . لـمحت  باـت  لد ، رگید  هک 

قحلم هتفر  زیزع  ود  امـش  هب  ار  هدـنام  اهنت  نم  دـیایب و  راک  هب  رخآ  ثلث  نیا  دوشیم  یک  نم . نآ  زا  رگید  تلث  و  نم ! ناـبرهم  يهمولظم 
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. دـنک نفک  هشیمه  يارب  ار  قارف  شیوخ ، ناج  زا  رتزیزع  يرای  ياج  هب  یمدآ  دـشیم  شاـک  ءامـسا ! هدـب  ار  هکت  تفه  نفک  نآ  دـنک ؟
هچنآ ایادخ ! وت ، شنیرفآ  نیرتابیز  رتخد  وت ، قلخ  نیرتهب  رتخد  وت . يهدیزگرب  ربمایپ و  رتخد  تسا ، همطاف  نیا  تسوت ، زینک  نیا  ایادـخ !

اههچب ناسرب . شردپ  هب  ار  وا  امرف و  یلاعتم  ار  وا  تاجرد  نادرگ ، مکحم  ار  وا  ناهرب  نک ، يراج  شنابز  رب  دوشیم  ببس  ار  شاییاهر 
هب گرزب  تبیـصم  نیا  رد  ادخ  منادیم ، تسا  تخـس  دینک . عادو  ردام  اب  دیئایب  موثلکما  مزیزع  مبنیز ! ناج ! نیـسح  ناج ! نسح  دـییایب .

کشا مارآ  نم  لثم  دینکن ، نویش  دینزن ، هحیص  اما  تسین . يریزگ  هیرگ ، زا  نازیزع ! رتمارآ  هحفص 144 ] دنک [ . ناتيرای  شربص  رجا و 
ناهج هک  دنک ، رپ  ار  وا  ياج  دناوتب  یسک  هک  دشاب ، هتـشاد  اتمه  هک  دوبن  يردام  رخآ  ردام  نیا  مهد . ناتیالـست  روطچ  منادیمن  دیزیرب .

يامیـس ار ؟ شیور  دیئاشگن . هوکـش  هب  نابز  دنوادخ و  تیـشم  هب  دیوش  یـضار  تسا ، هدوب  نیا  ریدقت  اما  دـیازب . هرابود  وا  نوچ  دـناوتب 
يور گنر  نیا  اب  دنکیم  هچ  باتهم  ياو ، درادن . ار  یلین  يهرهچ  نآ  ندید  بات  رگید  نم  لد  هک  دنچ  ره  منکیم ، زاب  دشاب ، ار ؟ ردام 

نیا راگنا  هن ، اما  دیزیرب . کشا  مارآ  دینک و  شهاگن  طقف  درادـن ، نتفگ  خـساپ  ناوت  نونکا  هک  وا  ار ! ردام  دـینزن  ادـص  ردـقنیا  یباتهم !
تافو زا  سپ  دناوتیمن  هک  تسوا  نابرهم  لد  نامه  زاب  نیا  دریگیم . شوغآ  رد  ار  امـش  دیآیم و  نوریب  نفک  زا  هک  تسوا  ياهتسد 
تسا لیئربج  نیا  دیزیخرب ! اههچب ! دینک  سب  ادخ  هب  ار  امـش  ناج ! همطاف  وت  برق  ماقم  تساجک  ات  دراذگب . باوجیب  ار  امـش  يادن  زین 

هزرل هب  شرع  دـیوگیم : لیئربج  ناشردارب . مسج ، زا  دـنکیم  تقرافم  اـههچب  نیا  حور  دـیوگیم : لـیئربج  دـیزیخرب ! هدروآ ، ماـیپ  هک 
هچ اههچب ! دیزیخرب  ناشردارب . ناج ! یلع  مه ... ادخ  لمحت  بات و  ناشردارب ، هتـشادرب ، ار  نامـسآ  کئالم  نویـش  ناشردارب ، هدـمآرد ،

هحفـص 145] زامن [  دـنکیم ، ناممارآ  زاـمن  میناوخب ، زاـمن  ناـتردام  رب  دـیزیخرب  هللااـب . ـالا  هوق  ـال  لوح و  ـال  ایادـخ ! بشما  تسا  یبش 
مامت دـیاب  بشما  نیمه  راک  همه  دـنیایب . ادـصیب  هنایفخم و  مارآ و  وگب  رفن  دـنچ  نآ  هب  دـنیایب ، وگب  ناج ! نسح  دـشخبیم . نامیالـست 

ّانِا َو  ِهَّلل  ّانِا  ریگب . کمک  وا  زا  یمظع  تبیصم  نیا  رد  دراپسب . ادخ  هب  ار  تلد  ناج ! نیسح  شاب  روبص  تسا . رهز  ناتردام  تیـصو  دوش ،
. دینک هیرگ  مارآ  دیشاب . روبص  نم ، رس  تشپ  دیتسیاب ، اجنیا  دهد ، ناتشاداپ  ادخ  مالسلا ، مکیلع  نُوِبلَْقنَُمل ... اّنبَر  یِلا  ّانِا  َو  نوُعِجار ... ْهَیِلا 

ناتیاهلد دینک . تکرش  زامن  رد  دیاب  طقف  امـش  نیمه  دینکن ، رایـشه  ار  نارگید  ناتهیرگ ، يادص  هب  دیربن ، دای  زا  ار  ربمایپ  رتخد  تیـصو 
راتفرگ وا  هک  نونکا  مایـضار ، وت  ربماـیپ  رتخد  زا  نم  ایادـخ  میظَْعلا . ِیلَْعلَا  هَّللاـِب  اـِّلا  َةَُّوق  ـال  َو  َلْوَح  ـال  دیـشخبب . شمارآ  ادـخ  داـی  هب  ار 

