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داهج يربمایپ و 

باتک تاصخشم 

1312 نیدلالالج -  یسراف  هسانشرس : 
یسراف  نیدلالالج  داهج / يربمایپ و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

باتک 1362. ماجنا  نارهت  رشن :  تاصخشم 
ص 525 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر  550: اهب کباش : 
یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
ینآرق  ياههبنج  تاوزغ --  عوضوم : 

لوزن  ناش  نآرق --  عوضوم : 
ق11 ترجه -  زا  لبق  مالسا 53  ربمایپ  (ص ،  دمحم عوضوم : 

ات ق41 زاغآ  زا  خیرات --  مالسا --  عوضوم : 
BP24/4/ف2پ9 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/937 ییوید :  يدنب  هدر 
م1909-62 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هنیدم رد  ربمایپ 

هراشا

نب بیبخ  يهناخ  هب  رکبوبا  دیآیمرد . فوع -  نب  ورمع  ینب  يهلیبق  زا  مده -  نب  موثلک  يهناخ  هب  ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر 
ات دـنامیم  هکم  رد  زور  هنابـش  هس  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  . دوریم تسا  حنـس  رد  هک  جرزخ -  نب  ثراحلاینب  يهلیبق  زا  فاسا - 

، ددنویپیم هنیدم -  رد  ادخلوسر -  هب  دزادرپیم  راک  نیا  زا  نوچ  دنادرگ . زاب  نانآ  هب  دناهتشاذگ  ادخلوسر  دزن  مدرم  هک  ار  ییاههعیدو 
رد :» دیوگیم اهدعب  دنکیم  یگدنز  بش  ود  ای  کی  ءابق  رد  هک  بلاطیبانب  یلع  دنکیم . یگدنز  مدهنب  موثلک  يهناخ  رد  يو  هارمه  و 

دـیآیم و هناخ  رد  هب  نز  دـنزیم و  رد  هدـمآ  يو  يهناخ  رد  هب  يدرم  بش  یکیرات  لد  رد  هک  مدـیدیم  رهوشیب . دوب  یناملـسم  نز  ءابق 
درم نیا  ادـخ ، زینک  يا  متفگ : وا  هب  مدـش . نینظ  يو  لاح  هب  دربیم . هناخ  لخاد  هب  اـت  دـهدیم  يو  هب  دراد  هارمه  هک  ار  يزیچ  درم  نآ 

هک یلاح  رد  تسیچ ، منادیمن  هک  دهدیم  وت  هب  يزیچ  وا  ییآیم و  نوریب  وت  دنزیم و  ار  وت  يهناخ  برد  دـیآیم و  بش  ره  هک  تسیک 
هک متسه  ینز  نم  هک  دناد  نوچ  تسا . بهاو  نب  فینح  نب  لهس  نیا  تفگ : نز  يرادن ؟ رهوش  هک  یتسه  یناملـسم  نز  وت  هحفص 6 ] ] 

« نک شتآ  ار  اهنیا  هک  دروآیم  نم  شیپ  هتـسکش  ار  اهنآ  دنکیم و  زارد  شاهلیبق  ياهتب  هب  تسد  دـیآیم  رد  بش  یتقو  مرادـن  ار  یـسک 
فوع نبورمع  يهلیبق  يهلحم  رد  ءابق  رد  ار  هبنشجنپ  هبنشراهچ و  هبنـشهس و  و  لوالاعیبر -  مهدزاود  هبنـشود -  ياهزور  ادخلوسر  [ . 1]

ار هعمج  زامن  دنامیم . فوع  نب  ملاسینب  يهلحم  رد  دوریم و  نانآ  يهلحم  زا  هعمج  زور  دهنیم . ناینب  ار  شیوخدجـسم  دـنارذگیم و 
يهبطخ [ 2 . ] دناوخیم هنیدم  رد  هک  تسا  ياهعمج  زامن  نیتسخن  نیا  دـنکیم . هماقا  تسا  ءانونار - يهرد  هرد -  هت  رد  هک  يدجـسم  رد 

داهج www.Ghaemiyeh.comيربمایپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


ره دنگوس  ادخ  هب  هک  دـینادب  دـیتسرف ، شیپ  زا  هشوت  ناتدوخ  يارب  نایمدآ ، يا  دـعب ، اما  : تسا نینچ  ادـخ  يانث  دـمح و  زا  سپ  شزامن 
ینامجرت هن  هکیلاح  رد  شراگدرورپ -  تقونآ  دنک ، اهر  ناپوچیب  شیوخ  يهمر  هاگنآ  ددرگ  شوهدم  هدننازرل  یگناب  زا  امـش  زا  کی 

مدادـن و لاـم  وـت  هب  رگم  و  دـیناسرن ، ماـیپ  وـت  هبو  دـماین  وـت  دزن  مربماـیپ  رگم  دـیوگ : وا  هب  ددـنبب - وا  رب  هار  هـک  يرادهدرپ  هـن  تـسه و 
هب سپـس  دنیبن ، يزیچ  چیه  درگن و  پچ  تسار و  هب  ماگنه  نیا  رد  يداتـسرف ؟ شیوخ  يارب  شیپ  زا  هشوت  هچ  سپ  مدومنن ؟ اهـشیاشخب 
هک دیاب  ییامرخ  يهراپ  هب  هچرگ  دراد  هانپ  رد  شتآ  زا  شیوخ  دوجو  هک  دناوت  سک  ره  سپ  دـنیبن . خزود  زج  درگن و  شیوخ  يوربور 

شربارب دصتفه  ات  یهاگ  شربارب و  هد  اب  یکین  راک  ره  اریز  دنک  نیا  ياهزیکاپ  نخـس  اب  دیاب  دباین  ییامرخ  يهراپ  یتح  سک  ره  دـنک و 
هب فوع  نب  ملاسینب  نادرم  زا  دـنچ  ینت  هارمه  هلـضن  ینب  نب  ةدابع  نب  سابع  کلام و  نب  نابتع  هحفص 7 ] [ . ] 3  ] دوشیم هداد  شاداپ 
«. دوب یهاوخ  عافد  يهیاسو  تازیهجت  ترثک و  ناـیم  رد  هک  نک  تماـقا  اـم  يهلحم  رد  ادـخ ، ربماـیپ  يا  :» دـنیوگیم هدـمآ  يو  تمدـخ 
رتش نآ  يارب  هار  تسا .» هتفاـیرد  یناـمرف  نیا  اریز  دـیراذگب  زاـب  ار  تسا -  راوس  نآ  رب  هک  يرتش  هداـم  هب  هراـشا  نیا -  هار  :» دـیامرفیم

دنباتشیم شاردید  هب  هضایب  ینب  زا  رفن  دنچ  هارمه  ورمع ، نب  ةورف  و  دیبل ، نب  دایز  هضایب . ینب  يهلحم  هب  دسریم  دوریم و  ات  دنیاشگیم ،
ترثک و نایم  رد  ام و  نایم  رد  ایب  ادـخ ، ربمایپ  يا  دـنیوگیم : دنباتـشیم و  شرادـید  هب  هضاـیب  ینب  زا  رفن  دـنچ  هارمه  ورمع ، نب  ةورف  و 
هب درویم و  ات  دـنیاشگیمار  نآ  هار  م . تسا » رومأم  نآ  اریز  دـیراذگب  زاـبار  رتش  نیا  هار  : » دـیامرفیم شاـب .» عاـفد  يهیاـس  نازیهجت و 

، ادخ ربمایپ  يا  :» هک دنیآیم  شزاوشیپ  هب  هدعاس  ینب  زا  ینت  دنچ  هارمه  ورمع ، نب  رذنم  و  هدابع ، نب  دعس  درذگیم . هدعاس  ینب  يهلحم 
دنیاشگیم نآ  هار  دراد .» تیرومأم  نیا  هک  دورب  دیراذگب  :» دیامرفیم یشاب .» عافد  يهیاس  تازیهجت و  ترثک و  نایم  رد  هک  نامب  ام  دزن 

زا ینادرم  هارمه  هحاور ، نـب  هللادـبع  و  دـیز ، نبۀـجراخ  و  عـیبرلا ، نـب  دعـس  دـسریم . جرزخ  نـب  ثراـح  ینب  يهـلحم  هـب  دوریم و  اـت 
«. یــشاب عاـفد  يهیاـس  تازیهجت و  ترثـک و  ناـیم  رد  اــت  شاــب  اــم  دزن  ادــخ ، ربماــیپ  يا  :» دــنیوگیم هدــمآ  جرزخ  نـب  ثراــحینب 

ياهییاد هک  راجن -  نب  يدع  ینب  يهلحم  هب  دوریم و  ات  دنیاشگیم  نآ  يور  هب  هار  تسا .» رومأم  نیا  اریز  دورب ، دیراذگب  :» دـیامرفیم
، ادخ ربمایپ  يا   » هک دنیآیم  راجن  نب  يدع  ینب  زا  درم  دنچ  هارمه  هجراخ  یبا  نب  ةریسا  طیلسوبا  و  سیق ، نب  طیلس  دسریم . دنتسه -  وا 

زاب ار  شهار  تسا .» رومأم  نآ  اریز  دورب  دـیراذگب  :» دـیامرفیم یـشاب .» عافد  تازیهجت و  ترثک و  ناماد  رد  اـت  تیاـهییاد  دزن  باتـشب 
زورنآ دنزیم و  وناز  دوشیم  دجـسم  برد  اهدعب  هک  ياهطقن  رب  دسریم  راجن  نب  کلام  ینب  يهلحم  هب  نوچ  دوشیم . هناور  ات  دننکیم 
دنراد رارق  ءفارع  نب  ذاـعم  یتسرـسپرس  هحفـص 8 ] تحت [  هک  راجنینب  زا  میتی  كرـسپ  ود  لام  تسا  ینک  کشخ  اـمرخ  نادـیم  کـی 

دزیخیمرب و رتش  دـیآیمن . دورف  تسا  هتـسشن  نآ  رب  هک  ادـخلوسر  دـنزیم . وناز  رتش  هدام  تسا . ورمع  نارـسپ  لیهـس  لهـس و  ناشمانو 
زاب هاگنآ  هدنکفا  شرـس  تشپ  هب  یهاگن  سپـس  دشکیمن . چیه  هدرک  اهر  ار  نآ  نانع  ادـخلوسر  هک  یلاح  رد  دوریم  یهاتوک  تفاسم 
نیا رد  دهنیم . كاخ  رب  ولگ  ریز  هنیس و  دنکیم و  شوخ  اج  سپس  دنزیم ، وناز  هرابود  دوب و  هدز  وناز  تسخن  هک  اجنامه  هب  ددرگیم 

وا ناـمهیم  (ص ) ربماـیپ دربیم . هناـخ  هب  هتفرگ  رب  ار  يو  نیجروخ  دـیز -  نب  دـلاخ  بویاوبا -  دـیآیم . دورف  ادـخ  (ص ) ربماـیپ ماـگنه 
لیهـس لهـس و  زا  ادـخلوسر  يا  نآ  : » دـیوگیم ءارفع  نب  ذاعم  تسیک ؟ زا  ینک  کشخ  امرخ  نادـیم  نیا  هک  دـسرپیم  ربماـیپ  دوشیم .

ار نیمز  نیا  دنوش ، دونشخ  ات  مهدیم  نانآ  هب  يزیچ  نیمز  نآ  يازا  رد  دنتسه و  نم  یتسرپرس  تحت  هکیمیتی  ود  تسا ، ورمع  نادنزرف 
«. هد رارق  دجسم 

دجسم يانب 

ار شیوخ  ياـههناخ  دجـسم و  اـت  دـنامیم  بویاوبا  ناـمهیم  دوخ  دوش . هتخاـس  يدجـسم  نیمز  نآ  رد  اـت  دـهدیم  روتـسد  ادـخ  ربماـیپ 
دنزادرپیم راک  هب  راصنا  نارجاهم و  . دنک قیوشت  نآ  رد  ندرک  راک  هب  ار  ناناملسم  ات  دنکیم  تکرش  دجـسم  يانب  رد  اصخـش  دزاسیم .

سب يراک  ام  زا  نآ  ندزرـسدنکیم  راـک  ربماـیپ  هکیلاـح  رد  مینیـشنب  رگا  : دیارـسیم نینچ  ناناملـسم  زا  یکی  دـننکیم . راـک  هرـسکی  و 
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هحفـص 9] هرجاهملا [  راـصنالا و  محرا  مهللا  ةرخـآلا  شیعـالا  شیع  ـال  : دـنریگیم ندـناوخ  ار  دورـس  نیا  ناناملـسم  ودـشاب  هناـهارمگ 
:ال دیوگیم دنزیم و  مه  رب  ار  نانآ  نخـس  نزو  ادخلوسرياشخبب  نارجاهم  راصنا و  رب  ایادخ ، دـشابن  ترخآ  یناگدـنز  زج  ییناگدـنز 

یناگدنز راصنا  نیرجاهم و  رب  ایادخ  دشابن ، ترخآ  ییناگدنز  زج  ییناگدـنز  راصنالا  نیرجاهملا و  محرا  مهللا  ةرخآلا ، شیع  الا  شیع 
ربمایپ روضح  هب  دنهنیم . دـح  زا  شیب  تشخ  رـسای  رامع  شود  رب  ياشخبب . راصنا  نیرجاهم و  رب  ایادـخ  دـشابن ، ترخآ  ییناگدـنز  زج 

رب شیوخ  تسد  اـب  ادـخلوسر  دنـشکیمن .» شود  رب  دوـخ  هک  دـنهنیم  تشخ  ردـقنآ  نم  رب  دنتـشک . ارم  ادـخ ، ربماـیپ  يا   » هک دـیآیم 
يهتـسد راد و  ار  وت  عقاو  رد  دنـشکیم ، ار  وت  هک  دنتـسیناهنیا  هیمـس ! رـسپ  رب  اـغیرد  :» دـیوگیم دـشکیم و  رـسای  راـمع  دـعجم  ناوسیگ 

هتساخرب و هتسشن و  دنکیم و  انب  دجسم  هک  یسک  : دناوخیم ار  دورـس  نیا  بلاط  یبانب  یلع  [ . 4 « ] دنشکیم یلخاد  حلسم  ناراکزواجت 
ندناوخ يانب  هتفرگ  ارف  يو  زا  ار  دورس  نیا  رسای  رامعتسین  ربارب  دشکیم  وسکی  هب  رابغ  درگ و  زا  نت  هک  یسک  ابتسا  نآ  رد  راک  مرگرس 

حبـص زا  هیمـس ! رـسپ  :» دیوگیم يو  هب  دنزیم . وا  هب  هیانک  يو  هک  دربیم  نامگ  نافع  نب  نامثع  دـناوخیم  رایـسب  نوچ  دراذـگیم . ار 
مـشخ هب  ادـخ  ربماـیپ  درک .» مهاوخ  انـشآ  تاینیب  اـب  ار  یتسدـبوچ  نیا  هک  دـید  یهاوخ  دـنگوس  ادـخ  هب  یناوـخیم . هچ  هک  مونـشیم 

نایم تسوپ  رامع  دنناوخیم . خزود  هب  ار  يو  نانآ  دناوخیم و  تشهب  هب  ار  نانآ  وا  دنهاوخیم ! هچ  رامع  ناج  زا  :» دیوگیم و  دیآیم ،
هحفص 10 ] [ . ] 5 ...« ] تسا نم  ینیب  هدید و  ود 

ربمایپ يهداوناخ  ترجه 

ات دتـسرفیم  هکم  هب  ار  انآ  دـهدیم و  لوپ  مهرد  دـصناپ  رتش و  ود  عفاروبا  هثراح و  نب  دـیز  هب  يراـصنا  بویاوبا  يهناـخ  زا  ادـخلوسر  »
رهوش اب  نیا  زا  شیپ  ربمایپ  رگید  رتخد  هیقر  دـنروآ . هنیدـم  هب  ربمایپ  رـسمه  هعمز  رتخد  هدوس  اب  ار  موثلکما -  همطاـف و  ربماـیپ -  نارتخد 

نب دیز  درادیم . هاگن  شیوخ  دزن  تسا  رفاک  زونه  هک  صاعلاوبا  شرهوش  ار  ربمایپ  گرزب  رتخد  بنیز  تسا . هدرک  ترجه  نامثع  دوخ 
زا رکبوبا  يهداوناخ  ناشیا  هارمه  رکب ، یبا  نب  هللادبع  دروآیم . هنیدم  هب  زین  ار  هماسا -  دوخ -  رسپ  و  نمیاما -  شیوخ -  رـسمه  هثراح 

[ . 6 « ] دیآیم هنیدم  هب  هدع  نیمه  اب  زین  هحلط  دهدیم . ياج  نامعن  نب  ۀثراح  يهناخ  رد  ار  نانآ  دروآیم و  هنیدم  هب  ار  هشیاع  هلمج 

یندم تایآ  نیتسخن 

نآ رد  یکش  باتک  نآ  میم . مال . فلانابرهم . يهدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  [ . 7 : ] دیآیم دورف  يهرقب  هکرابم  يهروس  علطم  مایا ، نمیه  رد 
قافنا میدرک  ناشیزور  هچ  نآ  زا  دـنرادیم و  اپب  زاـمن  دـنورگیم و  هدـیدان  هب  هک  یناـسک  ناراـگزیهرپ ، يارب  تسا  تیادـه  هک  تسین 

نیقی ناـشیا  ترخآ  هب  دـنروآیم و  ناـمیا  میداتـسرف  ورف  وت  زا  شیپ  هچنآ  میداتـسرف و  ورف  وت  يوس  هب  هچنآ  هب  هک  یناـسک  دـننکیم و 
هحفص 11 ] [ . ] 8  ] دنراگتسر هک  دنتسه  نانآ  دنشیوخ و  راگدرورپ  زا  یتیاده  رب  نانآ  دنراد .

بویاوبا يهناخ  رد 

. دـشکیم تخر  شیوخ  ياههناخ  هب  بویاوبا  يهناخ  زا  تقو  نآ  دـنزاسیم . ار  يو  ياههناخ  دجـسم و  ات  دـنامیم  بویاوبا  يهناخ  رد 
هب میدوب . الاب  يهقبط  رد  بویا  ردام  نم و  دیزگ و  تماقا  نییاپ  يهقبط  رد  دمآ  نم  يهناخ  هب  ص )  ) ادخلوسر یتقو  : » دیوگیم بویاوبا 

ياج الاب  يهقبط  رد  وت  مشاب و  زارف  رب  نم  هک  مرامـشیم  هاـنگ  مرادـیمن و  شوخ  نم  تیادـف ، مرداـم  ردـپ و  ادـخ ، ربماـیپ  يا  متفگ : وا 
نیا رت  تحار  دنیآیم  مندـید  هب  هک  یناسک  يارب  نم و  يارب  بویاوبا ، يا  دومرف : میـشاب . نیریز  يهقبط  رد  ات  مییآیم  نییاپ  امو  نیزگب 

ام بآ  يهرمخ  يزور  میتشاد . نکـسم  يو  زارف  رب  امو  دـنام  نییاپ  يهقبط  رد  ادـخ ص  ربماـیپ  میـشاب . هناـخ  نییاـپ  يهقبط  رد  هک  تسا 
هک نیا  میب  زا  بآ  ندرک  کشخ  هب  میدرک  انب  دوب  ام  زادـناور  اـهنت  میتشاد و  هک  ياهفـالم  اـب  میتساـخرب و  بویا  رداـم  نم و  تسکـشب ،
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نوـچ و  میداتـسرفیم ، شتمدـخ  هب  میدرکیم و  هـیهت  ماـش  شیارب  . دوـش وا  یتحاراـن  ثعاـبو  دـکچب  ادـخ ص  ربماـیپ  رب  نآ  زا  ياهرطق 
ماش یبش  میتسجیم . تکرب  راکنیدب  میدرکیم و  ندروخ  هب  عورـش  يو  ناتـشگنا  ياج  زا  بویا  ردام  نم و  دنادرگیم  زاب  ار  هدـنامیقاب 

زا يرثا  نآ  رد  دـینادرگ و  زابار  نآ  ص )  ) ادـخلوسر میدوب . هدرب  راکب  ریـس  ای  زاـیپ  نآ  رد  هک  دوب  یماـش  میداتـسرف ، شتمدـخ  هب  ار  وا 
هک نیا  نودب  ياهدنادرگ  زاب  ار  تماش  فرظ  تیادف ، مردامو  ردپ  ادخلوسر ، يا  متفگ : متفاتش و  شتمدخ  هب  همیسارس  دوبن . شناتشگنا 

مینکیم ندروخ  هب  عورش  وت  تسد  ياج  زا  ینادرگیم  رب  ار  ماش  فرظ  نوچ  بویا  ردام  نم و  هک  نآ  لاح  دشاب  نآ  رب  تتسد  زا  يرثا 
 ] امش اما  دوشیم ، هتفگ  یحو )  ) زار نم  اب  هک  متـسه  يدرم  نم  متفای و  ار  هایگ  نیا  يوب  نآ  رد  نم  دومرف : مییوجیم . كربت  راکنیدب  و 

[ . 9 « ] متخپن هایگ  نآ  زا  يو  يارب  رگید  و  میدروخ ، ار  ماش  نآ  دیروخب . نآ  زا  دیناوتیم  هحفص 12 ]

هتسویپ ترجه 

اب هک  ییاههداوناخ  . یسوبحم ای  هجنکش  تحت  رگم  دنامیمن  یقاب  یناملسم  چیه  هکم  رد  ات  دندنویپیم  ادخلوسر  هب  هتسد  هتسد  نارجاهم 
دنتسین شیب  هداوناخ  دنچ  دننکیم  ترجه  ادخ  ربمایپ  يوس  یلاعت  كرابت و  يادخ  يوس  هکم  زا  شیوخ  ییاراد  یمامت  ءاضعا و  يهمه 

، هیماینب ناـنامیپمه  زا  باـئر  نب  شحج  ینب  يهداوناـخ  حـمجینب ، يهلیبق  زا  نوعظم  ینب  يهداوناـخ  تسا : تبث  خـیرات  رد  ناـشمان  هک 
هب ناشیاههناخ  ياهرد  هک  دنتسه  ییاههداوناخاهنیا  دنتسه . بعک  نب  يدع  ینب  نامیپمه  هک  ثیل  نب  دعس  ینب  يهلیبق  زا  ریکب  يهداوناخ 

ناشیاههناخ زا  بائر  نب  شحج  ینب  يهدوناـخ  دارفا  يهمه  یتقو  تسین . اـهنآ  رد  سک  چـیه  دوشیم و  هتـسب  هنیدـم  هب  ترجاـهم  تلع 
رادربـخ نوچ  دـشورفیم . يوـل -  نب  رماـع  ینب  يهلیبـق  زا  همقلع -  نب  ورمع  هب  ار  ناـنآ  ياـههناخ  برح  نب  نایفـسوبا  دـننکیم  چوـک 

ایآ :» دیوگیم يو  هب  شترضح  دراذگیم . نایم  رد  ادخلوسر  اب  شحج  نب  هللادبع  تسا  هدرک  هچ  ناشیاههناخ  اب  نایفسوبا  هک  دنوشیم 
رد يو  تسارت .» نآ ، :» دیامرفیم مدونـشخ .» يرآ ، :» دیوگیم دهد »؟ وت  هب  تشهب  رد  رتهب  ياهناخ  نآ ، يازا  رد  ادخ  هک  یتسین  دونـشخ 

هحفـص 13] همارغلا [  کـنعاهب  یـضقت  اـهتعب  کـمع  نب  ارادۀـمادن  هبقاوـع  رما  نع  نایفـسابا  غـلبأ  : دـیوگیم نینچ  نایفـسوبا  هـب  يرعش 
[ . 10  ] همامحلا قوطاهتقوط  اهب  بهذا  اهب  بهذاهماسقلا  دهتجم  سانلا  بر  هللااب  مکفیلحو 

هکم ناکرشم  هب  یهدمیب  نایاپ 

توعد و غیلبتاهلاس و  هک  یناسک  زا  تسا . یفاک  دورگب  تلیـضف  دـیحوت و  هب  یکرـشم  هارمگ  ره  هکنیا  يارب  داشرا  غیلبت و  لاـس  هدزیس 
راکذت راطخا و  اهنآ  يارب  دش . دیمون  دیاب  دناهدرشف  ياپ  هدیزرو و  رارصا  يرفاک  رب  نانچمه  ات  تسا  هدیـشخبن  نانآ  هب  ياهدیاف  تیاده 
يهروس متفه  مشـش و  تاـیآ  دـنکیمن . یقرف  یهدـن  میب  هچ  یهد و  میب  هچ  ار  اـهنآ  دـهدیمن . يدوس  ترخآ  رفیک  یـسرداد و  نارود 

مهبولق و یلع  هللا  متخ  نونمؤی . مهرذـنت ال  مل  مأ  مهترذـنا  مهیلع  ءاوس  اورفک  نیذـلا  نا  : دـیآیم دورف  تقیقح  نیا  نایب  رد  هرقب  ۀـکرابم 
میب هچ  ناشیداد  میب  هچ  تسا  ناسکی  ناشیارب  دندش  رفاک  هک  یناسک  نامگیب ، . میظع باذـع  مهلو  هواشغ  مهراصبا  یلع  مهعمـس و  یلع 

هحفـص دنراد [ . نیگمهـس  باذع  تسا و  ياهدرپ  ناشناگدید  رب  داهن و  رهم  ناشـشوگ  رب  ناشیاهلد و  رب  ادـخ  دـنرواین . نامیا  ناشیداد ،
[ 14

مدرم يهتسویپ  ندیورگ 

هب دنوشیم ، ناملسم  جیردتب  جرزخ  يهلیبق  راصنا  زا  دراد  تماقا  هنیدم  رد  (ص ) ربمایپ هک  دعب  لاس  رفـص  هام  ات  لوالا  عیبر  مهدزاود  زا 
ار سوا  زا  ياهریشع  هک  هیما  و  لئاو ، همطخ ، ياههداوناخ  زج  دنشاب  هدشن  ناملـسم  شلها  هک  تسین  راصنا  ياههناخ  زا  ياهناخ  هکیروط 

يادـخ شیاتـس  : تسا نیا  یکی  تدـم  نیا  رد  ربمایپ  يهعمج  زامن  ياههبطخ  زا  . دـننامیم یقاـب  كرـش  رب  اـهنیا  اـهنت  دـنهدیم . لیکـشت 
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تیاده ادخ  ار  هک  ره  . مییوجیم هانپ  ادخ  هب  نامدب  ياهراک  شیوخ و  ياهسفن  رش  زا  میوجیم . کمک  وا  زا  میاتسیم و  ار  وا  تسار .
کیرشیب هناگی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  و  دشابن . يرگتیاده  ار  وا  دنک  هارمگ  ار  هک  ره  دشابن و  يرگهارمگ  ار  وا  دنک 

تشگ و راگتـسر  تسارایب  شلد  رد  ار  نآرق  ادخ  هک  یـسک  یتسارب  تسا . یلاعت  كرابت و  يادخ  باتک  راتفگ  نیرتهب  نامگیب ، تسین .
نیرتوـکین و نآ  اریز  داـهن  يرترب  تسا . ناـیمدآ  نآ  زا  هـک  اـهراتفگ  رگید  رب  ار  نآرق  ادـخ  دروآ و  رد  مالـسا  هـب  يرفاـک  زا  سپ  ار  وا 
دیوشن و هتـسخ  شدـنپ  ادـخ و  مالک  زا  دـیرادب . تسود  ناتلد  يهمه  اب  ار  ادـخ  درادیم و  تسود  ادـخ  ار  هچنآ  تسا . راتفگ  نیرتاسر 

نیرتوکین ار  نآ  ادخ  کنیا  و  درادیم . رترب  دنیزگیم و  رب  ار  يزیچ  دنیرفآیم  هچنآ  يهمه  زا  ادخ  اریز  دیدنبم ، ورف  نآ  يورب  ار  ناتلد 
تسه و یلالح  تسا  هدـش  هداد  نایمدآ  هب  هچنآ  زا  و  تسا . هدـیمان  هتـسیاش  راتفگ  ناگدـنب و  يارب  شیوخ  يهدـیزگرب  شیوخ و  راـک 

هحفـص هب [  هک  ار  هچنآ  نیرتهب  و  دیریگ ، اورپ  دزـس  ار  يو  هکنانچ  وا  زا  و  دیریگم ، زابنا  يو  اب  ار  يزیچ  دیتسرپب و  ار  ادـخ  سپ  . یمارح
نامیپ هک  نیا  زا  ادخ  نامگیب  دیراد . تسود  ادخ  تمحر  اب  ار  رگیدکی  نتـشیوخ  نایم  دـیرآ و  ققحتب  تسار  ادـخ  اب  دـیروآ  نابز  [ 15

[ . 11 . ] مکیلع مالسلا  و  دیآیم . مشخ  هب  دوش  هتسکش  يو 

یماظن  - یسایس  - یعامتجا دادرارق  نیتسخن 

رب ار  نایدوهی  قح  نامیپ  نیا  رد  دراذـگیم . تملاسم  رارق  نایدوهی  اب  نآ  رد  دـسیونیم و  يدادرارق  راصناو  نارجاهم  نایم  ادـخ  ربماـیپ 
هللا مسب  : نومـضم نیدـب  دریگیم ، ناـنآ  زا  یتادـهعت  انمـض  دریذـپیم و  ناـنآ  هب  تبـسن  ار  یتادـهعت  دـنکیم و  تیبثت  ناـشلاوما  نید و 

برثی شیرق و  زا  هک  ناناملـسم  نانمؤم و  نایم  ملـس  و  هلآ ) و   ) هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  دمحم  زا  تسا  یبوتکم  داد  رارق  نیامیحرلا  نمحرلا 
هارمه ددنویپب و  ناشیا  هب  هدرک  يوریپ  نانآ  اریز  دنک ، داهج  انآ  هارمه  ددـنویپب و  ناشیا  هب  هدرک  يوریپ  نانآ  زا  سک  ره  دـنا و  ( هنیدـم )
اهبنوخ دوخ  نایم  رد  شیوخ  ياهریـشع  لاح  نامه  رب  دنـشیرق  زا  هک  ینارجاهم  دـنتما . کی  نایمدآ  نایم  رد  نانآ  اریز  دـنک ، داهج  نانآ 

نایم رد  شیوخ  ياهریشع  لاح  نامه  رب  فوع  ینب  دنهدیم . نانمؤم  هب  هنالداع  لوادتم و  رادقم  هب  ار  شیوخ  ریسا  يهیدف  دنزادرپیم و 
نانمؤم هب  هنالداع  لوادتم و  رادقم  هب  ار  شیوخ  ریسا  يهیدف  نانآ  زا  هخاش  ره  دنزادرپیم و  رگیدکی  هب  ار  نیـشیپ  ياهبنوخ  نامه  دوخ 

رب سوألا  ینب  و  هحفص 16 ] تیبنلاینبو [ .... فوع .. نب  ورمع  ینب  و  راجنلاینب ... و  مشجینب ... و  ثراحلاینب ... و  هدعاسینب .. دنهدیم .
رادـقم هب  ار  شیوخ  ریـسا  يهیدـف  نانآ  زا  هخاش  رهو  دـنزادرپیم  رگیدـکی  هب  ار  نیـشیپ  ياهبنوخ  نامه  شیوخ  ياهریـشع  لاح  ناـمه 

غیرد دنازدرپب  لوادتم  رادقمب  يراکهدب  نمؤم  ياجب  ار  ییاهبنوخ  ای  یهدـف  هک  نیا  زا  نانمؤم  و  دـنهدیم . نانمؤم  هب  هنالداعو  لوادـتم 
هک ناشیا  زا  یـسک  هیلع  راگزیهرپ  نانمؤم  و  دوشن . نامیپمه  يو  تقفاومب  زج  رگید  ینمؤم  يهدـش  دازآ  اـب  ینمؤم  چـیه  و  دـنزرویمن .