هک نک  مکح  شیارب  وت  دندرک ، ملظ  وا  رب  ایادـخ  نک . دـنویپ  وا  اب  وت  دـندوب  هدـیرب  وا  زا  مدرم  ایادـخ ! شاب . وا  مدـمه  وت  تسا  تشحو 
. يدرب راونا  يوس  هب  اهتملظ  زا  ار  وا  هک  تسا  همطاـف  تربماـیپ  رتخد  نیا  ایادـخ  ربکا . هللا  هولـصلا ... ةولـصلا ... یئوت . ناـمکاح  نیرتهب 

همطاف ادخ  تسادخ ، يادص  نیا  دیآیم . یلا ... یلا ... يادص  هک  تمـس  نآ  هب  اجنیا ، زا  میرادرب . نیمز  زا  ار  توبات  دـیئایب ، رفن  هس  امش 
نآ زا  هدامآ ، ربق  نیا  تسا . هدرک  ادخ  ار  همطاف  راک  همه  دیراذگب ، نیممز  ار  توبات  اج  نیمه  اج ، نیمه  دناوخیم ، شیوخ  يوس  هب  ار 
نم ياپ  تسد و  نیا  دینک ، هیرگ  هتـسهآ  رتمارآ ، مورب ، ربق  لخاد  هب  نم  ات  رترانک  دیورب  شادـف . هب  ملاع  ناج  تسارهز . هحفص 146 ] ] 
نیا نیمز ! يا  يآ ! تسا . هدـید  درد  همهنیا  هک  یندـب  نیا  تسا  هدـش  کبـس  هچ  مغ و  نیا  تسا  نیگنـس  هچ  دـنزرلب . ردـقنیا  دـیابن  مه 
لاح هب  شوخ  ِهَّللاَلوُسَر . ای  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  تسادخ ، لوسر  ياهتسد  نیا  هک  هللا  و  مراپسیم . وت  هب  هک  تسادخ  لوسر  رتخد  تناما ،

میلـست یـسک  هب  ار  وت  ناج ! هقیدـص  هَّللاِدـْبَع . ِْنب  ِدَّمَُحم  هَّللالوُسَر . ِۀَِّلم  یلَعَو  هَّللِابَو  هَّللا  مِْسب  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  ناـج ! همطاـف  وت 
اْهنِم َو  ْمُکُدیُعن  اهیف  َو  ْمُکانْقَلَخ  اْهنِم  تسا . هتساوخ  وت  يارب  ادخ  هچنآ  هب  مایـضار  ناج ! همطاف  تسا . رتهتـسیاش  وت  هب  نم  زا  هک  منکیم 

، نت همه  ناج ! همطاف  میروآیم . نوریب  كاخ  زا  رگید  راب  مینادرگیمرب و  كاخ  هب  میدـیرفآ ، كاـخ  زا  ار  امـش  يرُْخا . ًةَراـت  ْمُکُجِرُْخن 
هک تسا  هدروخ  هرگ  مه  هب  نانچ  ام  ياهلد  دـیزادنایم ؟ ییادـج  ماهمطاف  نم و  ناـیم  اـهتشخ ! يا  مرادـید . يهظحل  نآ  راـظتنا  مشچ 

تخـس نارود  نیا  زا  سپ  تردپ  رادید  ناج ! همطاف  داب  كرابم  وت  رب  اما  دننک . نامیادج  دـنناوتیمن  نامـسآ  نیمز و  كاخ و  تشخ و 
وت هب  ترتخد  نم و  مالـس  كِرئاز  َو  َِکْنیَع  ةَُّرقَو  َِکبیبَحَو  َِکتَْنبِا  ْنِم  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِکتَْنبِا  ْنَعَو  یّنَع  هَّللاَلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالّـسلَا  قارف .

تسا هدیمرآ  كاخ  رد  وت  هعقب  رد  هکنآ  مالس  ترئاز . مالس  تمشچ و  رون  مالس  تبوبحم ! مالـس  وت ! هب  ترتخد  مالـس  ادخ ! لوسر  يا 
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دـش و زیربل  تاهبوبحم  قارف  رد  مربـص  يهساـک  ادـخ  لوسر  يا  تسا . هدز  مقر  وت  هب  ار  وا  كانباتـش  هحفص 147 ] نتـسویپ [  دنوادخ  و 
رد نم  تسوت ، تنس  تیصم  رب  هیرگ  ادخ !؟ ربمایپ  يا  منکب  مناوتیم  هچ  هیرگ  زج  دیـسر . مامتا  هب  ملاع  نز  نیرترب  زا  ییادج  رد  متقاط 

مداد لسغ  ار  وت  متسب ، ار  وت  ياهمشچ  مدوخ  تسد  اب  نم  يداد ، ناج  نم  يهنیس  هب  رس  وت  منکب ؟ متسناوت  هچ  هیرگ  زج  مه  وت  تبیـصم 
ربمایپ يا  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  تسیچ ؟ هراچ  اـضر  میلـست و  زج  ریدـقت ، ربارب  رد  مداـهن . دـحل  رب  نم  ار  وت  رـس  مدرک . نفد  نفک و  و 
نامسآ نیمز و  يهرهچ  تسا  تشز  هچ  نیا  زا  نم  يارب  و  تفای . یصالخ  متس  مغ و  رش  زا  رهز  دیسر و  شبحاص  هب  تناما  نونکا  ادخ !

نم لد  يهناخمه  هتـسویپ ، مغ  باتیب . میاهبـش  باوخیب و  منامـشچ  تسا و  هنادواج  ادـخ  لوسر  يا  مهودـنا  اـما  ارهز . روضح  نودـب 
نایم ادخ  دوز  هچ  هتسویپ . مئاد و  ماهصغ  تسا و  هتسخ  نوخ و  ملد  ادخ ! لوسر  يا  دنک . مبیـصن  ینآ  رد  وت  هک  ار  ياهناخ  ادخ  ات  تسا 

نم هیلع  تتما  هنوـگچ  هک  تفگ  دـهاوخ  وـت  هب  ترتـخد  منک . تیاکـش  مناوـتیم  ادـخ  هب  طـقف  قارف  نـیا  زا  نـم  تخادـنا . ییادـج  اـم 
یلاجم اما  تشاد  هنیـس  رد  وا  هک  اهدرد  هچ  سرپب . وا  زا  ار  ارجام  نک ، لاوئـس  وا  زا  دندرک . بصغ  ار  وا  قح  هنوگچ  دندش و  تسدـمه 