ناشیورین يهمهو  دنتـسدمه  دشاب  نانمؤم  نایم  يداسفا  ای  شحاف  یـضرعت  ای  یهانگ  ای  یمتـس  یپ  رد  ای  دـنک  هناحلـسم  زواجت  هب  مادـقا 
ار يرفاک  هن  دشکن و  يرفاک  يازا  رد  ار  رگید  نمؤم  ینمؤم  چیه  و  دشاب . نانآ  زا  یکی  دنزرف  يو  هچ  رگ  دوب  دهاوخ  يو  هیلع  هجراپکی 

ناـنآ فرط  زا  ناـنمؤم  درف  نیرتهبتر  مک  تسا ، هچراـپکی  دوـشب  ادـخ  ربارب  رد  هـک  يدـهعت  ناـمگیب  و  دـنک . یناـبیتشپ  ینمؤـم  ربارب  رد 
يراـی و قـح  دـنک  يوریپ  اـم  زا  ناـیدوهی  زا  سک  ره  و  دـنرگیدکی . يـالوم  نارفاـک )  ) ناـیمدآ ربارب  رد  ناـنمؤمو  دـهدیم . یگدـنهانپ 

نانآ يهمه  يهدـهع  رب  رگم  دـهنن  حلـص  رارق  ادـخ  هار  گنج  رد  ینمؤم  ياـج  هب  ینمؤم  چـیه  هکیروطب  تفاـی  دـهاوخ  اـم  رب  يزارتمه 
ادخ هار  رد  نانآ  زا  هک  ار  ییاهنوخ  نانمؤم  دنک . تکرـش  دیاب  يدعب  ياهگنج  رد  دگنجب  ام  هارمه  هک  ییوجگنج  ره  دـشاب . ناسکیب 
یناج ای  لام  يدوهی ) و   ) یکرشم چیه  دنتیاده . نیرتدنمشزرا  نیرتهب و  رب  راگزیهرپ  نانمؤم  . دننک یهاوخنوخ  یعمج  هتـسد  دوش  هتخیر 

نـشور یهاگآ  اب  دشکب  یلتق  تیانجیب  ار  ینمؤم  سک  ره  دوشن . نآ  هب  ینمؤم  یـسرتسد  عنام  دریگن و  شیوخ  هانپ  رد  ار  شیرق  نآ  زا 
لوتقم یلو  هک  نیا  رگم  دوش  صاـصق  هک  دـیاب  نآ  زا  نشور  یهاـگآ  اـب  دـشکب  لوتقم  یلو  هک  نیا  رگم  دوـش  صاـصق  هک  دـیاب  نآ  زا 

رد هچ  نآ  رب  هک  ینمؤم  چیه  يارب  دشابن . اور  دنتسیاب  يو  هیلع  هک  نیا  زج  نانآ  يارب  دنتسیاب و  يو  هیلع  یگمه  نانمؤم  و  دوش ، یـضار 

داهج www.Ghaemiyeh.comيربمایپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


ره دهد . هانپ  ای  يرای  ار  هحفص 17 ] یفلختم [  هک  دشابن  اور  دروآ  نامیا  زیخاتسر  نارود  ادخ و  هب  دراذگ و  هحص  تسه  یبتک  رارق  نیا 
يهرابرد امـش  دوشیمن . هتفریذپ  یناوات  لیدبت و  وا  زا  دشاب و  وا  رب  تمایق  نارود  رد  ادـخ  مشخ  تنعل و  دـهد  هانپ  ای  يرای  ار  يو  سک 

هک یتقو  نایدوهی  دیرب . زاب  ملس  و  هلآ ) و   ) هیلع هللا  یلص  دمحم  دزن  لجوزع و  يادخ  دزن  ار  نآ  دیاب  دیدرک  ادیپ  فالتخا  هک  يزیچ  ره 
نید نایدوهی  يارب  نانمؤم . اب  دنتسه  یهورگ  فوعینب  نایدوهی  درک . دنهاوخ  هنیزه  نیمأت  نانآ  هارمه  دنـشاب  ندیگنج  لاح  رد  نانمؤم 
يو هک  دنک  هانگ  دنک و  متس  هک  یسک  رگم  نانآ ، ناگدش  دازآ  يارب  هچ  ناشدوخ و  يارب  هچ  ناشیا ، نید  ناناملسم  يارب  تسا و  نانآ 

ثراحلاینب نایدوهی  فوعینب . نایوهی  هک  دنراد  ار  یقوقح  نامه  راجنینب  نایدوهی  دربن . یهابت  هب  ار  شیوخ  يهداوناخ  نتشیوخ و  زج 
ناـیدوهی تسار . فوـعینب  ناـیدوهی  هک  دـنراد  ار  ناـمه  هدـعاسینب  ناـیدوهی  تسار . فوـعینب  ناـیدوهی  هک  تسا  یقوـقح  ناـمه  ار 

دنک متـس  هک  یـسک  رگم  دنراد  ار  فوعینب  نایدوهی  قوقح  نامه  هبلعثینب  نایدوهی  تسار . فوعینب  نایدوهی  قوقح  ریظن  سوألاینب 
. دشاب ناشیا  دننام  تسا  هبلعث  يهلیبق  زا  ياهخاش  هک  هنفج  دنکن . هابت  ار  دوخ  يهداوناخ  نتـشیوخ و  زج  تروص  نآ  رد  هک  دـنک  هانگ  ای 
، دنتـسه ناشیا  دوخ  لثم  هبلعث  يهلیبق  ناگدشدازآ  يدعت . هن  دشاب  يراکوکین  و  تسا . فوعینب  نایدوهی  دننام  یقوقح  هبیطـشینب  يارب 
و  ) هیلع هللا  یلـص  دمحم  يهزاجا  هب  رگم  هلیبق ) تیوضع  زا  ) دنوشن ردب  نانآ  زا  کی  چیه  دنتـسه . ناشیا  دوخ  لثم  نایدوهی  يهداوناخ  و 

هدرک شیوخ  يهداوناخ  شیوخ و  يهدهع  رب  دناسر  بیـسآ  يرگید  هب  سک  ره  و  دش . دناوتن  یمخز  رفیک  عنام  سکچیه  ملـس . و  هلآ )
يهدهع رب  نایدوهی  یجرخ  دشاب . دونشخ  رارق  نیا  رب  دنوادخ  و  دنک .). تکرش  یناسربیسآ  رد  وا  اب  (و  دنک متـس  هک  یـسک  رگم  دشاب 

نامیپ نیا  ناگدـننک  اضما  اب  هک  یـسک  ربارب  رد  ار  رگیدـکی  هک  تسا  نیا  نانآ  رارق  نانآ . يهدـهع  رب  ناناملـسم  یجرخ  تسا و  ناـشیا 
هک نیا  يدعت . هن  دننک  يراکوکین  دننک و  يزوسلد  تحیـصن و  ار  رگیدکی  هک  تسا  نیا  رب  نانآ  رارق  دنهد . هحفص 18 ] يرای [  دگنجب 
ات نانمؤم -  اب  نایدوهی  هک  نیا  و  دننک . يرای  ار  هدیدمتس  هک  نیا  و  دوشن . يدعت ) و   ) هانگ بکترم  شیوخ  نامیپمه  رطاخ  هب  سک  چیه 

. دشاب مرتحم  نامیپ  نیا  ناگدننک  اضما  يارب  هنیدم )  ) برثی نورد  هک  نیا  و  دننک . تکرـش  جراخم  رد  دنـشاب - گنج  لاح  رد  هک  یتقو 

. دنهدن هانپ  شاهداوناخ  يهزاجا  نودب  ار  ینز  چیه  هک  نیا  و  دشاب . يدعت  دنزگ و  زا  نمیا  يو  دوخ  نوچ  سک  ره  يهدـنهانپ  هک  نیا  و 
لجوزع يادخ  ناتسآ  هب  هک  دیاب  دور  نآ  زا  یبوشآ  میب  هک  دهد  خر  نامیپ  نیا  ناگدننک  اضما  نایم  یشکمشک  ای  فلخت  ره  هک  نیا  و 

.و و دشاب دونشخ  تسا  هدمآ  بوتکم  دادرارق  نیا  رد  هچنآ  زا  ادخ  هک  نیاو  دوش . هدرب  زاب  ملس  و  هلآو )  ) هیلع هللا  یلص  دمحم  ناتـسآ  و 
رگیدـمه دروآیم  موجه  برثی  هب  هک  سک  ره  ربارب  رد  هک  نیا  و  دوشن . هداد  هانپ  نانآ  ناـنابیتشپ  شیرق و  يهلیبق  زا  سک  چـیه  هک  نیا 

هب نوچ  ناشیا  و  دنـشاب ، هتفریذـپ  ار  حلـص  نآ  زین  ناشیا  دـنریذپب  حلـص  نآ  نانآ  هک  دـنوش  هدـناوخ  یحلـص  هب  نوچ  دـنهد و  يراـی  ار 
ره يهدهع  رب  دشاب . هدیگنج  نید  هیلع  هک  یـسک  دهعت  رگم  دیآ  بجاو  نانمؤم  رب  يریذپ  دهعت  نیمه  دنوش  هدـناوخ  نآ  دـننام  یحلص 

قوقح و نامه  ياراد  ناشناگدـشدازآ -  هچ  ناشدوخ و  هچ   - سوأ نایوهی  تسا . ناشیا  فرط  رد  هک  تسا  یـشخب  نآ  مهـس  ياهتـسد 
هک دـیاب  و  بوتکم . دادرارق  نیا  ناگدـننک  اضما  اب  هناصلاخ  يراکوکین  طرـشب  دنتـسه  نامیپ  نیا  ناگدـننک  اضما  هک  دنتـسه  یتادـهعت 

. تسا دونـشخ  بوتکم  دادرارق  نیا  دافم  زا  دنوادخ  دشاب و . هدرک  نتـشیوخ  تیلوؤسمب  دـنک  يراک  هک  ره  يدـعت . هن  دـشاب  يراکوکین 
رد تماقا -  لاح  رد  هچ  رفـس و  لاح  رد  هچ  تسه -  هنیدـم  رد  هک  ره  دوب . دـهاوخن  ياهدـننکيدعت  ای  راکمتـس  رفیک  عنام  دادرارق  نیا 
ملس و  هلآ ) و   ) هیلع هللا  یلـص  هحفـص 19 ] ادخ [  ربمایپ  دمحم  دنوادخ و  نامگیب  و  دنک . يدعت  ای  دنک  متـس  هک  یـسک  رگم  دـشاب  ناما 

[ . 12  ] دنتسه يراگزیهرپ  راکوکین و  ره  يهدنهدهانپ 

نانمؤم نایم  يردارب  نامیپ 

نب یلع  تسد  هاگنآ  دـنوشیم . ردارب  ادـخ  هار  رد  نتود  نتود  ات  ددـنبیم  يردارب  نامیپ  راصنا -  نارجاهم و  زا  شناراـی -  ناـیم  ربماـیپ 
راگدرورپ يهداتـسرف  ناراگزیهرپ و  ماـما  ناربماـیپ و  رورـس  هک  ادـخلوسر  ناسنیدـب  تسا . نم  ردارب  نیا  دـیوگیم : هتفرگ  ار  بلاـطیبا 
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هک بلطملادبع  رسپ  هزمح  دوشیم . ردارب  بلاطیبا  نب  یلع  اب  درادن  يدننامه  اتمه و  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  تسا و  ناگدیرفآ  ياهملاع 
دحا گنج  رد  هزمح  هک  نانچ  دوشیم  ردارب  تسا  ربمایپ  يهدش  دازآ  هک  هثراح  نب  دیز  اب  تسا  وا  يومع  ادخ و  ربمایپ  ریـش  ادخ و  ریش 

هب بقلم  بلاطیبا  نبرفعج  دوب . دـهاوخ  يو  رب  ثاریم  هثراح  نب  دـیز  دـش  هتـشک  رگا  هک  دـنکیم  تیـصو  دـنکیم  زاغآ  رازراک  یتقو 
زا کلام  نب  ناـبتع  اـب  باـطخ  نب  رمع  دوشیم . ردارب  تسا  هملـسینب  يهلیبق  زا  هک  لـبج  نب  ذاـعم  اـب  تشهب » يهدـنرپ   » نیحاـنجلاوذ و

ردارب لهـشالادبع  يهلیبق  زا  ذاعم  نبدعـس  اب  دراد  مان  هللادـبع  نب  رماـع  هک  حارج  يهدـیبع  وبا  دوشیم . ردارب  فوع  نب  ملاـسینب  يهلیبق 
يهلیبق زا  همالـس  نب  ۀملـس  اب  ماوع  نب  ریبز  دوشیم . ردارب  جرزخ  نب  ثراحلب  يهلیبق  زا  عیبر  نبدعـس  اب  فوع  نب  نمحرلادـبع  دوشیم .

ردارب راجنلاینب  يهلیبق  زا  تباث  نب  سوا  اب  نافع  نب  نامثع  دوشیم . ردارب  هرهز  ینب  نامیپمه  دوعسم  نب  هللادبع  اب  یتیاورب  ای  لهـشالادبع 
بعـصم راجنلاینب ، يهلیبق  زا  بعک  نب  یبا  اب  ورمع  نب  دیز  نب  دعـس  هملـسینب ، يهلیبق  زا  کلام  نب  بعک  اب  هللادیبع  نب  ۀحلط  دوشیم .

زا رـشب  نب  دابع  اب  هعیبر  نب  ۀـبتع  رـسپ  هفیذـحوبا  راجنلاینب ، يهلیبق  زا  دـیز -  نب  دـلاخ  هحفـص 20 - ] بویاوبا [  اـب  مشاـه  نب  ریمع  نب 
رذوبا لهشالا ، دبع  هلیبق  نامیپمه  سیع و  دبع  هلیبق  زا  نامیلا  نب  ۀفیذح  اب  موزخم -  ینب  نامیپمه  رـسای -  نب  رامع  لهـشالادبع ، يهلیبق 

نامیپمه هعتلب -  یبا  نب  بطاح  هدـعاسینب ، هلیبق  زا  ورمع  نب  رذـنم  اب  دـشاب -  يرافغ  هدانج  نب  بدـنج  اـی  هداـنج  نب  ریرب  ناـمه  هک  - 
نب ثراـحلب  يهلیبـق  زا  هبلعث -  نب  رمیوع  ءادردوبا - ینب  اـب  یـسراف  ناملـس  فوع ، نب  ورمع  يهلیبـق  زا  هدـعاس  نب  میوـع  اـب  دـساینب - 

ناراـی زا  ياهدـع  دـنوشیم . ردارب  یمعثخ  نمحرلادـبع  نب  هللادـبع  هحیوروبا  اـب  ربماـیپ -  نذؤم  رکبوـبا و  يهدـش  دازآ  لـالب -  جرزخ ،
هک تـسا  زیزع  نادـنچ  ربماـیپ  ناراـی  يارب  ناـمیپ  نـیا  [ . 13  ] تسا هدـش  هدرب  ناـشمان  ددـنبیم و  يردارب  ناـمیپ  ناـشنایم  هـک  دـنربمایپ 

دـسرپیم وا  زا  رمع  دـنک  داهج  هتفر  ماش  هب  دـهاوخیم  لـالب  دـنکیم و  نیودـت  ار  نادـهاجم  قوقح  ناوید  باـطخ  نب  رمع  یتقواهدـعب 
ناـمیپ نآ  ساـپ  هب  مارتـحا و  هب  تشگ ! مهاوخن  ادـج  وا  زا  زگره  نم  هحیوروـبا ، هب  دـیوگیم : يراپـسیم ؟ هک  هب  لـالب  يا  ار  تقوـقح 

[ . 14 .... ] تسا هتسب  ود  نآ  نایم  ادخلوسر  هک  يردارب 

مالس نب  هللادبع  ندش  ناملسم 

مان و تایـصوصخ و  متفای  ربخ  ادخلوسر  زا  نوچ  :» دیوگیم شیوخ  ندش  ناملـسم  دروم  رد  تسا  يدنمـشناد  ربح  هک  مالـس  نب  هللادبع 
رد یتقو  دمآ . هنیدم  هب  ادخلوسر  هکنآ  ات  مدزیمن ، مد  چیه  متـشادیم و  ناهنپ  ار  نآ  مدروآ و  دایب  میدوب  يو  راظتنا  رد  هک  ار  یماگنه 

یلخن زارفرب  هظحل  نآ  رد  نم  دروآ . ار  شندیـسر  ربخ  دـمایب و  يدرم  دـیزگ  تماـقا  فوع  نب  ورمع  هحفـص 21 ] يهلیبق [  يهلحم  ابق و 
ندیـسر ربخ  ندینـش  اـب  دوب . هتـسشن  تخرد  نییاـپ  ثراـح -  رتخد  هدـلاخ  ماهمع -  مدرکیم و  راـک  متـشاد  دوب و  مدوخ  لاـم  هک  مدوب 

هدمآ نارمع  نب  یسوم  هک  يدوب  هدینش  رگا  ادخب  يوش ! ماکان  تفگ : نم  هب  دینـش  ار  مریبکت  گناب  یتقو  ماهمع  متفگ . ریبکت  ادخلوسر 
تلاسر يو و  نییآ  رب  تسا و  نارمع  نب  یـسوم  راـکمه  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  ناـج ، همع  يرآ  متفگ : وا  هب  یتفگیمن . نیا  زا  شیب  تسا 

هتخگنارب زیخاتـسر  زا  شیپ  میدرکیم  ییوگـشیپ  هک  تسا  يربمایپ  ناـمه  وا  اـیآ  ماهدازردارب ، هآ ، تفگ : دروآ . وا  هک  تسا  ناـمه  يو 
ماهداوناخ شیپ  سپـس  مدش . ناملـسم  مدیـسر و  ادخلوسر  روضح  هب  هاگ  نآ  روطنیا . هک  سپ  تفگ : يرآ . متفگ : وا  هب  تشگ ؟ دهاوخ 

متفر و ادـخلوسر  تمدـخ  هب  هاگنآ  متـشادهگن . یفخم  نایدوهی  زا  ار  مندـش  ناملـسم  نم  دـندش . ناملـسم  ات  متفگ  نانآ  هبو  متـشگزاب 
ناهنپ تاهناخ  ياهقاطا  زا  یکی  رد  ارم  وت  هک  مرادیم  تسود  نم  دـندنب . ناتهب -  لـطاب و  رب  یمدرم  ناـیدوهی  ادـخ ، ربماـیپ  يا  متفگ :

نانآ نایم  رد  نم  عضو  دنیوگب  ات  یـسرپب  نم  يهرابرد  نانآ  زا  ماهدـش  ناملـسم  نم  دـننادب  هک  نیا  زا  شیپ  تقونآ  دـننیبن ، ارم  ات  يزاس 
ياهقاطا زا  یکی  رد  ارم  ادـخ ، ربمایپ  دـننکیم . شنزرـس  ارم  دـندنبیم و  ناتهب  نم  رب  ما  هدـش  ناملـسم  دـننادب  رگا  اریز  تسا ؟ هنوگچ 

مالس نب  نیصح  دیـسرپ : نانآ  زا  سپـس  دنتخاس . حرطم  ییاهلاؤس  دنتفگ و  نخـس  يو  اب  دندمآ و  وا  شیپ  نانآ  تخاس . ناهنپ  شاهناخ 
هب مدمآ و  نوریب  دنتفگب  نیا  نوچ  تسام . دنمـشناد  ام و  ربح  ام ، يهدازرورـس  تسام و  رورـس  دـنتفگ : تسا ؟ یمدآ  هنوگچ  امـش  رظنب 
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يو هک  دینادیم  امـش  هک  دنگوس  ادـخ  هب  اریز  دـیریذپب ، تسا  هدروآ  امـش  يارب  ار  هچنآ  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دوهی  هورگ  يا  متفگ : نانآ 
هب و  تسادخ . ربمایپ  وا  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  دیباییم . هتشون  تسامش  دزن  هک  تاروت  رد  شمان  تایصوصخ و  اب  ار  وا  تسادخ  ربمایپ 

ار نم  هب  نتفگ  دـب  يانب  هاـگنآ  ییوگیم ! غورد  دـنتفگ : مسانـشیم . ار  وا  منکیم و  قیدـصت  ار  وا  مروآیم و  هحفـص 22 ] نامیا [  يو 
يدرمناوجان و لها  دـندنب و  ناتهب  لـطاب و  رب  یمدرماـهنیا  هک  متفگن  ادـخ  ربماـیپ  يا  وت  هب  رگم  هک  مدرک  ادـخ  ربماـیپ  هب  ور  دنتـشاذگ .

ناملسم ثراح -  رتخد  هدلاخ  ماهمعو -  مدرک ، راکشآ  ار  ماهداوناخ  یناملسم  شوخ و  یناملسم  ماگنه ، نیا  رد  ؟ دنايراکتـشز غورد و 
[ . 15 « ] دش مه  یبوخ  ناملسم  هچ  تشگ و 

هماما وبا  تشذگرد 

تسا ياهدرم  دب  هچ  :» دیامرفیم ادخلوسر  دوریم . ایند  زا  هرارز -  نب  دعسا  هماماوبا -  دندجسم  نتخاس  مرگرس  ناناملسم  هک  ییاههام  رد 
رای و يارب  هن  مدوخ و  يارب  هن  نم  هکنآ  لاح  درمیمن ! شراـی  دوب  ربماـیپ  وا  رگا  دـنیوگیم : برع  ناـقفانم  ناـیدوهی و  کـنیا  هماـماوبا !
دـنیآیم و ادـخلوسر  تمدـخ  هب  تسا -  ناشیا  يهتـسدرس  بیقن و  هماماوبا  هک  راـجنینب -  «. متـسین يراـک  هب  رداـق  ادـخ  ربارب  رد  موریپ 
ات نیزگرب  وا  ماـقم  هب  ار  اـم  زا  رگید  یکی  ورنیا  زا  دوب  یتـلزنم  هچ  اـم  ناـیم  رد  هک  ینادـیم  ار  صخـش  نیا  ادـخ ، ربماـیپ  يا  :» دـنیوگیم

امـش :» دـیامرفیم دـهد  يرترب  يرگید  رب  ار  ناـنآ  زا  یکی  دـهاوخیمن  هک  ادـخلوسر  «. تـشاد يو  هکدوـش  یتـیلوؤسم  ناـمه  رادهدـهع 
راجنلاینب اهدعب  هک  یتاراختفا  زا  ناسنیدب  دوب ». مهاوخ  نم  امـش  يهتـسدرس  بیقن و  مدنویپمه . امـش  اب  نم  دـیتسه و  نم  ياههدازییاد 

هحفص 23 ] [ . ] 16  ] تسا هدوب  ناشیا  يهتسدرس  بیقن و  ادخلوسر  هک  تسا  نیا  مه  یکی  درامشیم  رب  شیوخ  يارب 

میهاربا شیک  رب  يدرم 

نـشخ يهماـج  دـیآیم . رد  ناـنابهر  کلـسب  تیلهاـج  رد  هک  تسا  يدرم  راـجنلا  نب  يدـع  يهلیبـق  زا  سنا -  یبا  نب  ۀمرـص  سیقوبا - 
رد تیحیـسم  شیک  هب  هک  دوشیم  نآ  رب  دنیزگیم . يرود  ضئاح  نز  زا  دـنکیم و  تبانج  لسغ  دـیوجیم . هرانک  اهتب  زا  دـشوپیم ،

رازیب اهتب  زا  نوچ  دیآرد . نآ  هب  یبنج  درم  ای  ضئاح  چیه  دراذگیمن  دزاسیم و  دجسم  ار  شیوخ  يهناخ  دوشیم . فرـصنم  اما  دیآ 
دوشیم ناملـسم  تسا  یلاسنهک  ریپ  هک  يو  دیآیم  هنیدم  هب  ربمایپ  یتقو  متـسرپیم . ار  میهاربا  راگدرورپ  دـیوگیم : دوشیم  رانک  رب  و 

يارـس رد  ربمایپ  نوچ  . دـیوگیم قح  هب  نخـس  درادیم و  گرزب  ار  لجوزع  يادـخ  مه  تیلهاـج  يهرود  رد  یبوخ . ناملـسم  هچ  مهنآ 
ار وا  يو  درگ  هب  شرادتـسود  راصنا  نارجاهم و  ندروآ  مهارف  ابو  دزاـسیم  دـنمورین  اـجنآ  رد  ار  يو  نید  ادـخ  دریگیم و  رارق  ترجه 

لاق ام  سیل  انیدل  نایبلا  رسلا و  ملاعلاله  لک  هسم و  تعلط  حابص  لک  قرش  هللا  وحبـس  : دیارـسیم ار  راعـشا  نیا  سیقوبا  دنادرگیم  داش 
تدوه هل  ولامرلا  لالـض  یف  فاقح و  یف  اهارت  ةالفلاب  شحولا  هلولابجلا  تانمآ  نم  روک  یف و  يوأت  دـیرتست و  ریطلا  هلولالـضب  اـنبر 

ناک سؤب و  نهر  هارت  سیجلا  بهارلا  هلولافتحا  مهبرل و  دیع  لک  اوماقو  يرصانلا  سمـش  هل  ولاضغ  ترک  ذاذا  نید  لک  تناد  دوهی و 
ولالحلا ریغ  لحتـسی  امبر  یماـتیلا  فاعـض  یف  هللا  اوقتاو  هحفـص 24 ] لاوط [  نم  ةریـصق  اهولـص  اهوعطقت و  ماحرالا ال  ینب  ایلاب  معاـن 

موختلا لزخ  نا  اهولزخت  موختلا ال  ینب  اییلاو  هاعری  میتیلا  لام  نا  هولکأت  میتیلا ال  لام  مثلاؤسلا  ریغب  يدـتهی  املاع  اـیلو  میتیلل  نا  اوملعا 
یلع مکرمأ  اوعمجا  ویلاب  دـیدج و  ناک  ام  قلخلا  دانفل  اهرم  نأ  اوملعا  ویلایللا  رم  اهرکم و  اوزذـحاو  اهونمأت  ـال  ماـیألا  ینب  اـیلاقع  وذ 

[ . 17  ] لالحلا ذخأ  انخلا و  كرت  يوقتلا و  اوربلا 

ناقفانم يدوهی و  نانمشد 

يراک زواجت  هنیک و  دسح و  هر  زا  هدیزگرب  نانآ  زا  ار  شربمایپ  هک  تسا  هداد  راختفا  نیا  ار  برع  مدرم  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  دوهی  رابحا 
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. دندنویپیم نانآ  هب  دناهتفرگ  دوخ  تیلهاج  هب  هک  جرزخ  سوا و  يهلیبق  ود  نادرم  زا  ياهدع  دنراذگیم . ار  ادخ  ربمایپ  اب  ینمـشد  يانب 
ناشیا نآ  رس  رب  مدرم  تدحو  شیدنمورین و  يزوریپ و  اب  مالسا  نوچ  دنزیخاتسر  رکنمو  كرـشم  دنـشیوخ و  ناردپ  شیک  رب  هک  نیا  اب 

هار ناهنپ  رد  دنزاسیم و  ندنام  هدنز  يارب  ياهلیسو  ار  ییامن  ناملسم  نیا  دننکیم . مالـسا  هب  رهاظت  راچان  تسا  هدرک  راوخ  روهقم و  ار 
يارب دوهی  رابحا  نایم  نیا  رد  . دنمالـسا رکنم  دننکیم و  بیذکت  ار  ربمایپ  نایدوهی  اریز  تسا  نایدوهی  اب  ناشلد  ياوه  دنراپـسیم و  رفک 

دـنناشوپب و لطاب  يهلیـسوب  ار  قح  دـنناوتب  هک  دـنیوگیم  یبلاطم  دـنزیخیم و  رب  شکمـشک  هب  وا  ابو  دـننکیم  هلأسم  حرط  یپایپ  ربمایپ 
يهرابرد هک  ناناملسم  باوج  رد  زینو  دیآیمدورف  دننکیم  هحفص 25 ] حرط [  هک  یلئاسم  نانآ و  يهرابرد  نآرق  تایآ  . دننادرگ روتسم 

نب ییح  يدوهی ، رابحا  نیا  يهملج  زا  . تسا كدنا  لوا  عون  لئاسم  هب  تبسن  اهنیا  هتبلا  هک  دنـسرپیم  راک  نآ  ای  نیا  ندوب  مارح  لالح و 
عفاروبا قیقح ، یبا  نب  مالس  عیبر  نب  ۀنانک  مکشم و  نب  مالس  دنتـسه و  بطخا  رـسپ  يدج  بطخا و  رـسپ  رـسایوبا  شردارب  ود  بطخا و 

مدرک فرشا ، نب  بعک  نامیپمه  ورمع  نب  جاجح  یط ، يهلیبق  زا  فرشا  نب  بعک  شاحج ، نب  ورمع  قیقح ، یبا  نب  عیبر  نب  عیبر  روعا ،
يو رصع  زاجح  رد  هک  روعا -  يایروص  نب  هللادبع  نویطف ، نبۀبلعث  ینب  زا  دنریضنینب . زا  همه  اهنیا  فرـشا . نب  بعک  نامیپمه  سیق  نب 

، تیـصل نب  دیز  عاقنیقینب ، زا  دش . ناملـسم  دعب  دوب و  نانآ  یناحور  هک  قیریخم  و  ابولـصنبا ، تسین و  وا  زا  رتسانـش  تاروت  سکچیه 
نب نامعن  عیشا ، صاحنف ، سیق ، نب  ۀعافر  ثراح ، نب  دیوس  فیـص ، نب  هللادبع  ریزع ، یبا  نب  زیزع  ناحیـس ، نب  دومحم  فینح ، نب  دعس 
نب نامعن  دیز ، نب  يدع  نیکس ، یبا  نب  نیکس  ورمع ، نب  نامعن  ثراح ، نب  دیز  یسق ، نب  ساش  يدع ، نب  ساش  ورمع ، نب  يرحب  اضأ ،
نب عار  رازا ، یبا  نب  رازا  دـلاخ و  عفار ، یبا  نب  عـفار  رزاـع ، دـشار ، نب  بعک  فیـص ، نب  کـلام  هیحد ، نب  دوـمحم  ، سناوـبا یفوا ، یبا 

یناحور و هک  ثراح -  نب  مالـس  نب  هللادـبع  توباـت ، نب  دـیز  نب  ۀـعافر  فوع ، نب  کـلام  هجراـخ ، نب  عفار  هلمیرح ، نب  عفار  هثراـح ،
، هظیرق ینب  زا  دنتسه . عاقنیق  ینب  زااهنیا  دهنیم . مان  هللادبع  ار  وا  ربمایپ  ندش  ناملسم  زا  سپ  دراد  مان  نیصح  تسا و  نانآ  نیرتدنمشناد 

یبا نب  عفان  دیز ، نب  بهو  بعک ، نب  مورق  دیز ، نب  ماحن  ورمع ، نب  لبج  دیز ، نب  لیومش  دسانب ، بعک  لیومش ، نب  لازغ  اطاب ، نب  ریبز 
بهو هحفـص 26 ] ریـشق [ ، یبا  نب  لبج  هلیمر ، نب  عفار  بیبح ، نب  ۀماسا  دیز ، نب  مدرک  فوع ، نب  ثراح  دیز ، نب  يدـع  عفان ، وبا  عفان ،

زا ورمع . نب  مدرق  فوع ، نب  ورمع  ینب  زا  ایروص . نب  ۀـنانک  هثراـح ، ینب  ناـیدوهی  زا  مصعا . نب  دـیبل  قیرز ، ینب  ناـیدوهی  زا  ادوهی . نب 
حرط هلأسم  هتسویپ  هک  یناسکو  دننمشد  شنارای  ادخلوسر و  اب  هک  دنتـسه  يریرـش  دارفا  دوهی و  رابحا  اهنیا  ماهرپ . نب  ۀلـسلس  راجن ، ینب 

نب ییح  رتخد  هیفـص -  [ . 18  ] قیریخم مالـس و  نب  هللادبع  يانثتـساب  دـننک  شوماخ  ار  شرون  ات  دـننیچیم  هئطوت  مالـسا  هیلع  دـنکیم و 
ارمو و مشاب  ودنآ  زا  یکی  دنزرف  اب  نم  هک  دشن  زگره  مدوب . رـسایوبا -  میومع -  مردپ و  يارب  دنزرف  نیرتزیزع  نم  دـیوگیم : بطخا - 
بطخا و نب  ییح  مردپ  دیزگ  تماقا  فوع  نبورمع  يهلحم  ابق و  رد  دمآ و  هنیدـم  هب  ادـخلوسر  هک  يزور  يادرف  دـنریگ . رب  هب  ار  وا  هن 
هک دـندمآ  یلاح  رد  بورغ  دـش . بورغ  ات  دنتـشگنرب  دنتفاتـش و  يو  رادـید  هب  بش  رخآ  یکیرات  رد  بطخا -  رـسپ  رـسایوبا  میومع - 
زا کی  چیه  هک  دنگوس  ادخ  هب  اما  متفر  نانآ  شیپ  نازخ  هشیمه  لثم  نم  دنتفریم . هار  هتسهآ  هتسهآ  دندوب و  هدرـسفاو  هتفوک  هتـسخ و 

: دادباوج تسا ؟ نآ  دوخ  وا  ایآ  تفگیم : بطخا -  نب  ییح  مردپ -  هب  رـسایوبا -  میومع -  دندنکفاین . یهاگن  نم  هب  یگدرـسفا  تدش 
هب تفگ : يراد ؟ لد  رد  یساسحا  هچ  وا  هب  تبسن  دیسرپ : يرآ . تفگ : یهدیم ؟ صیخشت  یسانشیم و  اروا  اقیقد  دیسرپ : ادخ . هب  يرآ 

[ . 19  ] منمشد يو  اب  ماهدنز  ات  ادخ 

دندنویپیم نایدوهی  هب  هک  یناقفانم 

نب ورمع  يهریـشع  سوا و  هلیبق  زا  تسا -  هدـنام  خـیرات  رد  ناشمان  و  دـندنویپیم -  يدوهی  هب  هک  جرزخ  سوا و  يهلیبق  ود  ناـقفانم  زا 
لتبن و  رماع ، نب  نامثع  نب  داجب  و  دیوس ، نب  ثراح  شردارب  تماص و  نب  دیوس  نب  سالج  و  ثراح ، نب  يوز  هحفص 27 ] نآ [ ، فوع 

نب ثراح  ریـشق ، نب  بتعم  بطاح ، نب  ۀبلعث  رعزا ، نب  ۀـبیبحوبا  فوع -  نب  ورمع  ياههخاش  زا  یکی  هعیبضینب -  زا  دنتـسه . ثراح  نب 
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ياههخاش زا  رگید  یکی  هبلعثینب -  زا  لتبن . نب  هللادـبع  و  ماذـخ ، نب  ورمع  جزحب ، فینح -  نب  لهـس  ردارب  فینح -  نب  داـبع  بطاـح ،
، دیز نب  دیعب  ینب  زا  تباث . نب  ۀعید  و  کلام ، نب  دـیز  نب  ۀـیما  ینب  زا  عمجم . دـیز و  شرـسپ -  ود  و  رماع ، نب  ۀـیراج  فوع - نب  ورمع 

ردارب یظیق و  نب  عبرم  دشاب -  سوا  نب  کلام  نب  ورمع  يهریـشع  نامه  هک  تیبنینب -  زا  دـیز . رـسپ  ود  عفار  رـشب و  دـلاخ و  نب  ماذـخ 
نب دـیزی  شرـسپ  هک  عفار -  نب  ۀـیما  نب  بطاح  دـشاب -  جرزخ  نب  ثراح  نب  بعک  يهریـشع  نامه  هک  رفظ -  ینب  زا  یظیق . نب  سواش 
چیه لهشالادبع  يهریشع  نایم  رد  دوب . نانآ  نامیپمه  هک  نامزق -  و  همعطوبا -  قریبا -  نب  ریـشب  و  تسا -  ناناملـسم  نیرتهب  زا  بطاح 
تباث نب  ناسح  نایدوهی . اب  یتسود  قافن و  هب  دوب  مهتم  هک  دیز -  نب  دعـس  يهخاش  زا  تباث -  نب  كاحـض  رگم  دوبن  یقفانم  نز  درم و 

رامحلا دبک  مهنید  زاجحلا و  نا  دهی  بحتأادـجمتت  نأ  مالـسالا  یلع  تیعأ  هقورع  نأ  كاحـضلا  غلبم  نم  : دیارـسیم نینچ  يو  هب  هراشا 
، هعیدو نب  عفار  نآ ، راجنینب  يهریـشع  زا  جرزخ ، يهلیبق  زاادوخ  ءاضفلا و  یف  لآ  نتـسا  ام  اننید  قفاوی  يرمعل ال  انیدادـمحم  بحت  ـالو 
، جرزخ نب  فوـع  يهریـشع  زا  سیق . نب  دـج  جرزخ ، نب  مشج  يهریـشع  زا  لهـس . نب  ورمع  نب  سیق  و  سیق ، نب  ورمع  ورمع ، نب  دـیز 
دـیوس و و  لقوق ، یبا  نب  کلامو  هعیدو ، و  دـنوشیم -  عمج  وا  رود  هب  همه  تسا و  ناـقفانم  يهتـسدرس  هک  لولـس -  نب  یبا  نب  هللادـبع 

[ . 20  ] دنتسه لولس  نب  یبا  نب  هللادبع  هحفص 28 ] يهخاش [  زا  یگمه  هک  سعاد 

قفانم رابحا 

ار دوخ  دنقفانم  هک  نیا  ابو  دنیامنیم  یناملسم  هب  رهاظت  ناناملسم  هارمه  دننکیم و  ظفح  مالـسا  هانپ  رد  ار  دوخ  هک  دوهی  رابحا  هلمج  زا 
نب عفار  یفوا ، نب  نامثع  ورمع ، نب  یفوا  نب  نامعن  تیصل ، نب  دیز  فینح ، نب  دعس  زا  دنترابع  عاقنیق  يهلیبق  زا  دنهدیم  هولج  ناملـسم 

زا هدـع  نیا  يهرابرد  هرقب  يهروس  هعیلط  يهیآ  دـصکی  [ .» 21  ] ایروص نب  ۀنانک  و  ماهرپ ، نب  ۀلـسلس  توبات ، نب  دـیز  نب  ۀـعافر  هلمیرح ،
[ . 22 .« ] ملعا هللا  و  دیآیم . دورف  جرزخ  سوا و  يهلیبق  ود  ناقفانم  دوهی و  رابحا 

رادمان ناقفانم  زا  یخرب  یتاقبط  هاگیاج 

تسایر فلاخم  يو  موق  زا  سکچیه  تسا و  هنیدم  مدرم  رورس  یفوع  لولس  نبا  یبا  نب  هللادبع  هک  دیآیم  هنیدم  هب  یلاح  رد  ادخلوسر 
رظن قافتا  شیوخ  نایم  زا  سکچیه  يرورس  دروم  رد  مالسا  روهظ  هب  ات  يو  زا  سپ  يو و  زا  شیپ  جرزخ  سوا و  يهلیبق  ود  تسین . يو 

راختفا و بحاص  هلیبق  نآ  نایم  رد  هک  سوا  يهلیبق  زا  نامعن - نب  یفیـص  نب  ورمع  دبع  رماعوبا -  هنیدم ، مدرم  نارـس  زا  رگید  دناهتفاین .
هب تیلهاج  يهرود  رد  رماعوبا  دسریم . تداهـش  هب  دحا  گنج  هحفـص 29 ] رد [  هک  تسا  هکئالملا  لیـسغ  هلظنح  ردپ  وا  تساورنامرف و 

یتخبدب هب  يویند  يرترب  راختفا و  ببـسب  نت  ود  نیا  دریگیم . مان  بهار »  » دشوپیم و دـهز  نشخ  يهماج  دـیآیم و  رد  نانابهر  کلس 
هاشداپ ار  وا  دنراذگب و  یبا  نب  هللادبع  رس  رب  ات  دنزاسیم  یجات  دنشکیم و  هتـشر  هب  ار  ییاهنیگن  هنیدم  مدرم  . دننیبیم نایز  دنتفایم و 

دـننادرگیم و يو  یهاشداپ  یبا و  نب  هللادـبع  زا  يور  هنیدـم  مدرم  دتـسرفیم و  لاوحا  نیا  رد  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  اـما  دـننک . شیوخ 
شناـنطومه دـنیبیم  یتـقو  تسا . هدوبر  يو  زا  ار  تنطلـس  ادـخلوسر  هک  دـنکیم  رکف  دریگیم و  لد  هب  هنیک  يو  و  دـنروآیم ، مالـسا 

هک دـنیبیم  یتـقو  رماـعوبا  . دـنکیم یناملـسم  راـهظا  راـچانب  درورپیم  لد  هب  هنیک  هکیلاـح  ردو  قاـفن  هر  زا  دـنراد  یناملـسم  هب  رارـصا 
دیوگیم و ربمایپ  مالـسا و  كرت  رگید  رفن  هدزناپ  هد  اب  ،و  مدرم زا  ییادج  هار  دریگیم و  رفک  هر  دناهتـسویپ  مالـسا  هب  لدکی  شانطومه 

رماعوبا دیآیم  هنیدم  هب  ادخلوسر  یتقو  دنیوگ : قساف .» » دییوگب بهار ،»  » دییوگن دیامرفیم : ادخلوسر  ور ، نیا  زا  دوشیم . هکم  راپسهر 
نم :» دیوگیم ماهدروآ » تسا  میهاربا  نید  هک  ار  ینیدکاپ  :» دـیامرفیم تسیچ »؟ ياهدروآ  هک  ینید  نیا  :» دـسرپیم هتفر  يو  تمدـخ  هب 
نم :» دیوگیم ماهدروآ .» تسا  میهاربا  نید  هک  ار  ینیدـکاپ  :» دـیوگیم یتسین .» نید  نآ  رب  وت  :» دـیامرفیم ادـخلوسر  منید .» نیا  رب  دوخ 

ینیدــکاپ رب  ییاــهزیچ  دــمحم  ياوـت  یلو  يرآ ، :» دــیوگیم یتــسین .» نـید  نآ  رب  وــت  :» دــیامرفیم ادــخلوسر  مـنید .» نـیا  رب  دوــخ 
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یگراوآ و لاح  رد  ار  وگغورد  ادـخ  :» دـیوگیم ماهدروآ .» هیاریپیب  صلاخ و  هنوگناـمه  ار  نآ  ماهدرکن و  نینچ  :» دـیامرفیم «. ياهدوزفا
ره دشاب ، :» دیامرفیم ادخلوسر  ياهدروآ ! نانچ  ار  نید  نآ  وت  هک  ینعی  دنزیم ، ادخ  لوسر  هب  هیانک  ار  نیا  و  « - دناریمب ییاهنت  تبرغ و 

حتف ار  هکم  ادـخلوسر  یتقو  دوشیم . نانچ  ادـخ  نمـشد  نامه  اعد ، نآ  رثارب  دروآ .» راتفرگ  لاـح  نیدـب  اروا  ادـخ  دـیوگب  غورد  سک 
بیرغ و هحفـص 30 ] هراوآ و [  اجنآ  رد  دزیرگیم و  ماش  هب  دـنوشیم  ناملـسم  فئاط  مدرم  نوچ  دـعب  دزیرگیم . فئاط  هب  وا  دـنکیم 

تلق امافورمع  دبع  ةریشعلا  یف  کیعـسک  ثیبخ  لمع  نم  هللا  ذاعم  : دیارـسیم نینچ  رماعوبا  راک  يهرابرد  کلام  نب  بعک  .... دریمیماهنت
هریچ مالـساات  دـنامیم  دراد  شنانطومه  نایم  رد  هک  یتیعقوم  نامه  اـب  یبا  نب  هللادـبع  یلورفکب  اـنامیا  تعب  اـم  دـقف  لـخن  فرـش و  یل 
هدابع نب  دعس  تدایع  يارب  ادخلوسر  يزور  : » دیوگیم هثراح  نب  دیز  رسپ  هماسا  دیآیم . رد  مالـسا  هب  یلیمیب  اب  راچانب و  وا  دوشیم و 

رس تشپ  ارمو  امرخ . فیل  زا  ینامسیر  شراسفا  یکدف و  ياهچراپ  شیور  دوب و  نآ  تشپ  رب  يدمن  هک  دش  یغالا  رب  راوس  دوب  رامیب  هک 
هتـسشن شاهلیبق  زا  ياهدع  شفارطا  رد  دوب و  هتـسشن  شاهدـکهد  جرب  يهیاس  رد  هک  میدیـسر  یبا  نب  هللادـبع  هب  هار  رد  درک . راوس  دوخ 

، هظحل دنچ  زا  سپ  تسـشنب . تفگ و  مالـس  دـش و  هدایپ  درذـگب . انتعایب  هک  تفاین  هدیدنـسپ  هداتفا  وا  هب  ادـخلوسر  مشچ  یتقو  دـندوب .
ناـنچمه هللادـبع  داد . میب  هدژم و  داد و  زیهرپ  وا  زاو  درک  داـی  دـنوادخ  زا  دومرف و  توعد  لـجوزع  يادـخ  هب  دـناوخ و  نآرق  زا  یتاـیآ 

. تسین رتهب  دشاب  تسار  رگا  تراتفگ  نیا  زا  درم ! يا  : » تفگ وا  درب ، نایاپ  هب  شیوخ  نخـس  ادـخلوسر  نوچ  دزیمن . مد  ودوب  شوماخ 
رد یناجنرم و  نخس  نآ  اب  تسا  هدماین  وت  شیپ  هک  ار  یسکو  یناوخرب ، شیارب  دمآ  نآ  غارس  هب  سک  ره  ات  نیـشنب  تاهناخ  رد  نیاربانب 
ام رب  ار  راتفگ  نیا  هن ، :» دنتفگ دندوب  اجنآ  هک  یناناملسم  زا  ياهدع  هحاور و  نب  هللادبع  ینارم .» درادیمن  شوخ  هک  ار  ینخس  يو  نمجنا 

تـساهنآ زاو  میرادیم  تسود  ار  راتفگ  نیا  دنگوس  ادـخب  اریز  روآ  نابز  رب  ام  يهناخ  رد  ام و  يارـس  رد  ام و  نمجنا  رد  رادـب و  هضرع 
تفلاخم وا  اب  شنانطومه  دید  یتقو  یبا  نب  هللادبع  تسا .» هدومن  هر  نادـبو  هدروآ  لئان  تمارک  راختفا و  هب  ار  ام  شاهلیـسو  هب  ادـخ  هک 

يرابلا ضهنی  له  وعراصت  نیذلا  کعرـصی  لذت و  لزت  کمـصخ ال  كالوم  نکی  ام  یتم  هحفـص 31 ] دناوخب [ : ار  تایبا  نیا  دننکیم 
یبا رسپ  فرح  راثآ  هکیلاح  رد  دمآ  رد  هدابع  نب  دعس  يهناخ  هب  تفرب و  تساخرب و  ادخلوسرعقاو  وهف  هشیر  اموی  ذج  نا  هحانج و  ریغب 

فرح يرادــنپ  مـنیبیم ، يزیچ  تاهرهچ  رد  نـم  ادــخب  ادــخلوسر ، يا  :» تـفگ دوــب . رادــیدپ  يو  يهرهچ  رد  ادــخ -  نمــشد  نآ  - 
اریز نک  ارادـم  وا  اب  ادـخ ، ربمایپ  يا  :» تفگ هدابع  نب  دعـس  تفگ . زاـب  ار  یبانبا  فرح  هاـگنآ  يرآ .» :» دومرف ياهدینـش .» يدـنیاشوخان 

هک دـنیبیم  يو  ورنیا  زا  میهنب ، وا  رـس  رب  جات  اـت  میدوب  هدرک  هداـمآ  ینیگن  هتـشر  اـم  هک  داد  اـم  هب  ار  وت  یلاـح  رد  دـنوادخ  مسق  ادـخب 
زا و  [ . 24 : ] دیآیم دورف  ناشراتفر  لاح و  ناقفانم و  يهرابرد  هرقب  يهکرابم  يهروس  زا  هیآ  هدزیـس  [ . 23 «. ] ياهدنکرب يو  زا  ار  یتنطلس 
هک یناسک  ادـخ و  اب  دنتـسین ، نمؤم  نانآ  هکنآ  لاح  میدروآ  ناـمیا  ترخآ  نارود  هب  ادـخ و  هب  دـنیوگیم  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـیمدآ 

ییرامیب ناشیاهلد  رد  دننکیمن . ساسحا  ار ) تقیقح  نیا   ) هکنآ لاح  دنهدیمن  بیرف  ار  نتـشیوخ  زج  دنزرویم و  بیرف  دندروآ  نامیا 
داسف نیمز  رد  دوش : هتفگ  نانآ  هب  نوچ  و  دنتفگیم . غورد  هچنآ  بسـسب  دنراد  كاندرد  یباذع  دوزف و  يرامیب  ار  نانآ  ادخ  سپ  تسا 
نامیا دوش : هتفگ  نانآ  هب  نوچ  و  دننکیمن . كرد  یلو  دندسفم  هک  دنتسه  نانآ  نامگیب  ناه ! میاهدننک . حالصا  طقف  ام  دنیوگ : دینکم ،

نامگیب ناه ! دندروآ . هحفص 32 ] نامیا [  نادرخبان  هک  هنوگنامه  میروآ  نامیا  ایآ  دنیوگ : دندروآ ، نامیا  نایمدآ  هک  هنوگنامه  دیروآ 
اب نوـچ  و  مـیدروآ . ناـمیا  دـنیوگ : دـننک  رادـید  دـندروآ  ناـمیا  هـک  ار  یناـسک  نوـچ  و  دـننادیمن . یلو  دـندرخبان  هـک  دنتــسه  ناـنآ 
رس رد  ار  نانآو  دریگیم  هرخسم  هب  ار  نانآ  ادخ  ار .) نانمؤم   ) مینکیم هرخـسم  طقف  ام  مییامـش ، اب  ام  دنیوگ : دننک  تولخ  ناشیاهناطیش 

. دندوبن هتفای  هار  دادن و  دوس  ناشتراجت  سپ  دندیرخ ، تیاده  ياهبب  ار  یهارمگ  هک  دنتـسه  نانآ  دننک . ینادرگرـس  ات  درادـب  ناشیـشک 
ییکیرات رد  دربب و  ار  ناشییانـشور  ادخ  تخاس  نشور  ار  ناشدرگادرگ  شتآ  یتقو  دـنتخورفا و  یـشتآ  هک  تسا  یناسک  لثم  نانآ  لثم 

نآ رد  هک  دننامـسآ  زا  يدـنت  ناراب  دـننام  اـی  دـندرگیمن . زاـب  ناـنآ  هجیتن  رد  دـنروک ، دـنگنگ ، دـنرک ، دـننیبیمن ، اـت  ناشتـشاذگ  ورف 
رب ادـخ  هکنآ  لاـح  دـنهنیم ، ناشـشوگ  رد  ار  ناشناتـشگنا  اـههقعاص  ربارب  رد  گرم  میب  زا  تسا  یقرب  يدـعر و  تسا و  ییاـهیکیرات 
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یکیرات نوچ  دـنرادرب و  ماگ  نآ  رد  دـباتب  نانآ  رب  ینـشور  هاگره  يابرب ، ار  ناشهدـید  رون  قرب  هک  هدـنامن  يزیچ  دراد . هطاحا  نارفاـک 
[ . 25  ] تساناوت زیچ  ره  رب  ادخ  نامگیب  دربیم ، ار  ناشییاونش  هتبلا  تساوخیم  ادخ  رگا  و  دنتسیاب . ناشدریگارف 

نارای يرامیب 

اما دنتفایم ، یتخـس  هب  دـنوشیم و  رامیب  يو  ناوریپ  تسا . عیاش  يرـسم  يرامیب  کی  دوشیم  نآ  دراو  ادـخلوسر  هک  ینامز  هنیدـم ، رد 
نیمه هب  التبم  دـنکیم  یگدـنز  هناـخ  کـی  رد  شاهدـش -  دازآ  لـالب -  و  هریهف ، نب  رماـع  اـب  هک  رکبوبا  درادیم . ناـما  رد  ادـخ  ار  يو 

توملا هلها و  یف  حبصم  يرما  لک  هحفص 33 ] دیوگیم [ : ردپ  دسرپیم . اروا  لاح  دنیشنیم و  شردپ  نیلاب  هب  هشئاع  دنوشیم . يرامیب 
. دسرپیم اروا  لاح  هتفر  هریهف  نب  رماع  نیلاب  هب  هاگ  نآ  دیوگیم ! هچ  هک  دنادیمن  مردـپ  ادـخب  دـیوگیم : هشئاعهلعن  كارـش  نم  یندا 
: دـیوگیم هشئاعهقورب  هدـلجیمحی  روثلاک  هقوطب  دـهاجم  يرمأ  لکهقوف  نم  هتفتح  نابجلا  نا  هقوذ  لبق  توملا  تدـجو  دـقل  : دـیوگیم