هک تسا  نآ  زا  رتبوجحم  ارهز  هن ، یلو  تشاذگ  دـهاوخ  نیمز  رب  وت  شیپ  ار  شلد  راب  تفگ ، دـهاوخ  وت  هب  یلو  تفاییمن  زورب  يارب 
وا هک  درک  دهاوخ  هحفـص 148 ] يرواد [  ادخ  دیوگب و  ات  نک  رارـصا  نک ، لاوس  هاوخب ، وا  زا  اما  دیوگب ، وت  اب  یتح  ار ، شلد  ياهدرد 

منتفر هن  تسین . تلاسک  مشخ و  تمالم و  رـس  زا  عادو  نیا  دوردب . و  و ... ادـخ ! لوسر  يا  ترتخد  وت و  رب  درود  تسا . نامکاح  نیرتهب 
مناوتیم هچ  تبیـصم . نیا  زا  ياو  ياو ، تسا . هدومرف  نارباص  يهدعو  ادخ  هچنآ  هب  ینامگدـب  رـس  زا  مندـنام  هن  تسا و  یگنتلد  رـس  زا 
هاگتماقا ار  وت  ربق  دوبن ، ام  رب  نمـشد  يـالیتسا  زا  سرت  رگا  ناـج ! همطاـف  تبیـصم . ياـسفناو  نیا  رد  تسیچ  ربص  زا  رتهب  ربص . زج  منکب 

نیبب هللا ! لوسر  ای  مدزیم . راز  تبیـصم  نیا  رب  هدرم  ناوج  ناردام  نوچمه  مدـیزگیمرب و  فاکتعا  يهویـش  مدرکیم و  مدوخ  نادواـج 
هتشذگن وت  نتفر  زا  يزیچ  هکیلاح  رد  دیدرگ ، جارات  شترا  لامیاپ و  شقح  دش ، هدرپس  كاخ  هب  هنایفخم  وت  مشچ  شیپ  رد  ترتخد  هک 

مالـس و تفای . مایتلا  ناوتیم  وت  دای  وت و  اب  ادـخ و  لوسر  يا  درب  ناوتیم  ادـخ  هب  طقف  ار  تیاکـش  کنیا  دوب . هدـشن  هنهک  وت  دای  دوب و 
هب مورب  رگا  منک ؟! هچ  نم  هک  وگب  وت  ناج ! همطاف  وت  اما  و  ادـخ ! لوسر  يا  متاخ ! ربماـیپ  يا  وت  يهمطاـف  وت و  رب  ادـخ  تکرب  تمحر و 

همطاف ربق  هک  میوگب ؟ هچ  نمـشد  هب  منامب ، رگا  میوگب . هچ  متبرغ  هب  مایـسکیب ، هب  ماییاهنت ، هب  میوگب ؟ هچ  ملد  هب  میوگب ؟ هچ  اههچب 
يا تسا ، هدش  نت  نایشآ  نیا  ینادنز  مناج  يهدنرپ  تاْرَفَّزلا  َعَم  ْتَجَرَخ  اهَْتَیلای  ٌۀَسُوبْحَم  اِهتارَفَز  یلَع  یـسْفَن  یلو : موریم  هن  تساجنیا !؟
ایند تسا و  حوریب  تایح  تسا ، ینعمیب  یگدـنز  وت  زا  دـعب  هحفـص 149 ] دـمآیمرد [ . زوس  رگج  ياههلان  نیا  هارمه  زین  ناج  شاک 

نیگنـس نم  رب  وت  زا  سپ  یگدنز  راشف  دـیایب . همادا  مایگدـنز  دوش . ینالوط  مرمع  ادابم  هک  تسا  نیا  زا  ماهیرگ  طقف  نم  تسا و  یلاخ 
، منک شومارف  يدوب  میاـهینابرهم  ردـپ  هک  ارت  هنوـگچ  نم  دـنیبیمن . یـشوخ  يور  دراد ، یلد  شود  رب  يراـب  نینچ  هک  یـسک  تسا و 

لکشم شلمحت  ییادج  ردق  هب  زیچ  چیه  اما  تسه ، یتقرف  يزور  رای ، ود  ره  نایم  میاههصغ . همهنآ  ندرک  هدنز  رومام  ماهدش  نم  راگنا 
هک تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ  ماهداد ، تسد  زا  ار  همطاف  دمحم ، زا  دـعب  هلـصافالب  نم  هکنیا  تسا . ناسآ  شلمحت  قارف ، زج  زیچ  ره  تسین .

. تسین یندرک  لمحت  تسین . یندروآ  بات  تسا ، نیرتتخـس  تسا ، تخـس  وت  قارف  میوگب ؟ روطچ  ناـج ! همطاـف  درادـن . ماود  یتسود 
يا تشاذگ . اهنت  ارم  تشاذگ و  اپ  هار  نیرتهب  هب  دوخ  هک  یتسود  يارب  هیرگ  زیگنا ، نزح  نویـش  زیمآ و  ترـسح  هیرگ  تسا  هدش  مراک 

هک یتسود  تسا . هنادواج  مغ  تسین ، زور  ود  یکی  مغ  تسود ، نداد  تسد  زا  مغ  هک  نک  یهارمه  هرامه  مشچ  يا  رابب ! هشیمه  کشا 
مشچ و شیپ  زا  هک  يرای  دنکیمن ، دوخ  فوطعم  ار  مقـشع  وا  ردق  هب  يراید  چـیه  هک  يرای  دـنکیمن ، رپ  مبلق  رد  ار  وا  ياج  سکچیه 

وت اب  منک و  مالس  وت  هب  متسیاب ، نینزان  وت  ربق  رانک  رد  هک  دوس  هچ  ملد ! زیزع  ناج ! همطاف  زگره . مبلق  نورد  زا  اما  تسا  هتفر  مسج  رانک 
؟ ياهدرک شومارف  ار  یتسود  تنس  ایآ  یهدیمن ؟ خساپ  هک  ناج  همطاف  ارت  تسا  هدش  هچ  مونـشیمن . وت  زا  یخـساپ  یتقو  میوگب  نخس 