دایرف هاگنآ  دـشکیم  زارد  هدـمآ  ربمایپ  يهناخ  يهیاس  هب  دـنکیم  شکورف  شبت  نوچ  مه  لالب  ! دـیوگیم هچ  هک  دـنادیمن  رماع  ادـخب 
هشئاع [ . 26  ] لیفط ۀماش و  یل  نودبی  لهو  ۀنجم  هایم  اموی  ندرأ  لهولیلج  رخذا و  یلوح  خفب و  ۀلیل  نتیبا  له  يرعش  تیل  الأ  : درادیمرب

«. دـنیوگیم نایذـه  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  شیوخ  يهشیدـنا  بت  تدـش  زااهنیا  :» دـیامرفیم دـنکیم . لقن  ربمایپ  يارب  ار  شیاههدـینش 
راوخ و رب  و  نآ ، زا  شیب  هکلب  تسه  هکم  هک  زاسب  ینتشاد  تسود  ردقنامه  ام  يارب  ار  هنیدم  ایادخ   » هک درادیم  رب  اعد  هب  تسد  هاگنآ 
. دـنناوخیم هتـسشن  ار  زامن  هک  دـنوشیم  ناوتان  نادـنچ  يرامیب  زا  ناناملـسم  «. رب نوریب  هفحج  هب  ار  نآ  يرـسم  يرامیب  و  ازفاـیب ، شراـب 

شرثا رب  تسا .» هداتسیا  زامن  زا  یمین  اب  ربارب  هتسشن  زامن  هک  دینادب  :» دیامرفیم دنیبیم  لاحنادب  ار  نانآ  نوچ  درذگیم و  نانآ  رب  ربمایپ 
زا نایمدآ -  اب  هاگنآ ، هحفص 34 ] [ . ] 27  ] دربب ار  نآ  باوث  ات  دنتـسیایم  زامن  هب  تسه  روط  ره  يرامیب  یناوتان و  يهمه  اـب  ناناملـسم 
يا ناه  ... نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذـلاو  مکقلخ  يذـلا  مکبر  اودـبعا  ساـنلااهیا  اـی  : دوریم نخـس  ینارـصن و - .. يدوهی و  كرـشم و 
امش يارب  ار  نیمز  هکنآ  دیوش ، راگزیهرپ  رگم  دیتسرپب  دیرفآ -  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  امـش و  هک  ار - ناتراگدرورپ  نایمدآ !
سپ دـشاب ، ناتیارب  ییزور  ات  دروآ  نوریب  اههویم  زا  نآ  يهلیـسو  هب  ات  داتـسرفورف  نامـسآ  زا  یبآ  داد و  رارق  ییانب  ار  نامـسآ  یطاـسب و 

تسار رگا  دیزرویم  کش  میداتـسرف  ورف  شیوخ  يهدنب  رب  هچنآ  يهرابرد  رگا  و  دینادیم . هک  یلاح  رد  دیهدم  رارق  ینایاتمه  ادخ  يارب 
درک دیهاوخن  زگره  دینکن و  ار  راک  نیا  رگا  سپ  دیروایب . نآ  دننامب  ياهروس  دیناوخب و  ار  دنوادخ -  زا  ریغب  دوخ -  ناهاوگ  دییوگیم 

هحفص 35 ] [ . ] 28 . ] تسا هدش  هدامآ  نارفاک  يارب  تسا ، گنس  نایمدآ و  شاهمیه  هک  دیریگ  اورپ  یشتآ  زا 

ارهز يهمطاف  بلاطیبا و  نب  یلع  جاودزا 

هک ربمایپ  دوریم . ربمایپ  تمدخ  هب  يراد !» همطاف  لثم  يدنواشیوخ  وت  :» دـنیوگیم بلاطیبا  نب  یلع  هب  راصنا  زا  ياهدـع  بجر ، هام  رد 
همطاف زا  نخـس  مهاوخیم  :» دنکیم ضرع  دراد »؟ ییاضاقت  هچ  بلاطوبا  رـسپ  :» دسرپیم تسا  هدمآ  يراک  يارب  يو  تسا  هدـش  هجوتم 

ربخ هچ  :» دنـسرپیم دوریم . دنتـسه  وا  راظتنا  رد  هک  راصنا  شیپ  هدـمآ  نوریب  یلع  الهاو !» ابحرم  :» دـیامرفیم میوگب .» ادـخ  ربمایپ  رتخد 
تیارب يونـشب  ادـخلوسر  نابز  زا  هک  هملک  ود  نیمه  زا  یکی  :» دـنیوگیم الها !» ابحرم و  دومرف : نم  هب  طقف  منادیمن . :» دـیوگیم دـش »؟

ربخ همطاف -  شرتخد -  هب  ربمایپ  [ 29 « ] تسا هتفگ  دـماشوخ  وت  هب  مه  تسا و  هدوشگ  تیور  هب  یگداوناخ  شوغآ  مه  وا  تسا . یفاـک 
بلاـطیبا نب  یلع  زا  دـنادیم . تبثم  باوـج  ار  وا  توکـس  ربماـیپ  و  دـنکیم . توکـس  همطاـف  تسا . هدرک  داـی  وا  زا  یلع  هـک  دـهدیم 

وت هب  زور  نالف  هک  ياهیمطح  هرز  نآ  : » دیامرفیم منک .» وا  رهم  ات  مرادـن  يزیچ  :» دـنکیم ضرع  درک »؟ یهاوخ  وا  هیرهم  هچ  :» دـسرپیم
وا دقع  هب  دهدیم و  رارق  يو  يهیرهم  ار  نآ  دریذپیم و  نک .» وا  رهم  ار  نامه  :» دیامرفیم مراد .» ار  نآ  :» دیوگیم دش »؟ هچ  مدرک  ادها 

ییاهتشهب هک  هدب  هدژم  دندرک  هتسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  : دیآیم ياهدژم  راکوکین ، نانمؤم  يارب  [ . 30  ] دیآیم رد 
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ام يزور  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  نامه  نیا  دـنیوگ : دـنوش  هداد  يزور  هب  نآ  زا  ياهویم  هاگ  ره  تسا ، ناور  اهیوج  اهنآ  ریز  زا  هک  دـنراد 
هحفص 36 ] [ ] 31  ] دننادیواج اجنآ  رد  نانآ  دنراد و  هزیکاپ  ینارسمه  اجنآ  رد  دنرآ و  ایند  يهویم  هنوگب  ار  نانآ  دش و 

ربمایپ رتخد  یسورع 

ورگ يدوـهی  رفنکی  شیپ  دراد  هـک  ار  یهرز  یلع  دـهدب »! یتفایـض  هـک  تـسا  داـماد  يهـفیظو  :» دـیامرفیم بلاـطیبا  نـب  یلع  هـب  ربماـیپ 
وا يارب  راصنا  زا  ياهدع  منکیم .» هیده  ار  یچوق  نم  :» دیوگیم مه  هدابع  نب  دعـس  . نان نتخپ  يارب  دریگیم  وج  يرادـقم  دراذـگیم و 

يهیزیهج زا  تسا . نامز  نآ  تفایـض  نیرتهب  دنکیم  راذـگرب  شیوخ  يداماد  يارب  یلع  هک  یتفایـض  دـنروآیم . مهارف  ترذ  يرادـقم 
هرمخ و تسا و  هدـنکآ  امرخ  لاشوپ  زا  هک  نیمرچ  یـشلاب  تسا و  هدـش  هتخاس  هتخت  یهایگ و  نامـسیر  اـب  هک  تسا  یباوختخت  همطاـف ،

داماد يهناخ  هب  ار  سورع  نوچ  دـننامب . وا  رظتنم  اـت  دـیامرفیم  یلع  هب  ربماـیپ  دـنرتسگیم . هناـخ  رد  هدروآ  مه  یـشرف  نیمرچ . یکـشم 
وا زا  ربمایپ  دوریم . هناخ  برد  هب  نمیأما  دـنزیم . رد  هدـمآ  هناخ  برد  هب  ربمایپ  دـننامیم . قاطا  يهشوگ  رد  يا  قیقد  دـنچ  دـنروآیم 
وا يرآ ، :» دیامرفیم ياهداد »!؟ وا  يرسمه  هب  ار  ترتخد  هنوگچ  تسا  وت  ردارب  وا  رگا  :» دیوگیم بجعت  اب  تساجنیا »؟ مردارب  :» دسرپیم
»؟ ادخ ربمایپ  رتخد  یئاریذپ  يارب  ياهدمآ  :» دـیامرفیم يرآ .» :» دـیوگیم یتسه »؟ سیمع  رتخد  ءامـسا  وت  :» دـسرپیم و  تسا .» نم  ردارب 

گرزب یفرظ  رد  و  دنروایب . بآ  ات  دهدیم  روتـسد  هاگنآ  دنکیم . رکـشت  وا  زاو  دـیامرفیم  اعد  وا  قح  رد  تسا .» روطنیمه  : » دـیوگیم
ارف ار  همطاف  دعب ، دشاپیم . يو  ناوزاب  هنیس و  هناش و  رب  بآ  نآ  زاو  دناوخیم  ارف  ار  یلع  سپـس  دریگیم . وضو  نآ  رد  دنروآیم . بآ 

ربمایپ دیآیم . شیپ  هتسهآ  دروخب  نیمز  رب  هداهن  شیوخ  نماد  رب  اپ  تسا  کیدزن  هحفص 37 ] ردپ [  مرش  زا  هکیلاح  رد  وا  و  دناوخیم .
نیا و  مروآ .» رد  منادنواشیوخ  نیرتهب  يرسمه  هب  ار  وت  مدرک  یعـس  نم  ناج ، همطاف  :» دیامرفیم و  دشاپیم ، بآ  يو  مادنا  رب  هنوگنامه 

ود ره  رب  زاس  موادم  هدنخرف و  ار  ود  نیا  يهطبار  ایادخ ، امهلـسن . یف  امهل  كرابو  امهیلع  كراب  امهیف و  كراب  مهللا  :» دناوخیم ار  اعد 
اب تسا  هدروآ  تسدـب  تماقا  يداماد و  يارب  ربمایپ  روتـسد  هب  یلع  هک  ياهناـخ  «. هد یگدـنخرف  ینوزف و  ار  ود  نیا  لـسنو  شخب  تکرب 
«. مربب شیوخ  يهناخ  هب  ارت  مهاوخیم  :» دیوگیم هدـمآ  شرتخد  يهناخ  هب  یـسورع  زا  سپ  زور  دـنچ  ربمایپ  دراد . هلـصاف  ربمایپ  يهناخ 
هب راب  دـنچ  هثراح  :» دـیامرفیم دـنک .» هیلخت  دراد  یکیدزن  نیا  رد  هک  ار  ياهناخ  ات  دـینک  هرکاذـم  نامعن  نب  ۀـثراح  اب  :» دـیوگیم همطاف 

هیلخت ار  دوخ  يهناخ  دـسریم . هثراـح  شوگ  هب  ربخ  مراد » مرـش  وا  زا  نم  رگیدو  تسا  هتفر  رود  هناـخ و  نآ  هب  هناـخ  نیا  زا  نم  رطاـخ 
يهناخ هب  ار  همطاف  یهاوخیم  هک  ماهتفای  عالطا  ادخ ، ربمایپ  يا  :» دیوگیم هدـمآ  ربمایپ  تمدـخ  هب  دوشیم و  لقتنم  رترود  هب  دـنکیم و 

مدوخ و تسا و  رتکـیدزن  امـش  يهناـخ  هب  راـجنینب  ياـههناخ  يهمه  زا  تساـجنیا و  نم  ياـههناخ  هک  نآ  لاـح  ینک  لـقتنم  تدوـخ 
میارب هک  تسا  نآ  زا  رتینتـشاد  تسود  میارب  یناتـسب  نم  زا  هک  ار  یلام  ادـخلوسر  يا  ادـخ  هب  تسوا . ربمایپ  لام  ادـخ و  لاـم  ماییاراد 

[ . ] 32 . ] دیامرفیم لقتنم  تسا  هثراح  لام  هک  هناخ  هب  ار  همطاف  و  دـهد .» تکرب  وت  هب  ادـخ  ییوگیم . تسار  : » دـیامرفیم يراذـگاو .»
هحفص 38 ]

یلیئارساینب داریا 

هب دـندنخیم و  ناـیدوهی  تسا  هدز  لـثم  ار  اـهنآ  هدرک و  داـی  توـبکنع  سگم و  زا  ناکرـشم  يارب  دـنوادخ  یکم  ياـههروس  رد  نوـچ 
امف ۀضوعب  ام  الثم  برـضی  نأ  یحتـسی  هللا ال  نا  : دیآیم دورف  تیآ  نیا  سپ  درادن »! دنوادخ  مالک  هب  یتهابـش  نیا ، :» دـنیوگیم هرخـسم 
نآ هک  دـننادب  دـندروآ  نامیا  هک  یناسک  لاـح ، نآ  رد  دروآ . لـثم  هب  ار  نآ  زا  رتـالاب  یتح  يا  هشپ  هک  دـنکن  مرـش  ادـخ  [ . 33 .. ] اهقوف

نادب ار  يرایـسب  تشاد ؟ روظنم  هچ  نیا  هب  ندز  لثم  اب  ادخ  دنیوگیم : دندش  رفاک  هک  یناسک  اما  تسا  ناشراگدورپ  زا  یتسرد  يهتفگ 
دننکشیم نتسب  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک  نانآ  دنکن  هارمگ  نادب  ار  ناراکتشز  زج  و  دنکیم ! تیاده  نادب  ار  يرایـسب  دنکیم و  هارمگ 
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رواب ار  ادخ  هنوگچ  دنراکنایز . هک  دنتسه  نانآ  دننکیم ، داسف  نیمز  يور  رد  دنلـسگیم و  دشاب  هتـسویپ  ات  هدومرف  ادخ  هک  ار  هچ  نآ  و 
زاب وا  يوس  هب  ماجنارـس  دـنکیم  هدـنز  ار  امـش  سپـس  دـناریمیم  ار  امـش  هاگنآ  درک  ناتهدـنز  سپ  دـیدوب  هدرم  هک  نآ  لاح  دـینکیمن 

( دنچ ای   ) تفه ار  اهنآ  ات  درک  نامـسآ  دصق  هاگنآ  دیرفآ  امـش  يارب  تسا  نیزم  رد  هک  ار  هچ  نآ  يهمه  هک  تسوا  دیوشیم ؟ هدنادرگ 
رارق نیمز  رد  ینیـشناج  هک  منآ  رب  نم  تفگ : ناگتـشرف  هب  تراـگدرورپ  نوچ  و  دوب . اـناد  زیچ  همه  هب  وا  هک  یلاـحرد  تخاـس  نامـسآ 
ارتو مییوگ  حیبست  وت  شیاتس  هب  ام  هک  نآ  لاح  دزیریم  نوخ  دنکیم و  داسف  نآ  رد  هک  یهدیم  رارق  نآ  رد  ار  یـسکایآ  دنتفگ : مهد .

رب ار  نانآ  هاگنآ  تخومآ  اهمان  يهمه  ار  مدآ  و  دـینادیمن . هحفص 39 ] امـش [  هک  منادیم  ییاهزیچ  نم  کشیب  دومرف : مینک ؟ سیدقت 
هب هک  نآ  زج  اـم  . تسار وت  یکاـپ  دـنتفگ : دـیهد . ربـخ  نم  هب  ار  ناـنآ  ياـهمان  دـییوگیم  تسار  رگا  دوـمرف : دوـمن و  هضرع  ناگتـشرف 
زاار ناشیا  نوچ  سپ  هدـب . ربخ  نانآ  ياهمان  زاار  نایا  مدآ ، يا  دومرف : ییوت . راک  راوتـسا  ياـناد  رایـسب  هک  یتسارب  مینادـن ، یتخومآاـم 
هچنآ دیدومنیم و  راکشآ  ار  هچنآ  منادیم و  ار  نیمز  واهنامسآ  بیغ )  ) یناهن نم  هک  متفگن  امش  هب  ایآ  دومرف : داد ، ربخ  نانآ  ياهمان 

رابکتسا دیچیپ و  ارف  رس  سیلبا ، زج  دندرب  هدجـس  سپ  دیرب . هدجـس  ار  مدآ  : میتفگ ناگتـشرف  هب  نوچو  منادیم ؟ دیدرکیم  ناهنپ  هک  ار 
اج ره  دـیروخب  یخارف  یگدوـسآ و  هب  نآ  زا  دـینک و  تنوکـس  تشهب  رد  ترـسمه  وـت و  مدآ  يا  میتـفگ : و  دـش . نارفاـک  زا  دـیزرو و 

دندوب هک  اج  نآ  زا  دینازغلب و  تشهب )  ) نآ زا  ار  ود  نآ  ناطیـش  سپ  دیوش . نارگمتـس  زا  هک  دیوشم  کیدزن  تخرد  نیا  هب  دیتساوخ و 
دـشاب هاـگرارق  نیمز  رد  ار  امـش  دـشاب و  رگید  یخرب  نمـشد  امـش  زا  یخرب  هک  یلاـح  رد  دـیوش  ورف  اـجنیا  زا  میتفگ : و  درک ، ناشردـب 

هک اریز  تفریذپ  وا  يهبوت  سپ  درک ، تفایرد  شراگدرورپ  زا  ار  یتاروتسد ) دیاقع و  ای   ) یتاملک مدآ  هاگنآ  یماگنه . هب  ات  يدنمهرهبو 
نم تیاده  يوریپ  هک  نانآ  دسر  امـش  هب  یتیاده  نم  زا  هاگره  سپ  دـیوش . ورف  تشهب )  ) نآ زا  یگمه  میتفگ : . تسوا نابرهم  ریذـپهبوت 

خزود مدمه  نانآ  دندومن  بیذکت  ار  ام  تایآ  دندش و  رفاک  هک  یناسک  و  دـنروخ . هودـنا  ناشیا  هنو  دوب  دـهاوخ  ناشیاربیمیب  هن  دـننک 
افو ناتنامیپ  هب  ات  دینک  افو  نم  نامیپ  هب  دیروآ و  دای  متشاد  ینازرا  امش  هب  هک  ارم  تمعن  لیئارساینب ، يا  دنراگدنام . نآ  رد  نانآ  دنـشاب 

دیروآ و نامیا  تسامـش  هارمه  هک  تسا  يزیچ  نآ  يهدـننک  قیدـصت  هک  میداتـسرف  ورف  هچنآ  هب  و  دیـشاب . هتـشاد  میب  نم  زااهنتو  منک ،
رد ات  دـیناشوپم  لطاب  يهلیـسو  هب  ار  قح  و  دـیریگ . اورپ  نم  زااهنت  دیـشورفم و  كدـنا  ییاهب  هب  ارم  تایآو  دیـشابن  نآ  هب  رفاک  نیتسخن 
ایآ دینک . عوکر  ناگدننک  عوکر  ابو  دیهدب  تاکز  دـیراد و  هحفـص 40 ] اپ [  رب  ار  زامن  و  دیزاس . ناهنپ  ار  قح  دینادیم  امـش  هک  یلاح 

؟ دیشیدنایمن ایآ  دیناوخیم ؟ ار  ینامسآ )  ) باتک هک  نآ  لاح  دینکیم  شومارف  ار  نتـشیوخ  دیهدیم و  نامرف  يراکوکین  هب  ار  نایمدآ 
يهدـننک رادـید  نانآ  هک  دنـشیدنایم  هک  ناـنآ  ناـنتورف ، رب  رگم  تسا  راوشد  زاـمن  هک  یتسارب  دـییوجب و  يراـی  زاـمن  ییابیکـش و  زا  و 

نم هک  ار  نیا  دیروآ و  دایب  متشاد  ینازرا  امش  رب  هک  ارم  تمعن  لیئارـساینب ، يا  دندرگیم . زاب  وا  يوس  هب  ناشیا  دنـشیوخ و  راگدرورپ 
زا هن  تشگ و  دناوتن  اریذـپ  ار  يرگید  رفیک  زا  يزیچ  سکچیه  هک  دـیریگ  اورپ  ینارود  زاو  مداد  ینوزف  ناگدـیرفآ  ياهملاع  رب  ار  امش 

، میدیناهر نوعرف  ناسک  زا  ار  امش  هک  هاگنآ  دیرآ ) دایب   ) و دنوش . يرای  نانآ  هنو  دوش  هتفرگ  ناوات  وا  زا  هن  دوش و  هتفریذپ  یتعافش  يو 
نیگمهس یشیامزآ  امش  يارب  نآ  رد  دنتشاذگیم و  هدنز  ار  ناتنانز  دندیربیم و  رس  ار  ناتنارـسپ  دندناسریم  امـش  هب  ار  اهرازآ  نیرتدب 

هک میدرک  قرغ  یلاح  رد  ار  نوعرف  ناسکو  میدـیناهرب  ار  امـش  ات  میتفاکـشب  ار  ایرد  امـش  يهلیـسو  هب  هک  هاگنآ  و  دوب . ناتراگدرورپ  زا 
یلاح رد  دیتفرگ  ندیتسرپ ) يارب   ) ار هلاسوگ  يو  بایغ  رد  سپـس  میداهن ، داعیم  ار  بش  لهچ  یـسوم  اب  هک  هاگنآ  و  دیتسیرگنیم . امش 
میداد ناقرف  و  ینامسآ )  ) باتک ار  یسوم  هک  هاگنآ  و  دیوش . رازگساپس  رگم  میتشذگ  رد  نآ  زا  سپ  امـش  زا  هاگنآ  دیدوب . راکمتـس  هک 

سپ دیدرک ، متس  نتـشیوخ  رب  هلاسوگ  نتفرگرب  اب  امـش  نم  نانطومه  يا  تفگ : شنانطومه  هب  یـسوم  هک  هاگنآ  و  دیبای . هار  امـش  رگم 
اریز تفریذـپ  ارامـش  يهبوت  سپ  تسا . رتـهب  ناـتراگدرورپ  دزن  امـش  يارب  نآ  دیـشکب ، ار  نتـشیوخ  دـیرآ و  هبوت  ناتراگدـیرفآ  يوسب 

زا دـعب  سپـس  میرواین . نامیا  وت  هب  زگره  مینیبن  اراکـشآ  ار  ادـخ  ات  یـسوم ، يا  دـیتفگ  هک  هاگنآ  و  تسا . ناـبرهم  ریذـپهبوت  هک  تسوا 
كرکش امش  رب  هحفص 41 ] میتخاس و [  نکفا  هیاس  ناترـس  رب  ار  ربا  ياههراپ  و  دیرازگساپـس . امـش  دیاش  میتخیگنا  رب  ار  امـش  ناتگرم 
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نتـشیوخ رب  هکلب  دندرکن  متـس  ام  رب  و  میدرک . ناتیزور  هک  ییاههزیکاپ  زا  دیروخب  هک  میداتـسرف  ورف  تشوگ  شوخ  يهدـنرپ  یهایگ و 
هدجـس لاح  رد  هزاورد  زاو  دیروخرب  یخارفب  دیهاوخ  هک  اج  ره  نآ  زا  دـییآ و  رد  رهـش  نیدـب  میتفگ  هک  ماگنه  نآ  و  دـندرکیم . متس 
دندرک متس  هک  یناسک  سپ  مییازفایم . شاداپ )  ) ار ناراکوکین  میزرمآیم و  ار  امش  ياهـشزغل  زیر ، ورف  ار  ام  ناهانگ  دییوگب  دییآرد و 
دندرک متـس  هک  یناـسک  رب  نامـسآ  زا  ییدـیلپ  شرثا  رب  دوـب . هدـش  هتفگ  ناـشیا  هـب  هـک  نآ  زج  دـندرک  لدـب  ياهـتفگ  هـب  ار ) زمر  نآ  )

رب شیوخ  ياصع  میتفگ  سپ  دیبلط ، بآ  شیوخ  موق  يارب  یـسوم  هک  نامز  نآ  و  دندرکیم . هک  ییاهيراکتـشز  ببـسب  میداتـسرفورف 
نیمز رد  و  ادخ ، يزور  زا  دیماشایب  دیروخب و  تخانش . ار  دوخ  روخشبآ  ياهلیبق  ره  دیشوجرب ، همـشچ  هدزاود  نآ  زا  ات  نزب ، گنـس  نآ 

زاام يارب  ات  هاوخب  ام  يارب  تراگدورپ  زا  نیاربانب  مینکن  ربص  اذـغ  کی  رب  زگره  یـسوم  يا  دـیتفگ  هک  هاگنآ  و  دـینکم . داسف  هناراکهبت 
هچنادـب تسا  رتورف  هک  ار  هچنآ  دـیهاوخیم  ایآ  تفگ : دروآ . نوریب  شزایپ  سدـع و  ریـس و  راـیخ و  يزبس و  زا  دـنایوریم  نیمز  هچنآ 

هب تشگ و  ردـقم  نانآ  رب  یگراـچیب  يراوخ و  و  تسه . ناـتیارب  دـینکیم  اـضاقت  هچنآ  هک  دـییآ  دورف  رـصم  هب  دـینک ؟ لدـب  تسا  رتهب 
هک یناسکو  دندروآ  نامیا  هکیناسک  نامگیب  دندومنیم . يدعت  دندرک و  یشکرس  هک  دوب  ببس  نیدب  نآ  دندش . راتفرگ  ادخ  زا  یمشخ 
دزن ار  ناـشدزم  سپ  درک  هتـسیاش  راـک  دروآ و  ناـمیا  ترخآ  نارود  ادـخ و  هـب  هـک  سکنآ  ره  ناـئباص  نایحیــسم و  دـندش و  يدوـهی 
الاب ناتزارف  رب  ار  روط  میتفرگ و  ار  امـش  نامیپ  هک  هاگنآ  و  دـنروخ . هودـنا  ناـنآ  هنو  تسه  ناـشیارب  یـسرت  هن  دـنراد و  ناـشراگدرورپ 

. دـیوش راگزیهرپ  امـش  دـیاش  دـینک  دای  تسه  نآ  رد  ار  هچنآ  دـیریگب و  مکحم  ار ) ینامـسآ  باتک   ) میداد امـش  هب  ار  هچنآ  هک  میتشاد 
زا یناسک  نیقیب ، و  دـیدوب . ناراکنایز  زا  هتبلا  دوب  شتمحر  امـش و  رب  ادـخ  لـضف  رگا  و  دـیدنادرگور ، هحفـص 42 ] نآ [  زا  سپ  هاگنآ 

يرفیک ار  نآ  سپ  دـیوش . راوخ  یناـگنیزوب  میتفگ  ناـنآ  هب  هک  دیتخانـش  دـندومن  زواـجت  ادـخ ) مکحزا   ) هبنـش زور  رد  هک  ار  ناـتدوخ 
هب دنوادخ  تفگ : شنانطومه  هب  یسوم  هک  ماگنه  نآ  و  میتخاس . ناراگزیهرپ  يارب  ياهظعوم  هدنیآ و  يارب  هتـشذگ و  يارب  زیگناتربع 

. مشاب نانادان  زا  هک  نیا  زا  مربیم  هانپ  ادـخ  هب  تفگ : ینکیم ؟ هرخـسم  ار  ام  ایآ  دـنتفگ : دیـشکب . يواگ  هدام  هک  دـهدیم  روتـسد  امش 
دـشاب يواگ  هدام  نآ  دیامرفیم : وا  تفگ : دشاب ؟ هنوگچ  واگ  هدام  نآ  هک  دنیامن  نایب  ام  يارب  ات  هاوخب  ام  يارب  تراگدرورپ  زا  دنتفگ :
دنیامن نایب  ات  هاوخب  ام  يارب  تراگدرورپ  زا  دـنتفگ : دـیناسر . ماجناب  دـیریگیم  هک  ار  يروتـسد  سپ  نآ . نیا و  نایم  ناوج ، هن  ریپ و  هن 

: دنتفگ دنک . نامداش  ار  ناگدنرگن  شگنر  هک  مافدرز  یتسارب  دـشاب  يواگ  هدام  نآ  دـیامرفیم : وا  تفگ : دـشاب ؟ هنوگچ  نآ  گنر  هک 
هک تسا  ياهدرک  راک  واگ  هن  واگ  هدام  نآ  هک  دـیامرفیم  وا  تفگ : دـشاب ؟ هنوگچ  نآ  هک  دـیامن  نایب  ات  هاوخب  ام  يارب  تراگدرورپ  زا 
رـس ار  نآ  هاگنآ  يدروآ . ار  قح  کنیا  دـنتفگ : تسین . شگنر  رد  یـشزیمآ  تسا و  گنر  کی  دـهد ، بآ  رازتشک  ای  دـنز  مخـش  نیمز 

نارگیدـب ار  شنتـشک  تیلوؤسم  ناتمادـک  ره  دـیتشک و  ار  ینت  هک  ار  ماگنه  نآ  و  دـنهد . ماجنا  هک  دوبن  کـیدزن  هک  یلاـح  رد  دـندیرب 
ینابرق واگ  نآ  زا  ياهراپ  اب  ار  هتـشک  نآ  میتفگ : سپ  دیتخاسیم . ناهنپ  هک  ار  هچنآ  تسا  هدننک  راکـشآ  ادخ  هکنآ  لاح  دـیداد  تبـسن 

سپ امش  ياهلد  سپس  دیبایرد . هشیدنا  هب  امش  دیاش  دهدیم  ناشن  امـش  هب  ار  شتایآ  دنکیم و  هدنز  ار  نادرم  دنوادخ  نینچ  نیا  دینزب .
دفاکشیم هک  تسه  نآ  زاو  دشوجیمرب  اهیوج  نآ  زا  هک  تسه  گنس  زا  اریز  دوب  نآ  زا  رتتخس  ای  یگنـس  نوچ  ات  دش  تخـس  نآ  زا 

اب ایآ  تسین . لفاغ  دـینکیم  هچ  نآ  زا  ادـخ  و  دزیریم ، هحفـص 43 ] ورف [  ادـخ  سرت  زا  هک  تسه  نآ  زا  زاب  دـیآ و  ردـب  بآ  نآ  زا  ات 
ار نآ  سپـس  دنونـشیم  ار  ادخ  مالک  نانآ  زا  یهورگ  هکنآ  لاح  دنروآ  نامیا  امـش  عفن  هب  نایدوهی )  ) هک دیاهتـسب  نادب  لد  اهنیا  دوجو 
اب نوچ  و  میدروآ . نامیا  دنیوگ  دننیبب  دندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  نوچ  و  دننکیم ، فیرحت  دنهاگآ  هک  یلاح  رد  نآ و  كرد  زا  سپ 

دزن نآ  يهلیـسوب  ات  دیراذگیم  نایم  رد  نانآ  اب  تسا  هدومن ) نایب  و   ) هدوشگرب امـش  يارب  ادخ  هک  ار  هچنآ  ایآ  دنیوگ  دـننک  تولخ  مه 
ار هچنآ  دنیوگیم و  زار  هب  ار  هچنآ  ادخ  هک  دننادیمن  ایآ  دیشیدنایمن ؟ ایآ  سپ  دننک ) دانتسا  (و  دنروآ تجح  امـش  هیلع  ناتراگدرورپ 
زج هکنآ  لاح  دنادن  ییاهانمت  زج  ار  ینامسآ )  ) باتک هک  دنتسه  سانـشن  ینامـسآ  باتک  ياهدع  نانآ  زا  و  دنادیم . دنزاسیم  راکـشآ 

ییاهب شاهلیسوب  ات  تسادخ ، بناج  زا  نیا  دنیوگیم  هاگنآ  دنـسیونیم  شیوخ  تسد  هب  ار  باتک  هک  یناسک  رب  ياو  سپ  دنکن . نامگ 
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[ . 34  ] دنروآیم تسدب  هچنآ  دروم  رد  نانآ  رب  ياو  تشاگنب و  ناشتسد  هچنآ  دروم  رد  نانآ  رب  ياو  سپ  دنروآ . تسدب  كدنا 

« بلطملادبع نب  ةزمح  » یمزر هورگ  مازعا 

. درادیم مازعا  دـهدیم و  لیکـشت  بلطملادـبع  نب  ةزمح  یهدـنامرف  هب  ار  یمزر  هورگ  نیتسخن  ناـضمر ، رد  ترجه ، زا  سپ  هاـم  شش 
: دنـشخب ود  هک  راوـس  یـس  زا  تسا  بکرم  يو  یمزر  هورگ  تسا . یگنج  مچرپ  نیتـسخن  دـنزیم  هرگ  يو  يارب  ادـخلوسر  هک  یمچرپ 

يهدش دازآ  ملاس  هعیبر ، نبۀـبتع  رـسپ  هفیذـحوبا  حارج ، نب  ةدـیبعوبا  زا : دـنترابع  نارجاهم  زا  يا  هدـع  يراصنا . هدزناپ  رجاهم و  هدزناپ 
يهدش هحفص 44 ] دازآ [  هسنا  زانک -  نب  دثرم  شرـسپ -  نیـصح ، نب  زانک  هثراح ، نب  دیز  هقارـس ، نب  ورمع  هعیبر ، نب  رماع  هفیذحوبا ،

، یلوـخ نب  سوا  سوا ، نب  دـیبع  تماـص ، نب  ةداـبع  مزح ، نب  ةراـمع  بعک ، نب  یبا  تسه : خـیرات  رداـهمان  نـیا  راـصنا  زا  ذادـخلوسر .
هب نوـچ  یمزر  هورگ  نیا  [ . 35  ] هدـیدح نب  رماع  رـسپ  هبطق  و  مارح ، نب  ورمع  رـسپ  هللادـبع  کلام ، نب  عفار  ورمع ، نب  رذـنم  هناـجدوبا ،

نیا هارمه  هکم  مدرم  زا  راوس  دصیـس  اب  لهجوبا  ددنبیم . دراد  هکم  هب  ور  هدمآ و  ماش  زا  هک  شیرق  ناوراک  رب  هار  دـسریم  رحبلا  فیس 
شنارای اب  دوشیم و  یجنایم  تسا  نایپمه  فرط  ود  ره  اب  هک  ورمع  نب  يدجم  اما  دنریگیم . شیارآ  ندیگنج  يارب  هاپـس  ود  دنناوراک .

. دریگرد نانآ  نایم  یگنج  هک  نیا  نودـب  دـنهنیم . هکم  هب  ور  شیوخ  ناوراک  اب  شاهتـسد  راد و  لـهجوبا و  و  دـندرگیمزاب ، هنیدـم  هب 
ربمایپ تمدخ  هب  يدجم  فرط  زا  یتأیه  تسا . هداد  جرخب  فاصنا  ناشیا  راک  رد  هدش و  یجنایم  يدجم  هک  دهدیم  ربخ  ربمایپ  هب  هزمح 

مروآیم دایب  هک  ییاج  ات  دـیامرفیم : هدرک  دای  ورمع  نب  يدـجم  زا  دـنکیم و  یئاریذـپ  یمرگ  هب  دـشوپیم و  تعلخ  ار  ناشیا  دـیآیم 
[ . 36 . ] تسا هدوب  رادرک  هدنخرف  تریس و  نویامه  هراومه 

ترخآ باذع  نایدوهی و 

ایند ياهزور  زا  لاـس  رازهکی  ره  يازا  رد  مدرم  تسا . لاـس  رازه  تفه  اـیند  یگدـنز  يهرود   » هک دـنراد  ناـبز  رب  ار  هتفگ  نیا  ناـیدوهی 
عطق باذـع  هاگنآ  دوب  دـهاوخ  هحفـص 45 ] زور [  تـفه  طـقف  شتآ  باـسح ، نیارباـنب  دـننامیم . شتآ  رد  ترخآ  ياـهزور  زا  زورکی 
زگره شتآ  دنتفگ : و  [ . 37 ... ] ةدودعم امایأ  الا  رانلا  انسمت  نل  اولاق  و  دیآیم : دورف  هتفگ ، نآ  هب  يهراشا  تیآ  نیا  سپ  تشگ »! دهاوخ 

دینادیمن هک  ار  يزیچ  ای  دنکن ؟ فالخ  ار  شنامیپ  زگره  ادخ  دیتفرگ و  ینامیپ  ادخ  دزن  زا  ایآ  وگب  يزور : دـنچ  رگم  دـباین  سامت  ام  اب 
نآ رد  ناـنآ  دنــشاب ، خزود  مدـمه  ناـنآ  سپ  دریگارف  ار  وا  شهاـنگو  دـنک  يدـب  راـک  سک  ره  يرآ ، دــییوگیم . ادــخ  يهدــهع  رب 

نامیپ هک  هاگنآ  و  دـننادیواج . نآ  رد  نانآ  دنتـشهب ، مدـمه  نانآ  دـندرک  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناـسک  و  دـنراگدنام .
نخس نایمدآ  هبو  ناگراچیب  نامیتی و  نادنواشیوخ و  هب  دینک و  یکین  ردام  ردپ و  هب  دیتسرپم و  هناگی  يادخ  زج  هک  میتفرگ  لیئارساینب 

نادرگور هک  یلاح  رد  امـش  زایمک  يهدع  رگم  قح ) هب   ) دیدرک تشپ  هاگنآ  دـیزادرپب . تاکز  دـیراد و  اپ  هب  ار  زامن  دـییوگب و  شوخ 
یلاح رد  سپـس  دینکن ، نوریب  ناتراید  زا  ار  ناتاهیدوخو  دـیزیرب  ار  دوخ  ياهنوخ  هک  میتفرگ  ار  امـش  نامیپ  هک  ار  ماگنه  نآ  و  دـیدوب .

[ . 38  ] دیدومن رارقا  دیدادیم  یهاوگ  هک 

« ثراح نب  ةدیبع  » یمزر هورگ  مازعا 

رد غبار - »  » هب یمزر  هورگ  کی  سأر  رد  ار  واو  دنزیم  هرگ  ثراح  نب  ةدیبع  يارب  یمچرپ  لاوش ، هام  رد  هتشذگ ، ترجه  زا  هام  تفه 
اب ءایحا »  » مانب یبآ  رـس  رب  دنکیم . تکرح  دنـشیرق - زا  همه  هک  راوس -  تصـش  اب  هارمه  يو  دتـسرفیم . دیدق -  فرطب  هفحج  یلیم  هد 

دریگیم و رارق  شنامزرمه  شیپاشیپ  صاقو  یبا  نب  دعس  دروخیم . رب  تسا  هرفن  تسیود  يهتسدکی  سأر  رد  هک  برح  رسپ  نایفـسوبا 
یـسک نیتسخن  وا  و  دوشیم . یلاخ  وا  شکرت  ات  دنکیم  يزادناریت  هب  عورـش  دناهتفرگ  هانپ  رد  ار  وا  دـنچ  هحفـص 46 ] ینت [  هکیلاح  رد 
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زا ریشمش  دنکیم . حورجم  ای  دشکیم  ار  شروتس  ای  نمشد  زا  یکی  دزادنایم  هک  مه  يریت  ره  دزادنایم . ریت  هک  مالسا  خیرات  رد  تسا 
شیوخ يودرا  هب  هاپـس  ود  دریگیمن و  تروص  راک  هفرط  ود  يزادناریت  نیمه  زج  دنریگیمن و  شیارآ  ندیگنج  ياربو  دنـشکیمن  ماین 

میناوتیم مینک  بیقعت  ارنانآ  رگا  تسا . هداهن  تمیزه  هب  ور  سرت  زا  نمشد  متفگ  هدیبع  هب  :» دیوگیم صاقو  یبا  نبدعـس  . دندرگیم زاب 
[ . 39 « ] میتشگزاب هنیدم  هب  ام  و  دومنن ، تقفاوم  نم  يأر  اب  وا  اما  . مینک دراو  یتافلت  ای  همدص  اهنآ  هب 

یسورع

هلاس هن  هشئاع  هکیلاح  رد  دروآیم  هناخ  هب  تسا  هدروآ  رد  شیوخ  دقع  هب  هکم  رد  ار  رکبوبا  رتخد  هشئاع  هک  (ص ) ربمایپ لاوش ، هام  رد 
. تسا

تاروت ماکحا  نایدوهی و 

یتقو دنتسه . سوا  هلیبق  نامیپمه  هظیرقینب  ریضنینب و  دنتسه و  جرزخ  يهلیبق  نامیپمه  عاقنیقینب  دناهدش : میـسقت  هتـسد  ود  هب  نایدوهی 
رهو دندنویپیم  سوا  هاپـس  هب  هظیرقینب  ریـضنینبو و  دـنریگیم  رارق  جرزخ  هاپـس  رد  عاقنیقینب  دریگیم  رد  جرزخ  سوا و  نایم  یگنج 
رگید هفئاط  نایدوهی  دوخ  دنکیم و  ینابیتشپ  دوخ  يدوهی  ناشیکمه  هیلع  شیوخ  كرشم  نانامیپمه  زا  يدوهی  يهفیاط  ود  نیا  زا  کی 

ییاهراک هچ  تسا و  هحفـص 47 ] زیاج [  نانآ  يارب  ییاهراک  هچ  هک  دـننادیم  دـنراد و  تسد  رد  ار  تاروت  تلاح  نیع  رد  دزیریم ، ار 
تماـیق و زیخاتـسر و  خزود و  تشهب و  زا  دنتـسرپیم و  تب  دنکرـشم و  جرزخ  سوا و  يهلیبق  ود  هک  دـننادیم  و  تساوراـن ، ناـنآ  يارب 

رگیدمه زا  ياهیدف  نداد  اب  ار  شیوخ  ناریسا  تاروت  مکح  ربانب  دوشیم  مامت  گنج  مه  یتقو  دنربخیب ! مارح  لالح و  ینامسآ و  باتک 
ریضنینب دنهدیم و  هیدف  دنریسا  سوا  گنچ  رد  هک  شیوخ  يهلیبق  زا  ینایدوهی  يدازآ  يارب  عاقنیقینب  دننکیم . دازآ  دنناتـسیم و  زاب 

لامیاپ تسا  هدش  هتخیر  نیفرط  زا  هک  ار  ییاهنوخ  و  دنهدیم . هیدف  دنریـسا  جرزخ  گنچ  رد  هک  شیوخ  دارفا  يدازآ  يارب  هظیرقینب  و 
یحو نینچ  دـنوادخ  سپ  دـنیامنیم . ینابیتشپ  لباقم  يدوهی  هفئاط  هیلع  شیوخ  دـحتم  ناکرـشم  زا  راک  نیا  رد  دـننکیم و  مالعا  هدـش 

زاب یلو  ینکیم ، دازآ  هیدف  نداد  اب  ار  يدوهی  ریسا  تاروت ، مکح  کی  هب  ینعی  ضعبب »؟ نورفکت  باتکلا و  ضعبب  نونمؤتفأ  :» دتسرفیم
تـسد هب  روظنم  هب  یناریم و  نوریب  شنیمزرـس  هناـخ و  زا  ار  وا  مه  یـشکیم و  یـشکب ، دـیابن  تاروـت  مکح  هب  هک  ار  يرگید  يدوـهی 

، هورگ نامه  امـش  کنیا  [ .» 40 ! ] دتـسرپیم تب  ادـخ  ياج  هب  تسا و  كرـشم  هک  يوشیم  دـحتم  یـسک  اب  يو  هیلع  اـیند  لاـم  ندروآ 
تـشپمه ناـنآ  هـیلع  يراـکزواجت  يزروـهنگ و  هر  زا  دـینکیم ، نوریب  ناـشراید  زا  ار  ناـتدوخ  زا  یهورگ  دیـشکیم و  ار  ناـتیاهیدوخ 

یشخب هب  ناسنیدب  ایآ  تسا . هدش  مارح  امش  رب  نانآ  ندرک  نوریب  هکنآ  لاح  دیهاوخیم  نانآ  زا  هیدف  دنوش  امش  ریـسا  رگا  و  دیوشیم ،
رد ییاوسر  گنن و  زج  دنکیم  نانچ  هک  امش  زا  یـسک  رفیک  سپ  دیوشیم ؟ رفاک  رگید  یـشخب  هب  دندنبیم و  نامیا  تاروت )  ) باتک زا 

اهنیا تسین . لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  ادـخ  دـش و  دـهاوخ  هدرب  زاب  اهباذـع  نیرتدـیدش  يوس  هب  تمایق  نارود  ردو  تسین ، ایند  یگدـنز 
. دنوش يرای  نانآ  هن  دریگن و  یتساک  اهنآ  زا  باذع  شرثا  رب  دندیرخ ، ترخآ  يازا  رد  ار  ایند  یگدـنز  هحفص 48 ] هک [  یناسک  دنتسه 
( اههزجعم اـی   ) نشور لـیالد  ار  میرم  نب  یـسیع  میداتـسرف و  یناربماـیپ  وا  یپ  زا  میداد و  تاروت )  ) باـتک یـسوم  هب  هک  داد  خر  نینچ  و 

رابکتـسا دـشابن  ناتلیم  هب  هک  درواـیب  امـش  يارب  يزیچ  يربماـیپ  هاـگره  همه ، نیا  اـب  اـیآ  میدرک . دـییأت  سدـقلاحور  اـب  ار  وا  میدروآ و 
ار نانآ  ادخ  هک  تسا  نیا  عقاو  تسا . یششوپ  رد  ام  ياهلد  دنتفگ : و  دیشکیم ؟ ار  ینت  دنچو  دینکیم  بیذکت  ار  دنچ  ینت  دیزرویم و 

! دنروآیم نامیا  هاگ  كدنا  شرثا  رب  تسا و  هدرک  تنعل  ناشرفک  ببسب 

رارخ هب  صاقو » یبا  نب  دعس  » یمزر هورگ  مازعا 
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هک دتـسرفیم  رارخ  هب  ار  وا  دـهدیم و  بیترت  صاقو  یبا  نب  دعـس  يارب  یمچرپ  ربمایپ  هدـعقیذ ، هاـم  رد  هتـشذگ ، ترجه  زا  هاـم  تشه 
اجنآ زا  شیرق  نآ  زا  یناوراک  اریز  دریگب  عضوم  رارخ  رد  ات  دهدیم  روتـسد  وا  هب  ربمایپ  مخ . ریدغ  هب  کیدزن  هفحج  رد  تسا  یهاگبآ 
اجنآ هب  مجنپ  زور  حبـص  ات  دـننکیم  راتتـسا  زور  دـنیامیپیم و  هار  بش  دـنتفایم . هار  هب  هدایپ  نتکی  تسیب و  اـی  تسیب  اـب  وا  درک . روبع 

ناوراـک بیقعت  هب  دورن  رتشیپ  رارخ  زا  هک  تسا  هداد  روتـسد  ربماـیپ  نوـچ  تسا . هدرک  روـبع  زورید  ناوراـک  هک  دـننیبیم  دنـسریم و 
. دنزادرپیمن شیرق 

روهظ راظتنا  نایدوهی و 

زوریپ جرزخ  سوا و  لئابق  رب  تشگ  دـهاوخ  ثوعبم  يدوز  هب  هک  يربمایپ  ددـم  هب  هک  دنتـسه  یعدـم  ادـخلوسر  تثعب  زا  شیپ  ناـیوهی 
نابز رب  البق  ار  هچنآ  دـنوشیم  رفاک  يو  هب  دـنیزگیمرب  برع  نایم  زا  ار  راـظتنا  دروم  ربماـیپ  دـنوادخ  یتقو  هحفـص 49 ] دش [ . دنهاوخ 

ادخ زا  دوهی ! هورگ  يا  :» دنیوگیم اهنآ  هب  هملسینب -  يهریـشع  زا  رورعم -  نب  ءارب  رـسپ  رـشب  لبج و  نب  ذاعم  دننکیم . راکنا  دناهتـشاد 
دش و دیهاوخ  زوریپ  ام  رب  هدـنیآ ) ربمایپ   ) دـمحم هلیـسوب  دـیتفگیم  میدوب  كرـشم  ام  هک  ینامز  البق و  امـش  دـیوش . ناملـسم  دیـسرتب و 
زا یکی  مکـشم -  نب  مالـس  دیدادیم »! حرـش  ام  يارب  ار  وا  تایـصوصخ  و  تشگ ، دـهاوخ  ثوعبم  يدوز  هب  هک  دـیدومنیم  ییوگـشیپ 
امش يارب  ام  هک  تسین  یـسک  نآ  نیا  تسا . هدرواین  دشاب  هتخانـش  هدیدنـسپ و  ام  رظن  زا  هک  ار  يزیچ  وا  :» دیوگیم ریـضنینب -  نایدوهی 
لبق نم  اوناـک  مهعم و  اـمل  قدـصم  هللا  دـنع  نم  باـتک  مهءاـج  اـمل  و  :» دـیآیم دورف  نینچ  هراـب  نیا  رد  میتـفگیم »! نخـس  شاهراـبرد 
دمآ ادخ  بناج  زا  یباتک  نانآ  يارب  نوچ  و  [ . 41 « ] نیرفاکلا یلع  هللا  هنعلف  هب ، اورفک  اوفرع  ام  مهءاج  املف  اورفک  نیذلا  یلع  نوحتفتسی 
یتقو سپ  تاروت ،) هب   ) دندش رفاک  هک  یناسک  رب  دنتسجیم  يزوریپ  زین  رتشیپ  تسا و  ناشیا  هارمه  هک  تسا  نامه  يهدننک  قیدصت  هک 

دنتخورفب نادب  نتـشیوخ  هک  هچنآ  تسا  يزیچ  دب  داب . نارفاک  رب  ادخ  تنعل  سپ  دـندش ، رفاک  نآ  هب  ناشدیـسر  رد  دنتخانـشب  هک  هچنآ 
دهاوخ هک  شناگدنب  زا  هک  ره  رب  شیوخ  لضف  زا  ادخ  هک  نیا  هب  دسح  هر  زا  دنوشیم  رفاک  داتـسرفورف  ادـخ  هچنآ  هب  هک  بیترت  نیدـب 

ادخ هچنادب  دوش : هتفگ  نانآ  هب  نوچو  دنراد . هدننکراوخ  یباذع  نارفاک  دندمآ و  راتفرگ  یمشخ  یپ  زا  یمـشخ  هب  سپ  دتـسرفیم . ورف 
قیدـصت تسا و  قح  نآو  تسنآ  یپ  زا  هچنادـب  و  میروآیم . نامیا  دـش  هداتـسرفورف  اـم  رب  هچنادـب  دـنیوگ : دـیروآ ، ناـمیا  داتـسرف  ورف 

، نیقی هب  و  دیتشکیم ؟ ار  دوخ  ناربمایپ  رتشیپ  ارچ  دیدوب  نمؤم  رگا  سپ  وگب : دـنوشیم . رفاک  دـنراد  هارمه  هچنآ  هحفص 50 ] يهدننک [ 
و دیدوب . راکمتس  هک  یلاح  رد  دیتفرگ  شتسرپ ) هب   ) ار هلاسوگ  يو  بایغ  رد  هاگنآ  دمآ  امـش  دزن  اههزجعم ) ای   ) نشور لیالد  اب  یـسوم 
: دـنتفگ دیراپـسب ، شوگ  دـیریگب و  مکحم  میدروآ  امـش  يارب  ار  هچنآ  هک  میدرب  ـالاب  ناـتزارف  رب  ار  روط  میتفرگ و  ارامـش  ناـمیپ  نوچ 

رگا ناتنامیا -  هچنآ  تسا  دـب  هچ  وگب : دـش . هدیـشون  ناـشیاهلد  رد  یتسرپهلاـسوگ  ناـشرفک  ببـسب  و  میدربن . ناـمرف  میدرپس و  شوگ 
دینک گرم  يوزرآ  سپ  دشاب  امش  صاخ  نایمدآ  نایم  زا  ادخ  دزن  ترخآ  يارس  رگا  وگب : دهدیم . روتـسد  نآ  هب  دیـشاب -  هدوب  نمؤم 

. تساناد ناراکمتس  لاح )  ) هب ادخو  دناهدرک ، شیوخ  تسدب  هچنآ  ببـس  هب  هاگچیه  دینکن  وزرآ  ار  نآ  زگره  و  دییوگیم . تسار  رگا 
دنکیم وزرآ  نانآ  زا  کی  ره  دنروآ . كرـش  هک  مه  یناسک  زا  دنرتهتـسبلد و  یگدـنز  عون  نآ  رب  نایمدآ  يهمه  زا  هک  دـینیبیم  هتبلا  و 

[ . 42  ] تسانیب دننکیم  هچنادب  ادخ  و  دنکن ، رود  باذع  زا  دنک  رمع  هکنیا  ار  وا  هکنآ  لاح  دنک ، رمع  لاس  رازهکی  هک 

یحو يهتشرف  نایدوهی و 

وت وریپ  يداد  تسرد  باوـج  رگا  میـسرپیم ، وـت  زا  زیچ  دـنچ  يهراـبرد  مساـقلاوبا ، يا  : » دـنیوگیم هدـمآ  ربماـیپ  تمدـخ  هب  ناـیدوهی 
ار یمایپ  لجوزع  راگدرورپ  هاگرد  زا  ناگتشرف  زا  یکی  يربمایپ  ره  يارب  نوچ  دنیآیم ؟ وت  شیپ  ناگتـشرف  زا  کیمادک  وگب : . میوشیم

گنج رما  هک  نامه  : » دـنیوگیم لیئربج .» : » دـیامرفیم تسیک »؟ دـباییم  سامت  وت  اب  هک  ياهتـشرف  نیاربانب ، دـناسریم . یحو  قیرط  زا 
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يوریپ وت  زا  ام  دروآیم ، هحفص 51 ] دورف [  ار  تمحر  ناراب و  هک  نآ  لیئاکیم ، يدوب  هتفگ  رگا  تسام . نمشد  وا  دروآیم ! ار  نتشکو 
امل اقدصم  هللا  نذاب  کبلق  یلع  هلزن  هناف  لیربجل  اودع  ناک  نم  لق  :» دتـسرفیم ورف  ار  تیآ  نیا  لاعتم  دـنوادخ  هراب ، نیا  رد  میدرکیم »!