هحفص 150] يدرکیمن [ . اهر  اهنت ، هتسخ و  بیرغ و  ار  یلع  شاک  ناج ! همطاف 

تمسق 14
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تمسق 14

، امش شنیرفآ  هک  درک  مالعا  ار ، رحب  رب و  هام و  دیشروخ و  نیمز و  دیرفآیم و  هک  ارم  ادخ  مدوب . تندمآ  راظتنا  مشچ  متقلخ  يادتبا  زا 
َْتقَلَخ ام  ّینَا  اوُمَلْعا  یتاوامَس  َناّکُس  َو  یتَِکئالَم  ای  تسا . ارهز  نت  جنپ  نآ  روحم  هک  تسا  نت  جنپ  شنیرفآ  یلیفط  هب  زیچ  همه  شنیرفآ 
ِءالُوه ۀـّبَحَم  یف  ّالَا  يرْـسَی  ًاکَلَف  َو ال  يرْجَی  ًارَْحب  َو ال  روُدَـی  ًاکلف  َو ال  هئیـضُم  ًاسْمَـش  َو ال  ًارینُم  ًارَمَق  ـال  َو  هّیحْدَـم  ًاـضْرَا  ـال  َو  هّیْنبَم  ًءاـمَس 

. مدناشوپیمن یتسه  سابل  مدع  مادـنا  رب  مدزیمن ، مقر  ار  شنیرفآ  مدـشیمن ، تقلخ  راک  هب  تسد  نم  دوبن  اهنیا  رطاخ  هب  رگا  هسْمَْخلا .
همطاف و وا و  يوش  همطاف و  وا ، ردـپ  همطاف و  زا  دـنترابع  نت  جـنپ  نیا  دـیزرایمن . شنیوکت  هب  شنیرفآ  دوبن ، نت  جـنپ  نیا  رطاخ  هب  رگا 

قرغ همه  دندوب . تندمآ  راظتنا  مشچ  زین  رحب  رب و  هک  زین ، كالفا  ناگراتس و  هک  زین ، هام  دیشروخ و  هک  نامسآ ، نم  اهنت  هن  وا . نارـسپ 
هب هتـسب  دـناودخ  باتک  باسح و  یتح  تسا و  دـنوادخ  زیزع  ردـقنیا  هک  تسیک  همطاف  نیا  هک  میدوب  يواکجنک  نیا  تام  لاؤس و  نیا 

يهلیـسو اـهنت  امـش  درک ، طوبه  قارف  نیمز  هب  دـش و  هدـنار  برق  تشهب  زا  مدآ  یتقو  هحفـص 151 ] تسوا [ . تیاضر  تبحم و  نیهاـش 
هب میتفایرد و  دنوادخ  شیپ  رد  ار  امـش  تلزنم  ردق  شیپ  زا  شیب  ام  و  وا . يهماندنگوس  يانـسح  ءامـسا  امـش ، ياهمان  دـیدش و  وا  تاجن 
زا تناعتسا  اب  لیـس ، نافوط و  ياسفنا  نآ و  سپ  رد  حون  یتقو  امـش . دوجو  تمظع  هوکـش و  رد  میدش  رتتوهبم  رتریحتم و  نازیم  نامه 

، كرابم ياهمان  نیا  رد  شنیرفآ  یگدیچیپ  هب  يزمر  تقلخ و  ینیگنس  هب  تسا  يزار  میتفگ  ادصکی  همه  دمآ  دورف  یکشخ  رب  امـش  مان 
، نآ رتسب  رد  تفاـی و  شرتـسگ  هظحل  هب  هظحل  زور و  هب  زور  هاـم ، هب  هاـم  لاـس ، هب  لاـس  نرق ، هب  نرق  راـظتنا ، نیا  يزمر !؟ زار و  هچ  اـما 

لد ندرک  هلاچم  ناج و  ندـنازوس  راک  هب  تسد  مه ، ياپ  هب  اپ  راظتنا  لاوئـس  نیا  هک  اـجنآ  اـت  درک  ومن  دـشر و  هب  عورـش  بیرغ  یلاوس 
يهصرع هب  اپ  یتقو  تلزنم  برق و  نیا  اب  توربج ، لالج و  نیا  اب  تمظع ، نیا  اب  تیـصخش ، نیا  اب  همطاف  نیا  هک : دوب  نیا  لاؤس  دندش .

دهاوخ عوقو  هب  یناـفوط  هچ  دـش ؟ دـهاوخ  خر  ياهزجعم  هچ  تسوـیپ ، دـهاوخ  عوـقو  هب  یناـفوط  هچ  دـش ؟ دـهاوخ  هچ  دراذـگب ، نیمز 
رب هشیمه  قیـالخ  دوبن ، یکچوک  يهلاـسم  هلاـسم ، درک !؟ دـنهاوخ  دروخرب  هنوگچ  وا  قیـالخ  داد و  دـهاوخ  خر  ياهزجعم  هچ  تسویپ ،

، دنتسنادیم ادخ  ار  وا  هک  دندیتسرپیم  دنتخاسیم و  لیلد  نیا  هب  هن  ار  تب  دنتـشگیم ، سوسحم  سوملم و  ییادخ  لابند  هب  نیمز  يور 
ار اهنآ  دندرکیم . روصت  ادخ  دزن  رد  یئاعفـش  ناونع  هب  ار  اهتب  نیمز ، يور  رب  ادخ  زا  سوسحم  ياهولج  ناونع  هب  دنتـساوخیم  ار  تب 
، تعـسو بلط  شـشخب ، بلط  ناراب ، بلط  دنتـساوخیم ، ادخ  زا  هک  ار  هچنآ  دنتفگیم  تب  هب  دنتـشادنپیم . ادخ  دوخ و  نایم  يهطـساو 