دروآ دورف  وت  لد  رب  ادخ  نذا  هب  ار  نآرق )  ) نآ وا  هک  دـنادب  دـشاب  لیئربج  نمـشد  سک  ره  [ . 43 « ] نینمؤملل يرـشب  يده و  هیدی و  نیب 
شناربمایپ شناگتشرف و  ادخ و  نمـشد  سک  ره  نانمؤم . يارب  هدژم  تسا و  تیاده  تسا و  شیوخ  زا  شیپ  باتک  يهدننک  قیدصت  هک 

زج و  میداتـسرف ، ورف  وـت  يوـس  هب  نشور  یتاـیآ  نیقیب ، و  تـسا . نارفاـک  نمـشد  ادـخ  ناـمگیب  هـک  دـنادب  دـشاب  لـیئاکیم  لـیئربج و  و 
ناشرتشیب هک  تسا  نیا  تیعقاو  دـننزیم . نآ  هب  اپ  تشپ  نانآ  زا  ياهتـسد  دنتـسب  یناـمیپ  تقو  ره  اـیآ  دـنوشیمن . نآ  رکنم  ناراکتـشز 

یناسک زا  ياهتسد  تسا  ناشیا  اب  هک  تسا  باتک )  ) نآ يهدننک  قیدصت  هک  دمآ  ناشدزن  ادخ  بناج  زا  ربمایپ  یتقو  و  دنروآیمن . نامیا 
[ . 44  ] دنسانشیمن نانآ  هک  يرادنپ  دندنکفا  تشپ  سپ  ار  ادخ  باتک  دناهدرک  تفایرد  ینامسآ )  ) باتک هک 

ءاوبا هب  یشک  رکشل 

يرجه ياـفوتم 626  يومح  توقاـی  نادـلبلا ، مجعم  كر : دراد . هلـصاف  لـیم  هفحج 23  اـت  هک  هنیدـم  فارطا  رد  تـسا  يادـکهد  ءاوـب 
رفـس نیا  رد  دنک . دیدهت  ار  شیرق  ناوراک  ات  دوریم  ءاوبا  هب  یهاپـس  سأر  رد  ادخ  ربمایپ  رفـص ، هام  رد  ترجه ، زا  سپ  هام  هدزای  92/1
هیلع ار  سکچیه  دندنویپن و  يو  نمشد  هاپس  هب  هک  نومضم  نیدب  ددنبیم  یحلص  نامیپ  هنانک  يهلیبق  زا  هرمـض  ینب  يهریـشع  اب  یگنج 

[ . 45 . ] دشکیم لوط  زور  هدزناپ  رفس  نیا  ددرگیم . زاب  دسیونیم و  ار  هحفص 52 ] نامیپ [  نیا  دنهدن . يرای  يو 

دوهی رابحا  يزاسنید 

نب فصآ  هب  ار  نآ  هتشون و  ار  ییاهگنرین  وداج و  يدوهی  تفص  ناطیـش  رابحا  دوشیم  رانکرب  تنطلـس  زا  ایخرب  نب  فصآ  هکنآ  زا  سپ 
نورد هب  يو  تدابع  ياج  ریز  رد  ار  اهنآ  و  دراد »! ایخرب  نب  فصآ  ناطلـس  هک  تسا  یـشناد  نیا  : » دنـسیونیم دـنهدیم و  تبـسن  ایخرب 

نآ رابحا  نامه  تسا  هدش  ناهنپ  ییاههتشون  هچ  اجنآ  رد  دنادب  هک  نیا  نودب  دوشیم  يرپس  نامیلس  يربهر  يهرود  نوچ  دنهنیم . نیمز 
دیاب نیاربانب  تفای ، تموکح  يربهر و  امش  رب  تامولعم  نیا  يهلیسوب  نامیلس  :» دنیوگیم مدرم  هب  هدروآ  نریب  كاخ  ریز  زا  ار  اههتـشون 
اهنیا :» دنیوگیم هیامورف  تسپ و  رابحا  تسین »! نامیلـس  ملعو  تامولعم  اهنیا  ادخ ! رب  هانپ  :» دنیوگیم دهعتم  ياملع  دـیریگب ». دای  ار  اهنیا 
نابز ياهدع  هجیتن  رد  دننکیم . كرتار  ناربمایپ  ياهباتک  مدرم و  هب  اهنآ  نداد  میلعت  هب  دننکیم  انب  و  تسا »! نامیلـس  ملع  تامولعم و 

دوشیم و هتخیگنارب  تلاسر  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ات  دنامیم  نامیلس  رب  نانچمه  ماهتا  نیا  دنیاشگیم . نامیلس  شنزرس  هب 
نکل نامیلـس و  رفک  ام  و  نامیلـس . کلم  یلع  نیطیـشلا  اولتتام  اوعبتا  و  :» ددرگیم ناور  ادـخ  ربماـیپ  ناـبز  رب  ترـضح  نآ  هئربت  رب  یحو 

لاح دندرک  يوریپ  دندناوخیم  نامیلـس  دـهع  رد  اهناطیـش  هک  ار  هچنآ  و  هحفـص 53 ] [ . ] 46 ...« ] رحسلا سانلا  نوملعی  اورفک  نیطیـشلا 
تورام توراه و   - هتشرف ود  نآ  رب  هک  هچنآ  و  دنتخومآ ، نایمدآ  هب  وداج  هک  دندیزرو  رفک  اهناطیش  هکلب  تشگن  رفاک  نامیلـس  هکنآ 

سپ دـنتخومآیمن . يوش ، رفاک  اداـبم  میـشیامزآ  يارب  اـم  هک  دـنتفگیمن  اـت  یـسک  هب  هکنآ  لاـح  دـندرک  يوریپ  دـمآ  دورف  لـباب  رد  - 
یـسک هب  ندـناسر  نایز  هب  رداـق  ناـنآ  هکنآ  لاـح  دـننکفا  ییادـج  رهوش  نز و  ناـیم  نادـب  اـت  دـنتخومآیم  يزیچ  ود  نآ  زا  ياهدـع ) )

اعطق هک  دنتـسناد  نیقیب ؛ و  دیناسریمن . دوس  دیناسریم و  نایز  نانآ  هب  هک  دنتخومآیم  يزیچ  ادـخ و  نذا  هب  رگم  دـندوبن  نآ  يهلیـسوب 
رگا و  دنتـسنادیم . رگا  دنتخورفب  نادب  نتـشیوخ  هچنآ  تسا  يزیچ  دب  هتبلا  درادـن و  یبیـصن  دوس  ترخآ  رد  دـشورفب  ار  نآ  هک  یـسک 

[ . 47 . ] دنتسنادیم رگا  تسا  رتهب  دشاب  ادخ  بناج  زا  هک  یباوث  هتبلا  دندوب  هدرک  يراگزیهرپ  هدروآ و  نامیا  نانآ 

هناروزم مانشد 
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نیا ندینـش  اب  نایدوهی  امرفب ! هزاجا  ياهظحل  ای  امرفب ، ار  ام  لاح  يهظحالم  انعار - » : » دـننکیم ضرع  ادـخ  ربماـیپ  هب  یهاـگ  ناناملـسم 
مانـشد دـمحم  هب  هناـیفخم  اـم  نونک  اـت  : » دـنیوگیم دوخ  اـب  و  تسا ! یـشحف  يدوهی  ناـبز  هب  اـنعار »  » نوچ دـنوشیم  لاحـشوخ  نخس ،

ادخ ربمایپ  تمدخ  هب  یتقو  سپ  تسا ». جیار  نانخـس  زا  مانـشد  نیا  نوچ  میهدب ، مانـشد  دمحم  هب  اراکـشآ  میناوتیم  الاح  زا  میدادیم .
اهنآ گنرین  هب  تسا  دلب  ار  نایدوهی  نابز  تسا و  راصنا  زا  هک  هدابع  نب  دعـس  دننزیم . دنخزوپ  و  انعار ! دمحم ، يا  : » دنیوگیم دنیآیم 

رد دمحم  هحفـص 54 ] ناج [  هکنآ  هب  دنگوس  يرگید .» رب  هن  داب  امـش  رب  ادخ  تنعل  ادخ ! نانمـشد  يا  : » دـیوگیماهنآ هب  و  دربیم ، یپ 
نیمه امش  دوخ  رگم  :» دنیوگیم دز »! مهاوخ  ار  شندرگ  تسا  هدروآ  نابز  رب  ار  فرح  نیا  هک  مونشب  امش  زا  یکی  زا  رگا  تسوا  تسد 

نیرفاکللو اوعمـساو  انرظنا  اولوق  امنعار و  اولوقت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیا  ای  : دتـسرفیم ورف  ار  تیآ  نیا  دـنوادخ  سپ  »!؟ دـییوگیمن ار  هملک 
كاندرد یباذع  نارفاک  يارب  و  دینک ، شوگ  و  انرطنا »  » دییوگم و  انعار »  » دییوگم دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  [ . 48 « ] میلا باذع 

ره ادخ  هکنآ  لاح  دیآ ، دورف  امش  رب  ناتراگدورپ  زا  يریخ  هک  ناکرشم  هن  دنهاوخیم و  دندش  رفاک  هک  باتک  لها  زا  یناسک  هن  تسا .
[ . 49  ] تسا میظع  لضف  ياراد  ادخ  دهد و  صاصتخا  شتمحر  هب  دهاوخب  ار  هک 

طاوب هب  یشک  رکشل 

ار شیرق  ناوراـک  و  دراد ، رارق  هنیدـم  یلزنم  هس  رد  هـک  دوریم  طاوـب  هـب  یهاپـس  سأر  رد  ترجه -  زا  سپ  لاـسکی   - لوـالا عـیبر  رد 
هب يریگرد  نودب  . دننکیم تیامح  نآ  زا  فلخ  نب  ۀیما  یهدنامرفب  یشیرق  يوجگنج  دصکی  هک  رتش  اب 2500  یناوراک  دنکیم ، دیدهت 

. دندرگیم زاب  هنیدم 

« ردب  » هب یشک  رکشل  نیتسخن 

. دـنزیم دربتـسد  دـنیارچ  لوغـشم  نآ  فارطا  ءامج و  رد  هک  هنیدـم  مدرم  ياههمر  هب  يرهف  نب  رباج  نب  زرک  لوالا ، عیبر  هاـم  ناـمه  رد 
زاب هنیدـم  هب  دـنباییمن  ار  مجاهم  نوچو  دنـسریم  ردـب »  » هب ات  دـنوریم  وا  بیقعت  هب  یهاپـس  يهتـسدکی  سأر  هحفـص 55 ] رد [  ربمایپ 

. دندرگیم

نآرق تایآ 

هراشا

زا رتهب  ياهیآ  مینکفا ) ریخأت  هب  ار  نآ  مکح  مالعا  ای   ) میراپس یشومارف  هب  ای  مینک  خسن  هک  ار  هیآ  ره  : دباییم همادا  هرقب  هکرابم  يهروس 
تسادخ و نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ییاورنامرف  هک  ینادیمن  رگم  تساناوت ؟ زیچ  ره  رب  ادخ  هک  ینادیمن  رگم  میروایب . نآ  دننام  ای  نآ 
ره هکنآ  لاح  دش ، لاوس  یـسوم  زا  رتشیپ  هک  دنیک  نانچ  لاوس  ناتربمایپ  زا  دیهاوخیم  ای  دیرادن ؟ يراکددم  یلو و  چیه  ادـخ  زج  امش 

تـسه ناشنوردنا  رد  هک  يدسح  هار  زا  باتک  لها  زا  يرایـسب  دشاب . هدرک  مگ  ار  تسار  هار  نیقیب  دریگب  نامیا  ضوع  رد  ار  رفک  سک 
دیـشخبب و سپ ، تشگ . رادومن  نانآ  يارب  قح  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  دننادرگرب  رافک  تلاح  هب  ناتنامیا  زا  سپ  ار  امـش  دنتـشاد  تسود 
زا هچنآ  و  دیزادرپب ، تاکز  دیراد و  اپب  ار  زامن  و  تساناوت . زیچ  ره  رب  ادخ  هک  اریز  درآ  ققحت  هب  ار  شنامرف  ادـخ  هک  نآ  ات  دـیرذگ  رد 
رد تشهب  هب  سکچیه  دنتفگ : و  تسانیب . دینکیم  هچنآدب  ادخ  هک  اریز  شتفای  دیهاوخ  ادخ  دزن  دیتسرفیم  شیپ  زا  نتـشیوخ  يارب  ریخ 

، يرآ دیهد . هئارا  شیوخ  ناهرب  دـییوگیم  تسار  رگا  وگب : تسا . ناشیا  ياهانمت  نآ  تشگ . یحیـسم  ای  يدوهی  هک  یـسک  رگم  دـیاین 
ناـنآ رب  یمیب  هن  تشاد و  دـهاوخ  شراـگدرورپ  دزن  ار  شـشاداپ  درک  ادـخ  میلـست  شیوخ  دوجو  دوب  راـکوکین  هک  یلاـح  رد  سک  ره 
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نانآ هک  یلاح  رد  دناهیاپیب ، نایدوهی  دنتفگ : نایحیـسم  و  دناهیاپ . یب  نایحیـسم  دنتفگ : نایدوهی  دنروخ و  هودنا  نانآ  هن  دوب و  دـهاوخ 
رد دنوادخ  سپ  دنتفگ . نانآ  نخـس  ریظن  دننادیمن  ینامـسآ ) باتک   ) هک یناسک  هنوگنیمه  دنناوخیم . هحفص 56 ] ینامـسآ [ )  ) باتک

دجاسم رد  دراذگن  هک  تسیک  یـسکنآ  زا  رتراکمتـس  و  درک . دهاوخ  مکح  دنتـشاد  فالتخا  شرـس  رب  هچنآ  يهرابرد  زیخاتـسر  نارود 
دنراد و يراوخ  گنن و  ایند  رد  ناسرت ، رگم  دنوش  دجاسم  دراو  هک  دنرادن  قح  اهنیا  دنک ، اهنآ  یبارخ  رد  شالت  ودوش  هدرب  وا  مان  ادـخ 

یطیحم ادخ  اریز  تسه ، ادخ  تاذ  اجنامه  دیرآ  يور  وس  رهب  سپ  تسادخ ، نآ  زا  برغم  قرشم و  دنراد . نیگمهس  یباذع  ترخآ  رد 
تسوا و نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  عـقاو ، رد  وا . تسا  هزنم  تفرگرب . يرـسپ  ادـخ  دـنتفگ : و  تساـناد . يرگـشیاشگ ) اـی  )

سپ شاب ، دـیامرف : نآ  هب  هک  تسین  نیا  زج  دـنارب  ینامرف  نوچ  و  مدـع ، زا  نیمز  اهنامـسآ و  يهدـنروآدیدپ  دـنیوا ، رادربنامرف  یگمه 
یناسک هنوگنیمه  دیآیمن ؟ ام  يارب  یتیآ  ای  دیوگیمن  نخـس  ام  اب  ادخ  ارچ  دنتفگ : دـننادیمن  ینامـسآ ) باتک   ) هک یناسک  و  دوشیم .

نایب دنروآیم  نیقی  هک  یمدرم  يارب  ار  تایآ  نیقیب  تسا ، رگیدکی  هیبش  ناشاهلد  دنتفگ ، ناشیا  يهتفگ  دننام  دـندوب  ناشیا  زا  شیپ  هک 
نایدوهی و و  دش . دهاوخن  هدیـسرپ  خزود  نامدمه  يهرابرد  وت  زا  میداتـسرف و  هدـنهد  میب  هدـنهد و  هدژم  قح ، اب  ارت  ام  نامگیب  میدومن .

نآ زا  سپ  رگا  و  تسادـخ . تیادـه  نامه  تیادـه  : وگب ینک . يوریپ  ار  ناـنآ  شیک  رگم  دـش  دـنهاوخن  دونـشخ  وت  زا  زگره  نایحیـسم 
باتک ناشیا  هب  هک  یناسک  تشاد . یهاوخن  ادـخ  بناج  زا  يراکددـم  و  یلو »  » چـیه ینک  نانآ  تـالیامت  يوریپ  دیـسر  وت  هب  هک  شناد 

رفاک نآرق )  ) نادـب هک  یناسک  و  دـنورگیم . نآرق )  ) نادـب نانیا  تسنآ ، راوازـس  هک  دـننکیم  توالت  نانچ  ار  نآ  میدـناسر  ینامـسآ » »
ياهملاع رب  ار  امش  نم  هک  ار  نیا  دینک و  دای  متشاد  ینازرا  امش  يارب  هک  ارم  تمعن  ، لیئارسا ینب  يا  دنتسه . نانآ  راکنایز  سپ  دنوشیم 

هحفـص يو [  زا  هن  تشگ و  دناوتن  اریذـپ  ار  يرگید  رفیک  زا  يزیچ  سکچیه  هک  دـیریگ  اورپ  ینارود  زا  و  مدیـشخب . ینوزف  ناگدـیرفآ 
[ . 50  ] دنوش يرای  نانآ  هن  دهد و  دوس  یتعافش  ار  يو  هنو  دوشیم  هتفریذپ  یناوات  [ 57

هریشعلاوذ هب  یشک  رکشل 

زا یناوراک  هک  دـسریم  ربخ  ترجه -  مود  لاس  رخآلا -  يداـمج  رد  نادلبلا 181/6 مجعم  كر : هنیدـم . هکم و  نایم  عبنی  ناتـسرهش  زا 
ات دنتفایم  هار  هب  رفن  ای 200  هارمه 150  دناوخیم و  ارف  ار  شنارای  . تسا هدمآ  درگ  نآ  رد  شیرق  لاوما  يهمه  دراد و  ماش  گنهآ  هکم 

[ . 52  ] ناوراک نآ  دیدهت  دصقب  دنسریم  [ 51  ] ایقسلا تویب  هب 

میهاربا تشذگرس 

وت ات  منآ  رب  نم  دومرف : دیناسر . ماجنا  هب  ار  اهنامرف  نآ  يو  سپ  دومزآ  ییاهنامرف  اب  شراگدرورپ  ار  میهاربا  هک  ار  هاگنآ  روآ ) دای  هب   ) و
نمأم هاگهانپ و  ار  هناخ  نآ  هک  ار  هاگنآ  و  دسرن . ناراکمتـس  هب  نم  نامیپ  دومرف : مه ؟ نم  نادـنزرف  زا  و  تفگ : منادرگ . نایمدآ  ماما  ار 
يارب ارم  يهناخ  هک  میدرک  شرافس  لیعامسا  میهاربا و  هبو  دیریگب . هاگ  زامن  نتشیوخ  يارب  میهاربا » ماقم   » زا امش  میداد و  رارق  نایمدآ 

ار اجنیا  نم ، راگدرورپ  تفگ : میهاربا  هک  ار  هاگنآ  و  دـیزاس . هزیکاپ  ناگدننکهدجـس  ناگدـننکعوکر و  نافکتعم و  ناگدـننکفاوط و 
ار یسک  و  دومرف : دندروآ . نامیا  ترخآ  نارود  ادخ و  هب  هک  ار  نانآ  زا  یناسک  هد  يزور  اههویمزا  ار  شنانکاسو  هدب  رارق  نمیا  يرهش 
ار ماگنه  نآ  و  تسا . یتشونرـسدب  مربیم و  شتآ  باذع  يوس  رهقب  ار  وا  هحفص 58 ] سپـس [  مزاسیم  روهرهب  یکدنا  زین  دش  رفاک  هک 

راگدرورپ وت . ییوت  اناد  ياونش  هک  اریز  ریذپب  ام  زا  ام ، راگدرورپ  دنتفگ : دربیم  الاب  لیعامسا  اب  ار  هبعک )  ) هناخ نآ  ياههیاپ  میهاربا  هک 
ریذپب ام  يهبوت  نایامنب و  ام  هب  ار  ام  جح  بادآ  دنشاب و  وت  يهدش  میلـست  یتما  ام  نادنزرف  زا  میـشاب و  وت  يهدش  میلـست  هک  ات  راذگب  ام ،

هب دـنک و  توالت  نانآ  رب  ار  وت  تایآ  ات  زیگنارب  ناشدوخ  زا  يربمایپ  نانآ  نایم  هب  و  ام ، راـگدرورپ  وت . ییوت  ناـبرهم  ریذـپهبوت  هک  اریز 
میهاربا شیک  زا  يور  هک  تسیک  و  وـت . ییوـت  میکح  ردـتقم  هک  اریز  دـنک  ناـشهزیکاپ  دزوماـیب و  تـمکح  و  ینامـسآ )  ) باـتک ناـشیا 
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نارادرک هتـسیاش  زا  زین  ترخآ  رد  وا  کشیب  میدیزگرب و  ایند  رد  ار  وا  نیقیب  و  دنک . کبـس  نتـشیوخ  لقع )  ) هک سکنآ  رگم  دـنادرگب 
شنادـنزرف و میهاربا  نادـب  و  مدـش . ناگدـیرفآ  ياهملاع  راگدرورپ  میلـست  تفگ : شاب ، میلـست  دومرف : وا  هب  شراـگدرورپ  نوچ  تسا .
( يرادربناـمرف و   ) میلـست لاـح  رد  زج  سپ  دـیزگرب ، ار  نید  نیاامـش  يارب  ادـخ  ناـمگیب  نم ، نادـنزرف  يا  هک  درک  شرافـس  ار  بوقعی 
؟ دیتسرپ دیهاوخ  ار  هک  نم  زا  سپ  تفگ : شنادنزرف  هب  هک  مدنآ  دیسر ؟ ارف  گرم  ار  بوقعی  هک  مدنآ  دیدوب  رـضاح  امـش  رگم  دیریمن .

یتما نآ  میتسه . وا  میلـست  ام  تسا و  هناگی  يدوبعم  هک  میتسرپیم  ار  قاحـسا  لیعامـسا و  میهاربا و  تناـکاین  دوبعم  وت و  دوبعم  دـنتفگ :
دندرکیم هچنآ  يهراـبرد  امـش  زا  و  دـیدروآ ، تسدـب  هچنآ  تسار  امـش  و  درک ) و   ) دروآ تسدـب  هچنآ  تسار  وا  تشذـگب  هـک  تـسا 

ناکرـشم زا  هک  میهاربا  ییارگكاپ  شیک  عقاو  رد  وگب : دیـشاب . هدش  تیادـه  ات  دـیوش  یحیـسم  ای  يدوهی  دـنتفگ : و  دوشن . تساوخزاب 
لیعامـسا میهاربا و  يوس  هب  هچنآ  دمآ و  دورف  ام  يوس  هب  هچنآ  هب  میدروآ و  نامیا  هناگی  يادخ  هب  دییوگب : تسا .) تیادـه  هیام  ، ) دوبن

نانآ زا  کیچیه  دش ، هداد  ناشراگدرورپ  زا  ناربمایپ  هب  هچنآ  دیسر و  یسیع  یسوم و  هب  هچنآ  دمآ و  دورف  طابسا  بوقعی و  قاحسا و  و 
تیاده نیقیب  دـیدروآ  نامیا  امـش  هچنآ  يهمه  هحفـص 59 ] هب [  دـندروآ  ناـمیا  رگا  سپ  میتسه . میلـست  وا  هب  اـم  مینکیمن و  انثتـسا  ار 

زا دراد و  زاب  وت  زا  ار  نانآ  رـش  يدوز  هب  ادخ  تروص  نآ  رد  دناهزیتس  رد  نانآ  هک  تسین  نیا  زج  سپ  دـندینادرگ  يور  رگا  دـناهتفای و 
[ . 53  ] تساناد ياونش 

یهلا يزیمآگنر 

دیمعت لسغ  ار  نآ  دـنهدیم و  لسغ  یگنردرز  بآ  رد  ار  وا  یگزور  تفه  رد  دـهدیم  يدـنزرف  ناـنآ  هب  دـنوادخ  تقو  ره  نایحیـسم ،
دیمعت لسغ  ار  دنزرف  نوچ  و  تسا . هنتخ  ياجب  دیمعت  لسغ  نیا  هک  دندقتعم  و  دننکیم ، ریهطت  ار  وا  هلیـسونیدب  دـنرادنپیم  دـنمانیم و 
يزیمآ گنر  هک  دیامرفیم  نیگنر  بآ  رد  نانآ  نداد  لسغ  هب  هراشا  دنوادخ  تسا ! هدـش  یقیقح  ینارـصن  وا  هک  دـنرادنپیم  دـنهدیم 

[54 « ] نودـباع هل  نحن  ۀغبـص و  هللا  نم  نسحا  نم  هللا و  ۀغبـص  .» دروآرد یمالـسا  ناـمیا  هـب  ار  صخـش  هـک  تـسا  تروـص  نیدـب  ادـخ 
هکنآ لاح  دینکیم  هلداجم  ادخ  يهرابرد  ام  اب  وگب : مییوا . يهدنتـسرپ  ام  يزیمآگنر و  هب  ادخ  زا  رتهب  تسیک  تسادخ و  يزیمآگنر  .

. میاهدرک وا  صاخ  هرسکی  ار  نامشتسرپ  ام  تسارامـش و  امـش  ياهراک  تسارام و  ام  ياهراک  و  تسامـش ، راگدرورپ  ام و  راگدرورپ  وا 
زا رتراکمتس  و  ادخ ؟ ای  دیرتاناد  امش  ایآ  وگب : دندوب ؟ یحیسم  ای  يدوهی  طابسا ، بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  دییوگیم : ای 
هک تسا  یتما  نآ  تسین . لـفاغ  دـینکیم  هچنآ  زا  ادـخ  هکنآ  لاـح  دـنک  ناـمتک  تسوا  دزن  هک  ار  ادـخ  زا  یتداهـش  هک  تسیک  سکنآ 

دندرکیم هچنآ  يهرابرد  امش  زا  دیدروآ و  تسد  هب  هچنآ  تسار  امش  هحفص 60 ] و [  درک ) و   ) دروآ تسدب  هچنآ  تسار  وا  تشذگب ،
[ . 55  ] دوشن تساوخزاب 

هلبق رییغت 

فوع نب  ملاسینب  دجسم  رد  تسا و  رهظ  زامن  ندناوخ  لوغشم  ادخلوسر  هکیلاح  رد  يرجه -  مود  لاس  بجر -  مهدزناپ  هبنش  ود  زور 
هبعک هب  سقدـملا  تیب  زا  يور  هک  دـسریم  ربماـیپ  هب  یحو  هار  زا  ادـخ  ناـمرف  تسا -  هدـش  هماـقا  اـجنآ  رد  هعمج  زاـمن  نیتسخن  هک  - 
رخآ تعکر  ود  دـننکیم و  نانچ  مه  ناناملـسم  دـنادرگیم و  هبعک  هب  يور  تسا  هدرب  ناـیاپ  هب  ار  رهظ  زاـمن  مود  تعکر  هک  يو  . دروآ

ای  ) یلماع هچ  دنیوگ  نازغم  کبـس  نایمدآ ، زا  يدوزب  : دـیآیم دورف  همیرک  تایآ  نیا  و  [ . 56  ] دوشیم هدـناوخ  هبعک  يوس  هب  رهظ  زامن 
تـسار یهار  هب  دـهاوخب  ار  هک  ره  تسا  دـنوادخ  نآ  زا  برغم  قرـشم و  وـگب : دـینادرگب ؟ دـندوب  نآ  رب  هک  ياهـلبق  زا  ار  ناـنآ  یلیلد )

نآ رب  هک  ار  ياهلبقو  دشاب . هاوگ  امـش  رب  ربمایپ  دیـشاب و  نایمدآ  رب  ناهاوگ  ات  میداد  رارق  طسو  یتما  ار  امـش  ناسنیدـب  و  دـنک . تیادـه 
رگ میـسانشزاب و  دندرگیم  سپاو  شیوخ  ياپ  يهنـشاپ  رب  هک  یناسک  زا  دـننک  ربمایپ  يوریپ  هک  ار  یناسکات  رگم  میدرکن  رارق  رب  يدوب 
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هک اریز  دنک  عیاض  ار  ناتنامیا  هک  دوبن  نآ  رب  ادخ  درک و  تیاده  ادخ  هک  یناسک  رب  رگم  دوب  نارگ  تخس  یصقالادجسم )  ) هلبق نآ  هچ 
هک ياهلبق  هـب  ار  وـت  سپ  مـینیبیم ، نامـسآ  رد  ار  تـیور  هحفـص 61 ] ندـیورگ [  نیقیب ، تسا . ناـبرهم  یتـفأر  رپ  هتبلا  ناـیمدآ  هب  ادـخ 

کـشیب دـینادرگب و  شبناج  هب  ار  ناـتیور  دـیدوب  هک  اـج  ره  نادرگب و  مارحلادجـسم  يوس  هب  ار  تیور  کـنیا  مینادرگیم ، يدنـسپیم 
و تسین . ربخیب  دـننکیم  هچنآ  زا  ادـخ  ناشراگدرورپ و  زا  تسا  یقح  نآ  هک  دـننادیم  هتبلا  دـندش  هداد  ینامـسآ )  ) باتک هک  یناسک 

هلبق يهدـننک  يوریپ  نانآ  یتسین و  ناـنآ  يهلبق  يهدـننک  يوریپ  وت  دـننکن و  يوریپ  ار  وت  يهلبق  يرواـیب  یتیآ  ره  باـتک  لـها  يارب  رگا 
ناراکمتـس زا  تروص  نآ  رد  کشیب  وت  ینک  يوریپ  نانآ  تـالیامت  زا  دیـسر  وت  هب  هک  یـشناد  نآ  زا  سپ  رگا  و  دنتـسین . ناشرگیدـکی 

نامگیب و  دنـسانشیم . ار  ناشنارـسپ  هک  دنـسانشیم  ناـنچ  ار  ربماـیپ ) ینعی   ) وا دـناهدرک  تفاـیرد  ( ینامـسآ  ) باـتک هک  یناـسک  یـشاب .
ناگدننکدیدرت زا  دـیابن  وت  سپ  تسا ، وت  راگدرورپ  بناج  زا  قح  دـننکیم . نامتک  دـننادیم  هک  یلاح  رد  ار  قح  هتبلا  نانآ  زا  یهورگ 

ناـتهمه ادـخ  دیـشاب  اـجک  ره  دیباتـشب . اـهییوکین  يوسب  سپ  دـنک ، نآ  يوـس  ور  هک  تسا  يا  ( هلبق و   ) قـیرط ار  یهورگ  ره  و  یـشاب .
نآ نامگیب  و  نادرگب . مارحلادجـسم  بناج  هب  ار  تیور  يدـمآ  نوریب  اج  ره  زا  و  تسا . اناوت  زیچ  ره  رب  ادـخ  هک  اریز  دروآیم  مهارفار 

بناـج هـب  ار  تـیور  يدـمآ  نوریب  اـج  ره  زا  و  تـسین . لـفاغ  دــینکیم  هـچنآ  زا  ادــخ  و  تراـگدرورپ ، بناـج  زا  تـسا  یقح  نآرق ) )
هک نانآ  زا  یناسک  رگم  دشابن  امش  هیلع  ياهناهب  ار  نایمدآ  ات  دینادرگب  نآ  بناج  هب  ار  ناتیور  دیشاب  هک  اج  ره  نادرگب و  مارحلادجـسم 

امـش نایم  هب  هک  نانچ  دیبای ، هار  هک  دشاب  ات  منک و  مامت  امـش  رب  ار  متمعن  هکنیا  يارب  دیـسرتب و  نم  زا  دیـسرتم و  نانآ  زا  و  دندرک ، متس 
تمکح و  ینامـسآ )  ) باتک امـش  هب  دزاسیم و  هزیکاپ  ار  امـش  دـنکیم و  توـالت  ناـتیارب  ارم  تاـیآ  هک  مداتـسرف  ناـتدوخ  زا  يربماـیپ 

يا ناه  دـینکم . یـساپسان  ارم  دـیرازگ و  رکـش  ارم  منک و  ناتدای  اـت  دـینک  مداـی  سپ  دزومآیم . دـیتسنادیمن  هچنآ  امـش  هبو  دزومآیم 
یناسک يهرابرد  و  تسا . نایابیکـش  اب  ادخ  هک  اریز  هحفـص 62 ] دییوجب [  يرای  زامن  و  هزور )  ) ییابیکـش زا  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک 

یگنـسرگ و سرت و  زا  يزیچ  اب  ار  امـش  هتبلا  و  دینکیمن . كاردا  اما  دناهدنز  عقاو  رد  دناهدرم . دییوگم  دنوشیم  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک 
ام نامگیب  دنیوگ : دسر  رد  ناشیاب  یتبیـصم  نوچ  هکنانآ  هدـب ، هدژم  ار  نایابیکـش  و  مینکیم ، شیامزآ  اههویم  اهناج و  لاوما و  شهاک 
مه هتفاـی  هار  تساـهنآ و  رب  یتمحر  ناـشراگدرورپ و  زا  اـهدورد  هک  دنتـسه  ناـنآ  میدرگیم . زاـب  وا  يوس  هب  هک  یتسارب  مییادـخ و  زا 
ود نآ  رب  هک  تسین  وا  رب  یکاب  دنک  هرمع  ای  دنک  هبعک )  ) هناخ نآ  جح  سک  ره  سپ  تسادخ ، رئاعش  زا  هورم  افص و  نامگیب ، دننانـشیا .