اهتب هحفص 152 ] دنک [ . دوعص  ادخ  يوس  هب  نئمطم ، قیرط  نآ  زا  اهبلط ، اههتساوخ و  يهمه  هک  دشاب  ییارجم  دنتساوخیم  بلط ...
سوملم یبوبحم  دنشاب . تساوخرد  نیا  قداص  مسجت  هک  دنک  هیده  نیمز  هب  ار  یناسک  تساوخیم  ادخ  دندوب و  زاین  نیا  بذاک  مسجت 

. ادخ زا  رتنییاپ  مدرم ، زا  رترب  ادخ ، مدرم و  نایم  دنشاب  يزیچ  هصالخ ، وا و  يوس  هب  نتفر  يارب  دنشاب  مدرم  ریگتسد  دنـشاب ، سوسحم  و 
َقْوَف َْسَیل  ٌلاَون  اَهل  َو  ُهلالَج  َّلَج  هَّللا  ُلالَج  ّاِلا  اُهلالَج  َقْوَف  َْسَیل  ٌلالَج  اَهل  َو  دـیدوب . نینچ  وت  نادـنزرف  يوش و  ردـپ و  همطاـف و  يا  وت  و 
هلالج لج  دـنوادخ  لالج  رگم  تسین  یلالج  چـیه  وا  زا  رترب  هک  تسا  یتمظع  توربج و  لالج و  ار  همطاف  هلاَون . َّمَع  َهَّللا  ُلاَون  ّاِلا  اِهلاَون 
مشچ میتشاد  قح  ام  سپ  هلاون . مع  دنوادخ ، لاون  رگم  تسین  یتمارک  لاون و  چیه  وا  زا  رتب  هک  تسا  یمرک  اطع و  ششخب و  ار  وا  مه  و 
مامت ناـیم  زا  نم  درک ، نیزم  دوخ  دـلوت  هب  ار  نیمز  تردـپ  یتقو  میـشاب . امـش  اـب  مدرم  دروخرب  تیفیک  واـکجنک  امـش و  ندـمآ  راـظتنا 
امرـس هاگ  ره  متخاسیم . وا  ناـبیاس  ار  يربا  درزآیم ، ار  شفیطل  مسج  باـتفآ ، هاـگره  دـش . وا  هب  طـقف  مهجوت  مشچ  هاـگن و  قیـالخ ،

ار هراتس  سوناف  مدرتسگیم و  شیور  شیپ  ار  باتهم  نماد  دومیپیم ، هار  هنابش  رگا  مدرکیم ، دایز  ار  دیشروخ  يهلعش  دادیم ، شرازآ 
راتفر وا  ردـق  هب  وا  اب  مدـید  یتقو  متـسکش  دوخ  رد  هک  یکی  نم  اما  اـما ... درازاـیب . ار  شتلاـسر  ياـپ  یگنـس  اداـبم  هک  مدربیم  رتکیدزن 

، ددرگیمن رخـسمت  یلومعم  ناسنا  دوشیمن . دروخرب  وا  اب  مه  یلومعم  يداع و  ناسنا  کی  ناش  هب  یتح  هک  وا  تلزنم  هب  هن  و  دوشیمن ،
ینمـشد وا  اب  دـندناوخ ، نونجم  رحاـس و  ار  وا  دـندرک . وا  اـب  اـما  دـنزرویمن ، ینمـشد  توادـع و  هنیک و  وا  اـب  دوشیمن ، نونج  هب  مهتم 

بعش روصحم  دنتـسکش ، ار  شنادناد  دندرزآ . ار  شایناشیپ  دنتخیر . هنیک  رتسکاخ  وا  رـس  رب  دندیگنج ، هحفـص 153 ] وا [  اب  دندیزرو ،
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، مدـشیم هلاچم  دوخ  رد  مدروخیم و  لد  نوخ  نابهدـید ، نم  ناـبهیاس ، نم  ناـجیب ، نم  نامـسآ ، نم  نم ... و  دـندرک و ... شبلاـطیبا 
ناسنا اب  مامت ، مدآ  اب  نوُمَْلعَت ،» الام  ُمَلْعَا  ّینا   » زمر اب  كْالفَْالا ،» ُْتقَلَخ  اـَمل  َكـالَْول   » بطاـخم اـب  تقلخ ، دوصقم  اـب  مدـیدیم  هک  یتقو 

امـش یتقو  مدرکیم  روصت  نم  دنوادخ . يهنادرد  وت ، اب  وا  زا  دـعب  و ... دوشیم . دروخ  رب  هنارفاک  هنالهاج و  نینچنیا  لک ، لقع  اب  لماک ،
، درک دـنهاوخ  امـش  تبحم  لزنم  ار  ناـشیاهلد  تشاذـگ ، دـنهاوخ  مشچ  يور  رب  تفرگ ، دـنهاوخ  تـسد  رـس  رب  ار  امـش  قیـالخ  دـیئایب 
هب تسب  دنهاوخ  رمک  درک ، دنهاوخ  مشچ  يایتوت  ار  ناتیاپ  كاخ  دش ، دنهاوخ  تسم  امش  روضح  يوب  زا  درب ، دنهاوخ  دوجـس  ناتهیاس 

میقم همه  دننک . تباجا  هتفگن  ار  هتـساوخ  دـنراذگب و  مشچ  رب  هدـماین  ار  نامرف  ات  امـش  ياهبل  هب  تقود  دـنهاوخ  مشچ  امـش ، تمدـخ 
رد تسد  لیئربج ، نایدام  ياپ  كاخ  اب  رفن  کی  مدوب  هدید  هک  نم  تشگ . دنهاوخ  برقت  يارب  هلیـسو  لابند  دش و  دـنهاوخ  امـش  يوک 
هچ تفر . دـنهاوخ  جارعم  هب  تشذـگ و  دـنهاوخ  نم  زا  تخاس ، دـنهاوخ  لاب  امـش  ياپ  درگ  زا  قیالخ  مدرکیم  لایخ  درب ، تقلخ  راـک 

ادیپ امـش  رد  هک  دنتـسجیم  هچ  دنتفاییمن !؟ امـش  رـضحم  رد  هک  دنتـساوخیم  هچ  مدرم ! نیا  دـندوب  نادان  هچ  قیالخ ، نیا  دـندوب  هیفس 
امـش دنتـساوخیم  ملع  دیدوب . امـش  دنتـساوخیم  تفرعم  دیدوب ، امـش  دنتـساوخیم  ترخآ  دیدوب ، امـش  دنتـساوخیم  ایند  دندرکیمن !؟

هحفـص 154] تردـق [  ترهـش و  لانم و  لاـم و  رگا  یتح  دـیدوب ، امـش  دنتـساوخیم  تشهب  دـیدوب ، امـش  دنتـساوخیم  تفرعم  دـیدوب ،
دنتساوخیم اجک  هب  دندرک ؟ نایصع  ارچ  دنتفاترب !؟ رس  ارچ  دندرک !؟ افج  ارچ  دوب . امش  تسد  رد  شاهنیجنگ  نزخم و  زاب  دنتـساوخیم ،

رطاخ هب  ار  ناملـس  میدش ، فظوم  تانئاک ، لک  نم و  دنتفریم !؟ ار  رذوبا  هار  مه ، رکبوبا  بهلوبا و  لهجوبا و  رگا  دشیم  هچ  دـنورب !؟
ياپ ياج  اپ  دنتـشاذگیم . ناملـس  ياپ  ياج  اپ  مه  هیقب  رگا  دشیم  هچ  میرمـشب ، زیزع  میرادـب ، یمارگ  مینک . تمدـخ  امـش  هب  شتدارا 

هک دوب  نیا  هب  مقـشع  تقلخ ، يادتبا  زا  هک  نم  دندرک ؟ تلاذر  ارچ  دـندیزرو ، هنیک  ارچ  دـندرک ؟ ینمـشد  ارچ  یلو  دنتـشاذگن ، ناملس 
، دینـشیم نیقی  هب  دوب ، یـشوه  شوگ  رگا  ار  میاهنادند  شیاس  يادص  مدیزرلیم ، دوخ  هب  مشخ  تدـش  زا  یهاگ  موشب  هنیدـم  نامـسآ 

یهاگ متخیریم ، کشا  یهاگ  مدـشیم ، دوبک  یهاگ  مدرکیم ، هیرگ  یهاگ  مدیـشکیم ، ترـسح  یهاـگ  مدروخیم ، فساـت  یهاـگ 
!؟ مشاب تبیـصم  همهنیا  دهاش  دیاب  هک  متـسنادیم  اجک  زا  نم  مدرکیم ، تمالم  ار  دوخ  یهاگ  مدروخیم و  نوخ  یهاگ  مدزیم ، هجض 
رب رد  یتقو  متـسکش  دوخ  رد  نم  دـش . هدیـشک  شتآ  هب  وت  هناخ  رد  تاجن ، يهناخ  رد  نآرق ، هناخ  رد  ادـخ ، هناـخ  رد  یتقو  متخوس  نم 
لگ یتقو  تفرگ  ارم  نامـشچ  يولج  نوخ  درک . طوقـس  یتسه  نینج  زا  تیناـسنا  يدز ، ادـص  ار  هضف  وت  یتقو  دـش . هتـسکش  وت  يولهپ 

لـطعم و نم  دـمآ . دورف  وت  يوزاـب  رب  هناـیزات  یتـقو  مدـش  دوبک  مشخ  زا  نم  دـمآرد . نیگآمرـش  نینوخ و  وت  يهنیـس  زا  رد ، ياهخـیم 
تـسبنب هب  نم  دش . انـشآ  وت  تروص  اب  یلیـس  یتقو  دز  هقلح  نم  نامـشچ  رد  کشا  دـش . بصغ  وت  کلم  نیمز  یتقو  مدـنام  هفـسلفیب 

یلع هک  بشید  دش . عطق  وت  تایح  دنوآ  یتقو  دش  هراپ  مدیما  هتشر  ملد و  دنب  و ... تفای . هار  وت  يهناخ  هب  نیهوت  تناها و  یتقو  مدیـسر 
ناشیرپ وم  یتقو  مدینـش ، ار  نیـسح  نسح و  ياههجـض  یتقو  مدید ، هحفـص 155 ] ار [  وا  زوسناج  ياـهکشا  یتقو  دادیم  لـسغ  ار  وت 

ورف نم  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دش و  باتیب  تانئاک  هک  نم ، هن  مدرواین ، بات  رگید  مدید  ار  موثلکما  بنیز و  ندیشارخ  تروص  ندرک و 
دوـمع رب  دوـب  یلع  يهیکت  نآ  و  تشاد ، هاـگن  اـج  رب  ار  شنیرفآ  زیچ ، کـی  اـهنت  دـنک . طوقـس  تاـنئاک  دـشاپب و  مه  زا  نـیمز  مزیرب و 

اما دوب  یلع  یباتیب  جوا  هچ  رگا  نیا  تسیرگیم . راز  راز  وت و  يهناخ  راوید  رب  دوب  هتـشاذگ  ار  شرـس  یلع  وت . يهناخ  نوتـس  يهمیخ ،
رب تایح ، يهظحل  نیرخآ  ات  بشید  تبیـصم  راب  ینیگنـس  بشید ! دوب  یبش  هچ  داد . رارقتـسا  ار  تانئاک  دیـشخب و  شمارآ  شنیرفآ ، هب 
ارت هک  هناعضاوتم - هنامولظم و  یتساوخ - یلع  زا  دنکشیم . ار  خیرات  رمک  وت  هناراوگرزب  رهق  نیا  هکنانچمه  دنکیم . ینیگنس  نم  تشپ 

امــش هـک  یملظ  شتآ  نـیا  دود  ییوـگب  تنانمــشد  هـب  یتـساوخیم  درادـب . یفخم  ناـگمه  مـشچ  زا  ار  تاهربـقم  دــنک و  نـفد  هناـبش 
دنس هچ  دنامیم . مورحم  ادخ ، يهنادرد  رازم  زا  رـشح  زور  ات  تیناسنا ، دوریم و  خیرات  مشچ  هب  هک  امـش  مشچ  هب  طقف  هن  دیاهتخورفارب 