تیاده نشور و  لیالد  نآ  هک  یناسک  نامگیب ، تساناد . يریذپساپـس  ادخ  کشیب  دنک  يریخ  راک  هنابلطواد  سک  ره  دـنک و  فاوط 
ناشیا مه  دنکیم و  تنعل  ادخ  ار  نانآ  دننکیم  نامتک  میدومن  نایب  ینامسآ )  ) باتک رد  نایمدآ  يارب  هکنآ  زا  سپ  میداتسرفورف  هک  ار 

هدرک نامتک  البق  هک  ار  هچنآ   ) دندرک نایب  دندش و  رادرک  هتـسیاش  دندروآ و  هبوت  هک  یناسک  رگم  دنتـسرفیم . تنعل  ناگدـننکتنعل  ار 
نانآ دـندرم  دـندوب  رفاک  هک  یلاح  رد  دـندش و  رفاک  هک  یناسک  یتسارب  نابرهم . ریذـپهبوت  منم  مریذـپب و  هبوت  نم  ار  ناـنیا  سپ  دـندوب )
نانآ هن  دریگن و  شهاک  ناـنآ  باذـع  دـنراگدنام و  شتآ )  ) نآ رد  تسا ، ناـشیارب  یگمه  ناـیمدآ  ناگتـشرف و  ادـخ  تنعل  هک  دنتـسه 
دمآ نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  ، نامگیب تسین . نابرهم  يهدنیاشخب  نآ  زج  ییادخ  تسا  هناگی  ییادخ  امـش  يادخ  و  دنبای . تلهم 
نیمز شاهلیـسوب  ات  دیراب  ورف  نامـسآ  زا  ادخ  هک  اهبآ  نآ  تسا و  تکرح  رد  نایمدآ  دوسب  ایرد  رد  هک  ییاهیتشک  زور و  بش و  دش  و 
تـسا رخـسم  نیمز  نامـسآ و  نایم  هک  ییاهربا  اهداب و  شدرگ  دـنکارپب و  ياهدـبنج  هنوگ  ره  زا  نآ  رد  درک و  هدـنز  شندرم  زا  سپ  ار 

دنرادیم تسود  نانچ  ار  نانآ  دنریگیم  ینایاتمه  ادخ  ياج  هب  هک  دنتسه  یناسک  نایمدآ  زا  و  دنشیدنایم . هک  یمدرم  يارب  تساهتیآ 
ار باذع  دندرک  متس  هک  یناسک  رگا  دنراد و  ادخ  هب  رتدیدش  یقشع  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  هحفص 63 ] و [  تسا ، هتسیاب  ار  ادخ  هک 

دندرک يوریپ  هک  یناـسک  زا  ناگدـشيوریپ  هک  ماـگنه  نادـب  تسا ، رفیک  تخـس  ادـخ  تسادـخ و  نآ  زا  همه  ورین  هک  دـنبایرد  دـننیبب 
هب  ) یتشگزاب شاک  دنیوگ : دندرک  يوریپ  هک  یناسک  دشاب و  هتخیـسگ  ناشیا  زا  يدنویپ  ببـس و  ره  دننیبب و  ار  باذع  دـنیوج و  يرازیب 

تروص هب  ار  ناشیاهراک  ادـخ  ناسیندـب  دنتـسج . يرازیب  ام  زا  کنیا  نانآ  هک  هنوگناـمه  میتسجیم  يرازیب  ناـنآ  زا  اـت  میتشادیم  اـیند )
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هزیکاپ لالح  نیمز  يور  رد  هچنآ  زا  نایمدآ ، يا  ناه  دنتـسین . یندمآنوریب  شتآ  زا  نانآ  هک  یلاح  رد  دـنایامنیم  ناشیارب  ییاهترـسح 
نامرف ءاشحف  يدب و  هب  ار  امش  هک  تسین  نیا  زج  تسا ، نایامن  ینمشد  امش  يارب  وا  هک  دیورم  ناطیـش  ياهماگ  یپ  زا  دیروخب و  تسه 

دینک يوریپ  داتـسرف  ورف  ادـخ  ار  هچنآ  هک  دوش  هتفگ  ناـنآ  هب  نوچ  و  دـنیادیمن . هک  دـییوگب  ییاـهزیچ  ادـخ  هیلع  هکنیا  هب  دـهدیم و 
ناتـساد و  دـنباین ؟ هار  دـنمهفن و  يزیچ  ناشناردـپ  رگا  یتح  ایآ  مینکیم . يوریپ  میاهتفای  نآ  رب  ار  نامناردـپ  هک  ار  هچنآ  ام  هن ، دـنیوگ :
دنروـک دـنگنگ  دـنرک  دـنوشیمن ، گـناب  زاوآ و  زج  هک  دـنز  يدنفـسوگ  رب  گـناب  هک  تسا  یـسک  ناتـساد  دـندش  رفاـک  هـک  یناـسک 

وا طقف  رگا  دیرب  ساپس  ار  ادخ  دیروخب و  میدرک  ناتیزور  هک  ییاههزیکاپ  زا  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  دنباییمن . رد  تهجنیدب 
، درک مارح  امـش  رب  دـشاب  هدـش  هدرب  نآ  رب  ادـخ  مان  زج  هک  ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  هک  تسین  نیا  زج  دـیتسرپیم . ار 

نابرهم ياهدـنزرمآ  ادـخ  هک  اریز  تسین ، یهانگ  وا  رب  درذـگ  رد  جایتحا )  ) دـح زا  ای  دـبلط  هدایز  هکنآیب  دـش  راچان  هک  سک  نآ  سپ 
تـسدب راک  نیا  زا  كدنا  ییاهب  دننکیم و  نامتک  تسا  هداتـسرف  ورف  ینامـسآ )  ) باتک زا  ادـخ  هک  ار  هچنآ  هک  یناسک  نامگیب ، تسا .

هحفـص 64] ناشکاپ [  دـیوگیمن و  نخـس  نانآ  اـب  تماـیق  نارود  رد  ادـخو  دـنروخیمن  دوخ  ياهمکـش  رد  شتآ  زج  ناـنآ  دـنروآیم 
هچ سپ  دـناهدیرخ ، شزرمآ  يازا  رد  ار  باذـع  تیادـه و  ياـهبب  ار  یهارمگ  هک  دنتـسه  ناـنیا  دـنراد . كاـندرد  یباذـع  دـیامنیمن و 

( ینامـسآ  ) باتک يهراـبرد  هک  یناـسک  داتـسرف و  ورف  قح  هب  ار  ینامـسآ )  ) باـتک ادـخ  هک  تسا  ببـس  نیدـب  نآ  شتآ ! رب  دـنیابیکش 
تـسین نیا  يراکوکین  دنزارد . برغم  قرـشم و  يوس  ار  ناتیور  هک  تسین  نیا  يراکوکین  دـنزارد . رود و  ياهزیتس  رد  دـندرک  فالتخا 

ترخآ و نارود  هب  دروآ و  ناـمیا  هناـگی  يادـخ  هب  هـک  تـسا  یـسک  راـکوکین  هـکلب  دـینادرگب ، برغم  قرـشم و  يوـس  ار  ناـتیور  هـک 
ناـمیتی و نادـنواشیوخ و  هب  شندوب ) ینتـشاد  تسود  يهمه  اـب  اـی   ) وا یتـسود  رد  ار  لاـم  ناربماـیپ و  و  ینامـسآ )  ) باـتک ناگتـشرف و 
هب دـندنب  نامیپ  نوچ  هک  یناسک  و  دادـب ، تاکز  تشاد و  اپ  هب  ار  زامن  داد و  ناگدرب  يدازآ  ردو  نایادـگ  ناگدـنام و  هار  ناـگراچیب و 

نانیا راگزیهرپ  دـنتفگ و  تسار  هک  دنتـسه  نانیا  دنیابیکـش ، رازراک  یتخـس  يرامیب و  ییاونیب و  رد  هک  نانآو  دـننک  افو  شیوخ  ناـمیپ 
[ . 57  ] دنتسه

هلخن هب  یمزر  دحاو  مازعا 

ربمایپ ءاشع ، زامن  زا  سپ  یبش  بجر ، هاـم  رخآ  ياـهزور  رد  .577 مجعتـسا ، ام  مجعم  كر : رمعم  نب  هللادـیبع  نآ  زا  تسا  یناتـسب  هلخن 
« متـسرفب ياهطقن  هب  ارت  ات  ایب  يراد  هارمه  شیوخ  حالـس  هک  یلاح  رد  حبـص  :» دیامرفیم وا  هب  دناوخیم و  ارف  ار  شحج  نب  هللادبع  ادخ 
اب ار  حبـص  زامن  ربمایپ  دوریم . ربمایپ  يهناخ  برد  هب  دراد  هارمه  شیوخ  شکرت  نامک و  رپس و  ریـشمش و  هکیلاح  رد  نادادماب  هللادـبع 

راضحا ار  بعک  نب  یبا  تسخن  تسا . هداتـسیا  شیرق  زا  دنچ  ینت  اب  هارمه  اجنآ  هللادبع  دنیبیم  ددرگیم . زاب  هناخ  هب  دـناوخیم و  مدرم 
هتشون هحفـص 65 ] ینالوخ [  یمرچ  رب  هک  ار  ینامرف  دنکیم و  راضحا  ار  هللادبع  سپـس  دسیونب . ار  ینامرف  ات  دهدیم  روتـسد  دنکیم و 
ناوخب اشگب و  ارم  یبتک  يدومیپ  بش  ود  یتقو  نک ، تکرح  ماهتـشامگ . هدع  نیا  یهدنامرف  هب  ار  وت  :» دیامرفیم دهدیم و  يو  هب  تسا 

رد هللادبع  «. نک هیکر  گنهآ  هیدجن  هار  زا  :» دیامرفیم منک »؟ تکرح  وس  مادک  زا  ادخلوسر ، يا  :» دـسرپیم هللادـبع  نک .» لمع  نآ  هب  و 
هللادبع نب  دقاو  هعیبر ، نب  رماع  هعیبر ، نب  ۀبتع  رـسپ  هفیذحوبا  شحج ، نب  هللادبع  دـنرفن : تشه  دـنکیم . تکرح  یمزر  هورگ  نآ  سأر 

کی رب  يرفن  ود  ره  دنرادن و  رتشیب  رتشراهچ  ناوزغ . نب  ۀـبتع  و  صاقو ، یبا  نب  دعـس  ریکب ، یبا  نب  دـلاخ  نصحم ، نب  ۀـشاکع  یمیمت ،
اب هک  ناوزغ  نب  ۀبتع  رتش  دننکیم . اهر  ار  نارتش  دنیآیم و  دورف  تسا  میلـسینب  يهلیبق  يهعبات  ياهـشخب  زا  هک  نارحب  رد  دنراوس . رتش 

. دنهدیم همادا  شیوخ  یگنج  رفس  هب  رگید  رفن  شش  دندرگیم و  رتش  یپ  رد  ود  نیا  دوشیم . مگ  دنراوس  اکرتشم  صاقو  یبا  نب  دعس 
هریمـض نبا  هاچ  هب  نوچ  هرفن  شـش  هورگ  . دننکیم مگ  ار  در  یلو  دنریگیم  شیوخ  نامزرمه  در  وجتـسج  زور  ود  زا  سپ  دعـس  هبتع و 

کیچیه یسرب . هلخن  هب  شتاکرب  اب  ادخ و  مان  هب  ات  ورب  تسا : هدمآ  نینچ  نآ  رد  دناوخیم . دیاشگیم و  ار  یبتک  نامرف  هللادبع  دسریم 
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هلخن هب  ات  ور  شیپ  ماهداد  نامرف  وت  هب  هک  یتهج  رد  دـندش  وت  هارمه  هک  ناـنآ  اـب  زاـسم . شیوخ  اـب  تکرح  هب  روبجم  ار  تناـمزرمه  زا 
روبجم ار  امش  زا  کیچیه  نم  هک  دیازفایم  دناوخیم  نانآ  يارب  ار  نامرف  یتقو  . ریگب رظن  ریز  ار  شیرق  ناوراک  تکرح  اجنآ  رد  یـسرب .
کنیا مه  ددرگرب  دـهاوخیم  سک  ره  ددـنب و  رمک  ادـخلوسر  ناـمرف  يارجا  رد  تسا  تداهـش  راتـساوخ  سک  ره  . منکیمن یهارمه  هب 

. تفایب هار  هب  یهاوخیم  هحفـص 66 ] هک [  وس  ره  هب  یهلا  تکرب  اب  میتسه . وت  ربمایپ و  ادخ و  رادربنامرف  ام  دنیوگیم : ادـصکی  ددرگرب .
هللادـبع نب  نامثع  یموزخم ، ناسیک  نب  مکح  یمرـضح ، نب  ورمع  هک  دـباییم  ار  شیرق  ناوراک  دـسریم و  هلخن  هب  ات  دـنکیم  تکرح 
هـشاکع دنوشیم . تحاران  دسرتیم و  دتفایم  اهنیا  هب  ناشمـشچ  نوچ  نایناوراک  دنتـسه . نآ  رد  یموزخم  هللادـبع  نب  لفون  یموزخم و 

یلو دـنرب ، هلمح  ناـیناوراک  هب  هک  تسا  نیا  هشاـکع  هللادـبع و  نـب  دـقاو  رظن  دـننک . ادـیپ  شمارآ  ناـیناوراک  اـت  دـشارتیم  ار  دوـخ  رس 
. تسا مارح  هام  کنیاو  دـناهدمآ  هرمع  يارب  نانآ  دـنیوگیم : یلو  دـنرب ، هلمح  نایناوراک  هب  هک  تسا  نیا  هشاکع  هللادـبع و  دـنیوگیم :

يهیحان زا  يرطخ  دناهدمآ ، همرمع  دصقب  هک  دنتـسه  ياهدع  اهنیا  دـنیوگیم : دوخ  اب  يو  ندـید  اب  ناکرـشم  دـیآیم و  کیدزن  هشاکع 
راک رد  ناناملسم  دنوشیم . مرگرس  اذغ  نتخپ  هب  دنزاسیم و  دازآ  ار  شیوخ  نارتش  دننکیم و  ادیپ  رطاخ  شمارآ  دز . دهاوخن  رس  نانآ 

يهقطنم دراواهنآ  دیهدب  تسد  زا  ار  زورما  رگا  دیوگیم : یکی  تسا . نابعش  لوا  زور  ای  بجر  رخآ  زور  دننیشنیم . تروشم  هب  شیوخ 
زورما مینادیمن  دـیوگیم : يرگید  دـیاهدیگنج . مارح  هام  رد  دـینک  زارد  اهنآ  فرط  هب  تسد  رگا  دـننامیم و  ناما  رد  دـنوشیم و  مرح 

نآ هب  لد  هک  یلاـم  عمط  هب  دـیابن  میدـتقعم  میرامـشیم و  مارح  هاـم  زا  هراومه  ار  زورما  دـیوگیم : یموـس  هن ؟ اـی  تسا  مارح  هاـم  ءزج 
ندـیگنج هب  قیوشت  ار  نارگید  دـننکیم و  ادـیپ  تیرثکا  دنتـسه  ایند  لام  یپ  رد  هک  یناسک  ماجنارـس  . دـینک لامیاپ  ار  شتمرح  دیاهتـسب 

هک وا  دـتفایم و  هار  هب  تسا  هداهن  نامک  يهلچ  رد  ریت  دراد و  تسد  رد  نامک  هکیلاح  رد  نارگید  شیپاشیپ  هللادـبع  نب  دـقاو  دـننکیم .
هللادبع رسپ  نامثع  دنزاتیم . نایناوراک  رس  رب  نارگید  دشکیم و  ار  وا  هتخادنایم  رضح  نب  ورمع  فرط  هب  يریت  دوریمن  اطخ  هب  شریت 

دوخ هارمه  هتفای  تسد  ناوراک  رب  و  دیآیمن . نانآ  گنچ  هب  هریغم  نب  هللادبع  رس  لفون  دنوشیم و  ریگتسد  ناسیک  نب  مکحو  هریغمم  نب 
هتفرگ تراسا  هب  ورمع  نب  دادقم  ار  ناسیک  نب  مکح  . دـناهدروآ هحفـص 67 ] فئاط [  زا  هک  تسا  زیوم  مرچ و  بارـش و  نآ  راب  دنربیم .

هب ... میرب ربمایپ  تمدخ  هب  ار  وا  ات  راذگب  رادرب و  وا  زا  تسد  دیوگیم : وا  هب  دادقم  دنزب . ندرگ  ار  وا  دـهاوخیم  هورگ  يهدـنامرف  . تسا
»؟ تـسیچ مالــسا  : » دـسرپیم مـکح  دریذـپب . ار  مالــسا  هـک  دـنکیم  توـعد  ار  ناـسیک  نـب  مـکح  ربماـیپ ، دنــسریم . ربماـیپ  تمدـخ 

و دهدیم ، همادا  يو  غیلبت  هب  ربمایپ  تسوا .» ربمایپ  وا و  يهدنب  دمحم  هک  یهد  یهاوگ  یتسرپب و  ار  کیرـشیب  هناگی  يادـخ  :» دـیامرفیم
دهاوخن ناناملـسم  دبا  ات  نیا  ادخب  ینزیم !؟ فرح  نیا  اب  وت  ادـخ ، ربمایپ  يا  : » دـیوگیم باطخ  نب  رمع  دـهدیمن . قفاوم  خـساپ  مکح 
ناملـسم : » دـیوگیم ناسیک  نب  مکح  ات  دـنکیمن ، رمع  هب  ییانتعا  ربمایپ  !« دـیآرد خزود  يافرژ  هب  ات  منزب  ار  وا  ندرگ  هدـب  هزاـجا  دـش .

رمع . دـمآیم رد  خزود  شتآ  هب  مدوب  هتـشک  ار  وا  هتفریذـپ و  يو  قـح  رد  ار  وـت  داهنـشیپ  رگا  هک  دـنادرگیم  رمع  هب  ور  هاـگنآ  مدـش .»
رد دنادیم  نم  زا  رتهب  ربمایپ  هک  يراک  دروم  رد  هنوگچ  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  متـشگ و  تحاران  دش  ناملـسم  وا  مدید  یتقو  : » دیوگیم

ناملـسم ناسیک  نب  مکح  مداد .» شربمایپ  ادـخ و  يارب  یهاوخ  ریخ  هر  زا  يداهنـشیپ  مفرح  نآ  اـب  نم  متفگ : میوگیم . نخـس  يو  ربارب 
دوب دونشخ  يو  زا  ادخلوسر  هک  یلاح  رد  دیسر  تداهش  هب  هنوعم  هاچ  گنج  رد  ات  درک  داهج  ادخ  هار  رد  دش . مه  یبوخ  ناملسم  دش و 

ار اـم  لاوما  مه  تخیر و  نوـخ  مه  درک . لاـمیاپ  ار  مارح  هاـم  تمرح  دـمحم  هک  دـنازدنایم  هار  هب  تاـغیلبت  شیرق  . دـمآرد تشهب  هب  و 
بش رد  : » دنیوگیم اهنآ  باوج  رد  ناناملسم  زا  یـضعب  تشادیم . گرزب  درمـشیم و  مرتحم  ار  هام  نآ  البق  هکیلاح  رد  درک ، بحاصت 

نآ ربمایپ  دنروآیم  هیندم  هب  ار  ناوراک  ناریـسا و  نوچ  هحفص 68 ] تسا [ .» هدمآ  دراو  بیـسآ  امـش  هب  بجر  رخآ  رد  هن  نابعـش و  هام 
روتـسد امـش  هب  نم  :» دـیامرفیم یمزر  هورگ  دارفا  هب  درادیم و  هاگن  ار  ریـسا  ود  دـنکیمن و  فرـصت  نآ  ردو  دـنکیم  فقوت  ار  اـهالاک 

راک نیا  دنیآیم  هک  مه  یناسک  و  دناهتفر . یهارمگ  هب  هک  دنربیم  نامگ  دنوشیم و  تحاران  تخـس  نانآ  «. دیگنجب مارح  هام  رد  مدادن 
هک دنزاسیم  هعیاش  مه  نایدوهی  دوشیم . شتآ  هچراپکی  هنیدم  دـننکیم و  شنزرـس  شاخرپ و  نانآ  هب  دنرامـشیم و  دنـسپان  يراک  ار 
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گنج يهزورفا  دقاو  درک ! رضاح  ار  گنج  یمرضح  تخیر ! گنج  يانب  ورمع  تشک ! ار  یمرضح  نب  ورمع  یمیمت ، هللادبع  نب  يدقاو  »
ود ات  دیامرفیم  ربمایپ  دـننک . دازآ  ار  شیوخ  ریـسا  ود  ياهیدـف  نداد  اب  ات  دنتـسرفیم  ربمایپ  تمدـخ  هب  ياهدـنیامن  شیرق  [ . 58 !« ] دروآ

ار ود  نآ  رگا  و  درک ، میهاوخن  دازآ  هیدـف  نتفرگ  اب  ار  ریـسا  ود  نیا  دـنیاین  ناوزغ -  نب  ۀـبتع  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  ینعی  اـم -  تسود 
ود زا  کی  ره  يارب  هرقن  هیقوا  لهچ  نتفرگ  اب  ربمایپ  دنسریم  هنیدم  هب  ملاس  هبتع ، دعس و  یتقو  . تشک مهاوخ  ار  ناتقیفر  ود  نیا  دیـشکب 

نایم ردب  میانغ  اب  هارمه  اراهنآ  ردـب ، گنج  زا  سپ  درادیم و  هاگن  ربمایپ  ار  هلخن  مئانغ  . دـهدیم شیرق  يهدـنیامن  لیوحت  ار  اهنآ  ریـسا 
[ . 59  ] دنکیم میسقت  ناناملسم 

هزور نامرف 

رب هحفص 69 ] ناگتـشک [  دروم  رد  صاصق  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  : هزور نامرف  اب  هارمه  دیآیم  دورف  زا  يرگید  يهعومجم 
ار صاصق   ) تشگ هدوشخب  وا  هب  يزیچ  شردارب  زا  هک  سک  ره  سپ  نز . هب  نز  و  هدنب ، هب  هدنب  و  دازآ ، هب  دازآ  : دیدرگ ررقم  نینچ  امش 
زا تسا  یتمحر  فیفخت و  نآ ، دنک . ییوکین  يو  هب  تخادرپ  رد  دریگ و  شیپ  هدیدنـسپ  ياهویـش  هک  تسا  راوازـس  درک ) هید  هب  لیدبت 
هک دشاب  تسا  ییگدنز  صاصق  رد  نادـنمدرخ  يا  امـش  يارب  و  دراد . كاندرد  یباذـع  دـنک  زواجت  سک  ره  سپ  نیا  زا  ناتراگدرورپ .