هجاومعیقب رد  هباشم  ربق  لهچ  اب  وت  نانمشد  حبـص ، هک  یتقو  دش  کنخ  یتسار  هب  نم  لد  ياهنامیرک ! ماقتنا  هچ  و  ياهنادواج ! تیمولظم 
يزاب گنرین  يراکلغد و  يارب  دندمآ  تتایح  نامز  رد  هک  مدوب  دهاش  نم  تساجک . ربمایپ  رتخد  نفدم  هک  دـنمهفب  دنتـسناوتن  دـندش و 
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اما يدرک . بآ  رب  شقن  مه  ار  هشقن  نآ  وت  تافو و  زا  دـعب  يارب  دـندوب  هتـشاذگ  ار  تسایـس  رکم و  یقاـب  اـهنآ  يدادـن و  لاـجم  وت  اـما 
هدرک مگ  تخیر ، دـنهاوخ  ترـسح  کـشا  زین  هحفـص 156 ] وت [  يهدـنیآ  نادـیرم  وناـنموم و  دـنزوسیم ، مه  اـب  رت  کـشخ و  هشیمه 

بجعتم یخرب  هتشگرس ، هلاو و  یضعب  اهناسنا  و  ناسمه ! ربق  لهچ  هباشم ! ربق  لهچ  تخادگ . دنهاوخ  وت  رازم  قارف  رد  تشاد و  دنهاوخ 
. هدش رایـشه  هدیرپ و  باوخ  زا  يدودعم  هدروآ و  بل  هب  فک  بضغ ، مشخ و  زا  یهورگ  هدروخ ، تسکـش  نوبغم و  ياهدـع  ناریح ، و 

میهاوخ ادـیپ  ار  ربماـیپ  رتخد  يهزاـنج  تفاکـش ، میهاوخ  ار  اـهربق  يهمه  درک ، میهاوخ  ربـق  شبن  دوشیمن ، روطنیا  دـشن ، تفگ - : رمع 
تفگـش و رد  شايروبـص  توکـس و  ملح و  زا  یهاگ  وت  هک  یلع  نامه  دیـسر . یلع  هب  ربخ  هرابود ... دناوخ و  میهاوخ  زامن  وا  رب  درک ،
، تسب یناشیپرپ  رب  ار  داهج  دـنب  یناـشیپ  ناـمه  درک ، نت  رب  ار  شمزر  درز  ياـبق  ناـمه  تساـخرب ، اـج  زا  يدـشیم ، دـنمهیالگ  یهاـگ 

شاک اما  يدیلاب  دوخ  رب  يدید و  نیقی  هب  وت  داتفا . هار  عیقب  تمس  هب  دیشک و  نوریب  دوب ، هدرشف  فالغ  رد  تحلـصم  هب  هک  ار  يریـشمش 
- داتـسیا يدـنلب  يـالاب  رب  دیـسر ، عیقب  هب  یتـقو  دزرلیم . یلع  ياـهماگ  تبالـص  زا  نیمز  هنوـگچ  هک  يدـیدیم  يدوـب و  نیمز  يور  رب 
ار ناتهمه  دروخب ، اهربق  نیا  هب  یـسک  تسد  رگا  ياو  دیـشک - : دایرف  دوب - هدش  مروتم  شندرگ  ياهگر  هتخادگ و  مشخ ، زا  شتروص 

یلع دناوخ . میهاوخ  زامن  همطاف  يهزانج  رب  درک و  میهاوخ  ربق  شبن  نک  ادخب  نیـسحلاوبا  يا  تفگ - : رمع  دنراذگ . مهاوخ  غیت  بل  زا 
! ءادوسلا نب  ای  تفگ - : داهن و  شاهنیـس  رب  اپ  دنکفا ، نیمز  رب  دنک و  اج  زا  ار  وا  درب ، رمع  دنب  رمک  رد  تسد  دـمآ ، دورف  ملح  يدـنلب  زا 
هحفص 157] مدوب [ ، توکس  هب  رومام  دندرگرب ، نید  لصا  زا  مدرم  هک  مدیسرت  مدیسرتن ، وت  لثم  زا  مدرک ، رظنفرـص  مقح  زا  يدید  رگا 
، دوش زارد  اهربق  يوس  هب  یتسد  رگا  تسوا  تسد  رد  یلع  ناج  هک  ییادخب  مسق  منکیمن ، توکس  هن ، همطاف  تیصو  ربق و  دروم  رد  اما 

قح هب  ارت  نسحلاوبا  يا  تفگ : رکبوبا  داتفا و  سامتلا  هب  رمع  منکیم . نیگنر  ناتنوخ  زا  ار  نیمز  تشگ ، دـهاوخن  زاب  ندـب  هب  تسد  نآ 
هب هدـنکفا  رـس  اهنآ  درک و  ناشیاهر  وت  تبالـص  اب  يوش  یلع ، مینکیمن . يدنـسپن  وت  هک  يراک  اـم  رادرب ، تسد  وا  زا  شربماـیپ  ادـخ و 

ياپ يادص  ادص ، نیا  یتسار  دنتـسنادیمن ... نآ  زا  شیپ  هک  دندیمهف  ار  ییاهزیچ  دندوب  اجنآ  رد  هک  یناکدوک  دنتـسگرب و  ناشیاههنال 
نتفگ نخس  زا  مدنبب  بل  نم  دنکیم . زاین  زار و  وت  اب  بش  لمحم  رد  طقف  یلع  سپ  نیا  زا  نیگمغ . هتسخ و  اما  نیتم  مارآ و  تسا . یلع 

... نم قاتشم  هشیمه  هاگن  نیا  یلع و  نیا  وت و  نیا  وت . رازم  يور  رب  دیاشگب  لاب  یلع  ات 

یقرواپ

لوزن ناش  رد  تانیب  هنومن  نارمع - لآ  هروس  ات 195  هیآ 190  [ 3  ] یلَع ّالإ  یتَفالَو  راقَفلاوَذ  ّالإ  َْفیَسال  [ 2 . ] يهیآ 207 هرقب - هروس  [ 1]
یـضْرَی َو  هَمِطاف  ِبَضَِغل  ُبِضْغَی  یلاَـعَت  َكَراـبَت و  هَّللا  َنِا  [ 4 . ] همئـالا ص 539 ۀـفرعم  یف  همغلا  فشک  باـتک  و 173 و  ص 172  تایآ 

َو هابَن  ْنَم  َو  ِیبَّنلا  ّقَِحب  َو  هاحْوَا  ْنَم  َو  ِیْحَْولا  ّقَِحب  َو  هالَع ، ْنَم  َو  ِشْرَْعلا  ّقَِحب  َمُهّللَا  [ 6 . ] هحفص 286 دلج 43 - راونالا - راحب  [ 5 . ] اهاضِِرل
عیَمَج َو  اِنتآ  ِهْتَیب و  ِلْهَا  َو  ٍدَـمُّحم  یلَع  ّلَص  ِتْوَْملا ، َدـَْعب  سوفُّنلا  يِراب  ای  ٍتْوَف . ّلُک  َعِماج  ای  ٍتْوَص ، ّلُک  َعِماس  ای  هاـَنب . نَم  َو  ِْتیَْبلَا  ّقَِحب 

ََکلوُسَر َو  َكُدـْبَع  ًادَّمَُحم  نَّا  َو  هَّللا  ّاِلا  َهِلا  ْنَا ال  ِةَداهَِـشب  ًالجاع  كِدـْنِع  نِم  ًاجَرَف  اـِهبِراغَم  ِضْرَاـْلا و  قِراـشَم  یف  تاـنِمؤُْملا  َو  َنینِمؤُْملا 
رب نم  هودنا  [ 8 . ] ناسنا يهروس  ات 22  تایآ 5  [ 7 . ] 177- تاوعدلا جـهم  ًامیلْـسَت - مَلَّس  َو  نیرِهاّطلا  َنیبیّطلا  ِهتیَّرُذ  یلَع  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َیّلَص 
رب ماهیرگ  اما  دوشیم  هدوزفا  نم  هودنا  مغ و  زور  ره  تسا . تخـسرس  یتبیـصم  بات  بت و  رد  ادخ  هب  نم  بلق  و  تسا . ياهزات  هودنا  وت 
زا مه  اب  میاهسفن  نیا  ناج و  نیا  شاک  يا  تسا . هتشگ  میاهـسفن  ینادنز  مناج  [ 9 (. ] ص 70 نازحالاتیب - . ) دریذـپیمن نایاپ  زگره  وت 

. دوش ینالوط  وت  زا  سپ  متایح  اداـبم  هک  تسا  نیا  زا  ماهیرگ  و  تسین . یناگدـنز  نیا  رد  ریخ  چـیه  وت  زا  دـعب  دنتـسبیم . تخر  مدوجو 

يهفحص 72. راصبالا - رون  [ 11 . ] تسا سنا  نج و  تدابع  زا  رترب  قدـنخ  زور  رد  یلع  يهبرـض  کـی  [ 10 .(. ] ص 48 نازحالا - تیب  )
هدـمآ يرگید  تیاور  رد  يهفحـص 188 - قئاقحلا : زونک  [ 14 . ] يهحفـص 66 ةاجنلا : حاتفم  [ 13 . ] يهحفـص 133 هدّوملا : عبیاـنی  [ 12]

: ةدّوملا عیبانی  [ 15 . ] هدـننک فاوط  هن  تسا  هدـنوش  فاوط  نأـش  هبعک - نوچ  وت - نأـش  فوُطَت : ـال  َو  ُفاـُطت  هَبْعَْکلا  ُلـْثِم  َکـُْلثِم  تسا :
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دلج 3- يربط - [ 19  ] ج 1 يراخب - حیحص  [ 18 . ] هحفص 66 لوا  ج  ءایلوالا - ۀیلح  [ 17 . ] هحفص 445 هّدوملا : عیبانی  [ 16 . ] يهحفص 55
جنپ رد  يراخب  حیحـص  ار  ارجام  نیا   ) هَّللا َباّتِک  اُنبْـسَح  َو  نآْرُْقلا  ُمُکَدـْنِع  َو  ْرُجْهَی - َْوا  عْجَْولا - ُهبَلَغ  ْدَـق  هَّللاّلوسر  ّنِا  [ 20 . ] هحفص 195

نینوخ کشا  زا  زیرورف و  کشا  ناراب  هدید  يا  نایامن . میازع  تسا و  هدش  مک  مربص  ءایبنالا  متاخ  نادقف  رد  [ 21 .(. ] تسا هدروآ  دروم 
زا یتسـشنیم ، نآ  ماب  رب  وت  هک  يربنم  يدیدیم  رگا  نافیعـض . نامیتی و  هاگهانپ  يا  قح و  يهدیزگرب  ادخ و  يهداتـسرف  يا  نکن . غیرد 
اب نم  هک  ناـسرب  ار  مگرم  نم ! يـالوم  نم ! يادـخ  يا  هـتفرگارف . ار  نآ  یبـیرغ  یگریت  هـچ  هـتفرورف و  یتـملظ  هـچ  رد  اهینـشور ، سپ 

دنسم صئاصخ  زا  لقن  هب  هفیقس  يارجام  [ 24 . ] مهد دلج  راونالاراحب - [ 23 . ] یمزراوخ لقتم  [ 22 [. ] نازحالا تیب  . ] ماهدرک رهق  یگدنز 
- لََزن ٌیْحَو  الَو  ٌءاج  ٌربَخال  [ 26 (. ] ص 108 يدیهش ، همطاف  یناگدنز   ) هحفص 582 فارشالا  باسنا  [ 25 . ] رصم پاچ  هحفص 42  دمحا ،

. وت زینک  دازآ  يارهز  تسوت و  يهناخ  هناخ ، یلع ! يا  کتما : ةرحلا  وکتیب  تیبلا  یلع  ای  [ 27  ] دیزی

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
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ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

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

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

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

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

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

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

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

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

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 53زکرم  هحفص 52 
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