رداـمو و ردـپ  يارب  دـهنیم  اـج  رب  یلاـم  رگا  دـسر  ارف  گرم  ار  امـش  زا  یکی  نوـچ  هـک  دـیدرگ  ررقم  امـش  رب  دـیوش . راـگزیهرپ  اـمش 
لیدبت ندینش  زا  دعب  ار  تیصو )  ) نآ هک  یسک  سپ  ناراگزیهرپ . يهدهع  رب  تسا  یقح  دنک ، تیصو  هدیدنـسپ  يهنوگ  هب  نادنواشیوخ 

هک درک  نآ  میب  هدننک  تیصو  زا  هک  یسک  سپ  تساناد . ییاونش  ادخ  هک  اریز  دننکیم ، شلیدبت  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  شهانگ  درک 
هب ار  نارب ) ثاریم  ) نانآ نایم  هاگنآ  عورـشمان ) يرما  هب  یلم  صاصتخا  ای   ) دـنک یهانگ  ای  ( رتشیب مهـس  نداد  رد  هثرو  زا  یکی  هب   ) یتبغر

هزور امـش  رب  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  تسا . نابرهم  ياهدـنزرمآ  ادـخ  هک  اریز  دوب  دـهاوخن  وا  رب  یهانگ  رگید  دروآ  حالص 
اهزور رگید  زا  يدنچ  هک  دیاب  دـشاب  رفـس  رد  ای  رامیب  امـش  زا  هک  ره  سپ  دودـعم ، يزور  دـنچ  دـیوش ، راگزیهرپ  رگم  ات  دـیدرگ  ررقم 

یلام هنابلطواد  سک  ره  سپ  دزادرپ ، هیدف  دیاب  هراچیب  کی  ماعط  يهزادناب  دشاب  راوشد  ناشیارب  نآ  لمحت  هک  یناسک  رب  درادـب و  هزور 
هک دـمآ  دورف  نآرق  نآ  رد  هک  ناضمر  هاـم  دـیتسنادیم . رگا  تسا  رتهب  ناـتیارب  دـیرادب  هزور  رگا  و  دوب ، دـهاوخ  رتهب  شیارب  نآ  دـهد 

هزور ار  نآ  هک  دیاب  تفایرد  ار  هام  نآ  هک  امـش  زا  سک  ره  سپ  ناقرف ، تیاده و  زا  تسا  ینـشور  لیالد  نایمدآ و  يارب  تسا  تیادـه 
يراوشد امش  يارب  دهاوخیم و  یناسآ  امـش  يارب  ادخ  درادب ، هزور  اهزور  رگید  زا  يدنچ  دیاب  دوب  رفـس  رد  ای  رامیب  سک  ره  و  درادب ،

امش هک  یتیاده  يهنارکشب  دینک  هحفص 70 ] دای [  یگرزب  هب  ار  ادخ  هک  دیاب  دینک و  لماک  ار  اه ) هزور   ) هرامـش هک  دیاب  و  دهاوخیمن ،
ارم نوچ  ار  رگـشیاین  ياعد  مکیدزن ، نم  هک  وگب  دنـسرپ  نم  يهرابرد  وت  زا  مناگدـنب  نوچ  و  دـیرازگ . ساپـس  امـش  هک  دـشاب  درک و  ار 
امـش يارب  دنیوپ . لامک  هر  نانآ  هک  دشاب  دنروآ  نامیا  نم  هب  هک  دـیاب  دـننک و  تباجا  ارم  توعد  هک  دـیاب  سپ  ، منکیم تباجا  دـناوخب 

اب امـش  هک  تسنادـب  ادـخ  نانآ . تینوصم  يهماج  امـشو  دنیامـش  تینوصم  يهماج  نانآ  تشگ ، لالح  هزور  بش  رد  ناتنانز  اـب  شزیمآ 
ررقم ناتیارب  ادخ  ار  هچنآ  دیزیمایب و  اهنآ  اب  هکنیا  سپ  تشذگ . رد  امـش  زا  تفریذـپب و  امـش  يهبوت  سپ  دـیدرکیم ، تنایخ  نتـشیوخ 

هب بش  هب  ات  ار  هزور  هاگنآ  دوش ، هدومن  زاب  هایس  يهتشر  زا  هاگپ  دیپس  يهتـشر  هک  یماگنه  ات  دیماشایب  دیروخب و  دنیوجب و  تسا  هدرک 
ادخ ناسنیدب  دیوشن . کیدزناهنآ  هب  سپ  تسادخ ، ياهعنم  نیا ، دیزیمایم . نانز  اب  دیتسه  فکتعم  دجـسم  رد  هکیلاح  رد  و  دـیرب . نایاپ 
مکح هب  ياهراپ  هک  دـیروخم  ناتدوخ  نایم  رد  قحانب  ار  دوخ  لاوما  و  دـنوش . راگ  زیهرپ  رگم  دزاـسیم  نشور  ناـیمدآ  يارب  ار  شتاـیآ 

اهنآ وـگب : دنـسرپیم ، وـن  ياـههام  يهراـبرد  وـت  زا  . دـینادیم هـک  یلاـح  رد  دـیروخب  هاـنگ  هر  زا  ار  مدرم  لاوـما  زا  یـشخب  اـت  دـیهدیم 
هک تسا  یـسک  راکوکین  هکلب  دـییآ  رد  شماب  زا  هناخ  هب  هک  تسین  نیدـب  يراـکوکین  و  جـح ، يارب  ناـیمدآ و  يارب  تسا  ییاـهتاقیم 

دنگنجیم امـش  اب  هک  یناسک  اب  ادخ  هار  ردو  دیوش . راگتـسر  رگم  دـیریگ  اورپ  ادـخ  زا  دـییآ و  رد  شرد  زا  هناخ  هب  درک و  يراگزیهرپ 
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ار امـش  هک  اج  ره  زا  ناشدیـشکب و  دیتفای  ار  نانآ  هک  اج  رهو  درادیمن . تسود  ار  ناراکزواجت  ادـخ  هک  اریز  دـینکم  زواجت  دـیگنجب و 
اب رگم  دیگنجن  نانآ  اب  مارحلادجـسم  کیدزن  و  تسا . نتـشک  زا  رتدـب  ندرب  نوریب  نید  زا  يهجنکـش  ناشدـینارب و  نوریب  دـندرک  نوریب 

ندرب نوریب  نید  زا  يهجنکش  ات  دیگنجب  نانآ  اب  و  تسا . نابرهم  ياهدنزرمآ  ادخ  کنآ  دنداتسیا  زاب  هاگ  ره  سپ  دنگنجب ، اجنآ  رد  امش 
هام دشابن . ناراکمتس  هیلع  زج  ینمـشد  کنآ  دنداتـسیا  زاب  نوچ  سپ  دشاب ، هناگی  يادخ  هحفص 71 ] يارب [  شتـسرپ ) ای   ) نید دشابن و 
ادخ زا  دینک و  زواجت  وا  هب  درکامـش  هب  هک  يزواجت  دننامب  درک  زواجت  امـش  هب  سک  ره  سپ  دنربارب . مه  اب  اهمارح  مارح و  هام  هب  مارح 
ادـخ اریز  دـینک  یکین  و  ینکفاین ، يدوبان  هب  ار  ناتیاهورین  دـینک و  قافنا  ادـخ  هار  رد  و  تسا . ناراگزیهرپ  اـب  ادـخ  هک  دـینادبو  دیـسرتب 
تسا رسیم  امش  يارب  ینابرق  زا  هچ  ره  دیدش  هدنام  زاب  رگا  سپ  دیرب ، نایاپب  ادخ  يارب  ار  هرمع  جح و  و  درادیم . تسود  ار  ناراکوکین 

دیاب دوب  شرس  رب  یمخز  ای  دوب  رامیب  هک  امش  زا  یسک  سپ  دسرب . شهاگیاج  هب  ینابرق  هک  یتقو  ات  دیشارتن  ار  ناترـس  يومو  دینارذگب 
ینابرق زا  هک  دیاب  دنک  جح  گنهآ  عتمت  يهرمع  زا  سپ  هک  ره  دیدش  نمیا  هک  یماگنه  سپ  دهد . ياهیدـف  ینابرق  ای  هقدـص  ای  هزور  زا 

لماک زور  هد  نآ  درادب ، هزور  نتشگزاب  زا  سپ  زور  تفه  جح و  رد  زور  هس  دیاب  ینابرق )  ) دباین هک  یسک  دنارذگب و  دشاب  رـسیم  هچنآ 
. تسا رفیک  تخـس  ادخ  هک  دینادب  دیـسرتب و  ادخ  زاو  دشابن . مارحلادجـسم  کیدزن  يو  نادـناخ  هک  تسا  یـسک  يارب  مکح  نیا  تسا .
هن جح و  رد  تسه  نز  اب  یکیدزن  هن  هک ) دنادب   ) سپ تسب  جح  مارحااههام  نیا  رد  سک  ره  سپ  تسا . ینیعم  ياههام  رد  ندرازگ  جح 

اورپ نمزا  تسا و  يراگزیهرپ  هشوت  نیرتهب  هک  دـیرادرب  هشوتو  دـنادیم  ار  نآ  ادـخ  دـینکب  هک  یکین  راک  رهو  هلداـجم  هنو  يراکتـشز 
کیدزن ار  ادخ  هک  دیاب  دیوش  هناور  تافرع  زا  نوچ  سپ  دیور . ادـخ  زا  یینوزف  یپ  رد  هک  تسین  امـش  رب  یکاب  نادـنمدرخ . يا  دـیریگ 

هک اجنآ  زا  هاگنآ  دیدوب . ناگتـشگ  مگ  زا  نآ  زا  شیپ  هچ  رگ  درک و  تیاده  ار  امـش  هک  دـینک  دای  نانچ  ار  وا  دـینک و  دای  مارحلارعـشم 
نایاپب ار  ناـتجح  لاـمعا  نوچ  سپ  تسا . ناـبرهم  ياهدـنزرمآ  ادـخ  اریز  دـیهاوخب  شزرمآ  ادـخ  زاو  دـیوش  هناور  دـنوش  هناور  ناـیمدآ 

راگدرورپ دیوگیم : هک  تسه  یسک  نایمدآ  زا  و  رتمکحم . يدای  ای  دینکیم  دای  ار  ناتناردپ  هک  دینک  دای  نانچ  ار  ادخ  هک  دیاب  دیناسر 
ایند رد  ام ، راگدرورپ  دیوگیم : هک  تسه  یـسک  نانآ  نآ  زا  درادن . یبیـصن  ترخآ  رد  وا  و  هدب . هحفـص 72 ] يزیچ [  ام  هب  ایند  رد  ام ،
ادخ دنراد و  دناهدرک  هچنآ  زا  یبیصن  نانیا  راد . ناما  رد  شتآ  باذع  زا  ار  ام  و  بوخ ، دماشیپ  ترخآ  رد  روآ و  بوخ  دماشیپ  ام  يارب 

یهانگ دروآ  ياجب  زور  ود  رد  باتشب  هک  یـسک  سپ  دینک ، دای  قیرـشت ) زور  هس   ) هدش نیعم  ییاهزور  رد  ار  ادخ  و  تسا . باسح  دوز 
اورپ ادخ  زا  دشابن و  یهانگ  دـشاب  هتفرگ  اورپ  هک  سک  نآ  رب  مارحا ) زا  ندـمآ  نوریب  رد  ) دنـشاب هدرک  ریخأت  هک  یناسک  و  دـشابن ، وا  رب 
شوخ ار  وت  ایند  یگدنز  يهرابرد  شنخس  هک  تسه  یـسک  نایمدآ  زا  و  دیوشیم . هتخیگنا  رب  مهارف  وا  يوسب  امـش  هک  دینادب  دیریگ و 

يور رد  دـنادرگب  وت ) زا   ) يور نوچ  و  تسا ، نمـشد  نیرتتخـسرس  وا  هکنآ  لاـح  دریگیم  هاوگ  دراد  لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادـخ  دـیآ و 
زا هک  دوش  هتفگ  وا  هب  نوچ  و  درادیمن . تسود  ار  داسف  ادخ  دنادرگ و  هابت  ار  لسن  رازتشک و  دزیگنا و  داسف  نآ  رد  ات  دنک  شالت  نیمز 
هک تسه  یـسک  ناـیمدآ  زا  و  تسا . يرتسب  دـب  هچ  یتسارب  دـنک و  تیاـفک  ار  وا  خزود  سپ  دریگب . يراـکهنگ  رورغ  ار  وا  سرتب  ادـخ 
رد تعاط  هب  یگمه  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  تسا . تفأررپ  شناگدنب  اب  ادخ  و  دشورفب ، ادـخ  يدونـشخ  بلط  رد  نتـشیوخ 

، دیدیزغل دیسر  امش  هب  نشور  لیالد  هکنآ  زا  سپ  هاگره  تسا . راکشآ  ینمشد  امـش  يارب  وا  هک  دینکم  ناطیـش  ياهماگ  يوریپ  دییآ و 
هدرازگ راکو  دنیایب  ناشدزن  ربا  زا  ییاههیاس  رد  ناگتشرف  دنوادخ و  هک  دنراد  راظتنا  نیا  زج  رگم  تسا . میکح  يردتقم  ادخ  هک  دینادب 

زا سپ  ار  ادـخ  تمعن  سک  ره  و  مدـیاد ؟ ناشیا  هب  نشور  تایآ  زا  دـنچ  سرپب  لیئارـساینب  زا  . ددرگیم زاب  ادـخ  يوسب  اهراک  و  دـیآ ؟
هک ار  یناسک  ات  تسارآ  هولج  دندش  رفاک  هک  یناسک  يارب  ایند  یگدنز  تسا . رفیک  تخـس  دـنوادخ  هک  دـنادب  دـنک  لیدـبت  شندیـسر 

ار هک  ره  دنوادخ  دنتـسه و  اهنآ  زارف  رب  زیخاتـسر  نارود  رد  دندومن  يراگزیهرپ  هک  یناسک  هکنآ  لاح  دننکیم  هرخـسم  دندروآ  نامیا 
ناشیااب تخیگنارب و  هدنهد  میبو  روآ  هدژم  یناربمایپ  دنوادخ  سپ  دندوب ، دحاو  تما  نایمدآ  دهد . يزور  رامشیب  هحفص 73 ] دهاوخب [ 

یناسک طقف  نآ  يهرابرد  دیامرف و  مکح  دنتشاد  فالتخا  شرـس  رب  هچنآ  يهرابرد  نایمدآ  نایم  ات  داتـسرف  ورف  قح  اب  ینامـسآ )  ) باتک
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ار یناسک  ادخ  سپ  رگیدکیب . يدعت  هر  زا  دیسر و  ناشیا  هب  نشور  لیالد  هکنآ  زا  سپ  مهنآ  دنتشاد  تفایرد  ار  نآ  هک  دندرک  فالتخا 
هب دندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ادخ  سپ  دومن ، تیاده  دنتـشاد  فالتخا  شرـس  رب  هک  قح  زا  هچنادـب  شیوخ  نذا  هب  دـندروآ  نامیا  هک 
[ . 60  ] دنکیم تیاده  تسار  یهار  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  و  دومن ، تیاده  دنتشاد  فالتخا  شرس  رب  هک  قح  زا  هچنادب  شیوخ  نذا 

ناذا

ماکحتـسا مالـسا  رما  دـنوشیم  دـحتم  راصنا  دـنیآیم و  مهارف  يو  درگ  هب  شرجاهم  ناردارب  دـباییم و  رارقتـسا  هنیدـم  رد  ربماـیپ  نوچ 
و ددرگیم . رارقرب  مارح  لالح و  دوشیم . هتـشاذگ  ارجا  هب  يرفیک  نیناوق  دـیآیم . بجاو  هزور  تاکز و  دوشیم . اپرب  زاـمن  . دریذـپیم
هب ربمایپ  دورو  يادتبا  . دننیزگیم ياج  نامیا  ترجه و  يارـس  رد  هک  دنراصنا  زا  هتـسد  نیمه  دباییم . نایرج  نانآ  نایم  رد  مالـسا  نیئآ 

ندناوخ ارف  يارب  هک  دوشیم  نآ  رب  سپـس  دنیآیم . درگ  ربمایپ  رود  هب  زامن  يارب  دهد  گناب  ار  نانآ  یـسک  هک  نیا  نودب  مدرم  هنیدم ،
شندروآ رد  ادصب  اب  ات  دـنزاسب  یـسوقان  ات  دـهدیم  روتـسد  هاگنآ  ددنـسپیمن . ار  نآ  اما  درآ  مهارف  یقوب  نایدوهی  دـننام  زامن  هب  مدرم 

تفایرد یمایپ  ایؤر  رد  جرزخ  نب  ثراحلب  يهلیبق  زا  ۀبلعث  نب  دیز  نب  هللادبع  لاوحا ، نیا  رد  دنزاسیم . دنیآ و  درگ  زامن  يارب  ناناملسم 
یـسوقان رب و  رد  زبس  يماج  ود  هک  يدرم  مدید ، ییایؤر  بشید  ادخلوسر ، يا  دیوگیم : هدمآ  ربمایپ  تمدخ  هب  دنکیم و  هحفص 74 ] ] 

نآ اب  متفگ : دیآیم ؟ تراک  هچ  هب  تفگ : یـشورفیم ؟ ار  سوقان  نیا  ادخ ، يهدنب  يا  مدیـسرپ : وا  زا  تشذگب . نم  رب  تشاد  تسد  رد 
هللا ربـکا ، هللا  ربـکا  هللا  : ییوگیم تفگ : تسیچ ؟ نآ  متفگ : مهد ؟ غارـس  وت  هب  ار  نیا  زا  رتـهب  یهاوخیم  تفگ : میناوخیم . ارف  زاـمن  هب 

ةالصلا یلع  یح  هللا . لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  هللا ، لوسر  ادمحم  نأ  دهـشا  هللا . الا  هلا  نأ ال  دهـشا  هللا ، الا  هلا  نأ ال  دهـشا  ربکا . هللا  ربکا ،
الا هلا  ـال  ربکا . هللا  ربکا ، هللا  [ 61 ( ] لمعلا ریخ  یلع  یح  لـمعلا ، ریخ  یلع  یح  . ) حـالفلا یلع  یح  حـالفلا ، یلع  یح  ةالـصلا ، یلع  یح 
نیا دیزیخرب و  لالب  اب  وت  کنیا  هللاءاشنا . تسا  قداص  يایؤر  نیا  کشب  : » دیامرفیم دیوگیم ، زاب  ربمایپ  يارب  شیوخ  يایؤر  نوچ  . هللا

رد هک  باطخ  نب  رمع  دـیوگیم  ناذا  نیا  لالب  نوچ  تسا .» وت  زا  رتاسر  يو  يادـص  اریز  دـناوخب  نـالعا  هب  ار  نآ  اـت  زوماـیب  يو  هب  ار 
دباتـشیم و ربمایپ  تمدـخ  هب  دوشیم  هدیـشک  نیمز  يورب  شنهاریپ  هک  یلاح  رد  هتـساخرب  سپ  دونـشیم . ار  نآ  تسا  شیوخ  يهناـخ 

سپـس :» دـیامرفیم ربمایپ  ماهدـید .» يو  دـننام  ییایؤر  زین  نم  تخیگنارب  قح  هب  ارت  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  ادـخ ، ربماـیپ  يا  :» دـیوگیم
نآ زارف  زا  مدهدیپس  ره  لالب  دوب . دجـسم  فارطا  يهناخ  نیرتدنلب  نم  هناخ  : » دیوگیم راجنلا  ینب  يهلیبق  زا  ینز  «. هثداح نیا  رب  اریادـخ 

ياهتـسد دیدیم  ار  هحفـص 75 ] هدـیپس [  نوـچ  و  مد . هدـیپس  راـظتنا  هب  تسـشنیم  هناـخ  زارف  رب  دـمآیم و  هاگرحـس  وا  تفگیم . ناذا 
[ . 62 « ] دنوش هریچ  تنید  رب  يراذگن  هک  میوجیم  کمک  شیرق  هیلع  وت  زا  میاتسیم و  ارت  ایادخ  تفگیم : هدرک  دنلب  ار  شیوخ 

هدارا میکحت 

ییاراد دناهتفگ و  دنواشیوخ  هناشاک و  هناخ و  لام و  كرت  شربمایپ  ادخ و  يدونشخ  يارب  دنربیم . رسب  يراوشد  طیارـش  رد  ناناملـسم 
رازآ یپ  ردو  دنکیم  ییوگدبو  ینمشد  اراکشآ  مه  نایدوهی  دنرب . تمالس  هب  شیوخ  نامیا  ات  دناهدرک  اهر  ناکرشم  تسد  رد  ار  دوخ 

نارجاهم مالـسا و  تمدـخ  رد  ار  شیوخ  تورث  دنتـسین  رـضاح  دـنراد و  زیمآقافن  يراتفر  مه  نادـنمتورث  زا  ياهدـع  دـننانمؤم . یحور 
نأ متبـسح  ما  : دهدیم يرادلد  تسا  هتـشذگ  نمؤم  ياهلـسن  رب  هک  یتخـس  ياهدادیور  رکذت  اب  ار  نانمؤم  دنوادخ ، دنراذگب . تسدگنت 

رـصن یتم  هعم  اونمآ  نیذلاو  لوسرلا  لوقی  یتح  اولزلز  ءارـضلا و  ءاسأبلا و  مهتـسم  مکلبق  نم  اولخ  نیذلا  لثم  مکتأی  املو  ۀـنجلا  اولخدـت 
دندوب امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  تشذگ  رـس  زونه  هکنآ  لاح  دییآیم  رد  تشهب  هب  هک  دیاهتـشادنپ  ایآ  [ . 63  ] بیرق هللا  رـصن  نا  نأ  هللا ؟
دندوب هدروآ  نامیا  شهارمه  هک  یناسک  ربمایپ و  هک  دـندش  ربز  ریز و  ناـنچ  يراـمیب و  دندیـشک و  ییاونیب  تسا ، هدـماین  شیپ  ناـتیارب 

هحفص 76 ] تسا [ . کیدزن  ادخ  يرای  نامگیب  ناه ! دیسر ؟ دهاوخ  یک  ادخ  يرای  دنتفگیم :
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قافنا دح 

؟ دهدب یناسک  هچ  هبو  دـنک  قافنا  غلبم  هچ  هک  دـسرپیم  ادـخلوسر  زا  تسا  دـنمتورث  لاسنهک و  يدرمریپ  هک  يراصنا  حومج  نب  ورمع 
ام و  لیبسلا ، نباو  نیکاسملا  یماتیلأ و  نیبرقألا و  نیدـلاوللف و  ریخ  نم  متقفنا  اـم  لـق  نوقفنی ؟ اذاـم  کنولئـسسی  : دـیآیم دورف  تیآ  نیا 

ردام و ردپ و  يارب  دیاب  دینک  یم  قافنا  لام  زا  هچنآ  وگب : دننک ؟ قافنا  ار  زیچ  هچ  دنسرپ  یم  وت  زا  [ . 64  ] میلع هب  هللا  ناف  ریخ  نم  اولعفت 
. تساناد نآ  هب  ادخ  نامگیب  دینک  کین  راک  زا  هچنآ  و  دشاب ، ناگدنام  هار  ناگراچیب و  ناگدرم و  ردپ  کیدزن و  نادنواشیوخ 

هناحلسم داهج  رما 

شوخ ار  يزیچ  هک  اسب  و  دیراد ، یمن  شوخ  ار  نآ  هکنآ  لاح  تشگ  ررقم  نات  هدهع  رب  راکیپ  : ددرگ یم  ررقم  هناحلسم  داهج  هفیظو ي 
. دیناد یمن  امـش  دناد و  یم  ادخ  و  تسا ، رـش  امـش  يارب  نآ  دیراد و  یم  تسود  ار  يزیچ  هک  اسب  تسا و  ریخ  ناتیارب  نآ  دـیراد و  یمن 

شیپ تسا  هدرک  شحج  نـب  هللادـبع  یمزر  هورگ  هحفـص 77 ] هک [  ار  يراک  دوشیم و  حرطم  مارح  هام  رد  ندـیگنج  هلأـسم  زاـب  [ . 65]
يهرابرد وت  زا  :» حلـص گـنج و  رد  يراـج  فرع  هب  تبـسن  یتمرحیب  ناـنمؤم  ندرک  مهتم  يارب  دـنزاسیم  ياهناـهب  ار  نآ  دنـشکیم و 

هار نتـسب  رب  نآ و  هب  ندش  رفاک  ادخ و  هار  نتـسب  رب  تسا و  نیگمهـس  یهانگ  نآ  رد  ندـیگنج  وگب : دنـسریم . مارح  هام  رد  ندـیگنج 
. تسا نتشک  زا  رتنیگمهـس  ندرب  نوریب  نید  زا  يهجنکـش  و  تسا . رتنیگمهـس  ادخ  دزن  نآ  زا  نآ  یلاها  ندرک  نوریب  مارحلادجـسم و 

رفاک هک  یلاح  رد  سپ  ددرگ  رب  شنید  زا  هک  امش  زا  سک  ره  و  دننادرگرب . ناتنید  زا  ار  امش  دناوتب  رگا  ات  دنگنجیم  امـش  اب  مه  زونهو 
یناسک نامگیب ، دنراگدنام . نآ  رد  نانآ  دنشاب ، شتآ  مدمه  نانیا  دشاب و  هتفر  دابب  ترخآ  ایند و  رد  ناشیاهراک  نانیا  سپ  دریمب  تسا 

ياهدـنزرمآ ادـخ  دـنربیم و  راظتنا  ار  ادـخ  تمحر  نانآ  دـندرک  داهج  ادـخ  هار  رد  دـندرک و  ترجه  هک  یناسک  دـندروآ و  ناـمیا  هک 
[ . 66  ] تسا نابرهم 

... و نامیتی ، رامق ، بارش ،

رظن رامقو  بارـش  يهراب  رد  ام  يارب  :» دـننکیم ضرع  هدـمآ  ادـخلوسر  تمدـخ  هب  راصنا  زا  رفن  دـنچ  لبج و  نب  ذاعم  باطخ و  نب  رمع 
رمخلا و نع  کنولئسی  : دتسرفیم ورف  ار  تیآ  نیا  دنوادخ  دنهدیم .» رده  هب  ار  لام  مه  دنربیم و  نیب  زا  ار  لقه  مه  اهنیا  نوچ  دیهدب ،
، ود نآ  رد  وگب : دنـسرپیم . رامق  بارـش و  يهرابرد  وت  زا  [ . 67 ... ] امهعفن نم  ربکا  امهمثا  سانلل و  عفانم  ریبک و  مثا  اـمهیف  لـق  رـسیملا .
هچ هک  دنـسرپیم  وت  زا  و  تسا . رتگرزب  ود  نآ  دوس  زا  ود  نآ  هانگ  تسا و  نایمدآ  يارب  ییاـهدوس  نیگمهـس و  هحفص 78 ] یهانگ [ 
زاو ترخآ  ایند و  رد  دیشیدنیب ، امش  هک  دشاب  دنکیم  نایب  امش  يارب  ار  تایآ  ادخ  هنوگنیدب  ار . دمآرد  هفاضا  وگب : دننک ؟ قافنا  ار  زیچ 

حلصم زا  ار  دسفم  ادخ  دنیامش و  ناردارب  دینک  ترشاعم  نانآ  اب  رگا  تسا و  وکین  ناشراک  حالـصا  : وگب دنـسرپیم . نامیتی  يهرابرد  وت 
كرـشم نانز  اب  و  تسا . میکح  يردـتقم  ادـخ  نامگیب  تخاـسیم ، راوشد  امـش  رب  ار  راـک  هتبلا  تساوخیم  ادـخ  رگا  دسانـشیم و  زاـب 

دیهدن نز  كرشم  نادرم  هب  و  دیایب . ناتشوخ  وا  زا  هچ  رگ  تسا  كرشم  نز  زا  رتهب  نمؤم  يزینک  هتبلا  و  دنروایب ، نامیاات  دینکن  جاودزا 
كرـشم درم  زا  رتهب  نمؤم  ياهدرب  هتبلا  و  دـنروایب . نامیا  وا  زا  هچ  رگ  تسا  كرـشم  درم  زا  رتهب  نمؤم  ياهدرب  هتبلاو  دـنروایب . نامیا  اـت 

يارب ار  شتایآ  دناوخیم و  رمآ ش  تشهب و  يوس  هب  شنامرفب  ادخ  دنناوخیم و  شتآ  يوسب  نانیا  دـیایب . ناتـشوخ  وا  زا  هچ  رگ  تسا 
ضیح ماگنهب  نانز  زا  ورنیا  زا  تسا ، ییروجنر  نآ  وگب : دنـسرپیم . ضیح  يهرابرد  وت  زا  و  دنریگ . دنپ  نانآ  رگم  درادیم  نایب  نایمدآ 

اریز دیزیمایب ، ناتدومرف  ادخ  هک  اجنآ  زا  نانآ  اب  دندش  كاپ  نوچ  سپ  دنوش . كاپ  هک  ینامز  ات  دینکن  یکیدزن  نانآ  اب  دیریگب و  هرانک 
هکناـنچ ناـترازتشک  هـب  سپ  دـنرازتشک ، امـش  يارب  ناـتنانز  درادیم . تـسود  ار  ناـیوجیکاپو  درادیم  تـسود  ار  ناگدـننکهبوت  ادـخ 
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.و هدب هدژم  ار  نانمؤم  و  دییوا ، يهدننک  رادید  امـش  هک  دینادب  دیریگ و  اورپ  ادخ  زاو  دینک  زادناسپ  نتـشیوخ  يارب  دـییآرد و  دـیهاوخ 
ییاونـش ادخ  و  دیروآ ، یتشآ  حالـص و  هب  نایمدآ  نایم  دینک و  يراگزیهرپو  دینک  يراکوکن  هک  دیروایم  رد  ناتیاهدـنگوس  هب  ار  ادـخ 

هک دنک  تساوخزاب  اهدنگوس  نادب  هکلب  دنکیمن  تساوخزاب  ناتهناهاگآان ) دصقیب و   ) ناتهدوهیب ياهدنگوس  هب  ار  امش  ادخ  تساناد .
هام راهچ  دنریگ  رانک  شیوخ  نانز  زا  دـنروخیم  دـنگوس  هک  یناسک  تسا . رابدرب  ياهدـنزرمآ  ادـخ  و  دـشاب ، هدرک  نآ  دـصق  ناتیاهلد 

دنتفرگ قالط  هب  میمـصت  رگا  و  تسا . نابرهم  ياهدنزرمآ  ادـخ  نامگیب  هحفـص 79 ] ناشدصق [ ) زا   ) دنتـشگرب نوچ  سپ  دنراد ، تلهم 
رواب ترخآ  نارود  ادـخ و  هب  رگا  نانآ -  يارب  و  دـننک ، گنرد  یکاپ  هس  دوخ  هدـش ، داد  قالط  نانز  و  تساناد . ییاونـش  ادـخ  نامگیب 

دنشاب هتشاد  یتشآو  حالصا  دصق  رگا  ناشنارهوش  دنزاس و  ناهنپ  تسا  هدیرفآ  نآ  محر  رد  ادخ  ار  هچنآ  هک  دشابن  اور  دنـشاب -  هتـشاد 
ناشفئاظو گنـسمه  صخـشم  یقوقح  نانز  نآ  يارب  تروص ) نآ  رد   ) دننادرگ و زاب  دوخ  هب  ترتف  نآ  رد  ار  نانآ  هک  نیاب  دـنرتقحیذ 

نتـشادهاگن ای  نآ  زا  سپ  تسا و  رابود  قالط  تسا . میکح  يردـتقم  ادـخ  رتالاب و  هجردـکی  نانز  هدـهع  رب  نادرم  يارب  دوب و  دـهاوخ 
هتشاد نآ  میب  ود  ره  رگم  دیناتـسزاب  دیاهداد  نانز  هب  هچنآ  زا  يزیچ  هک  دشابن  اور  امـش  يارب  و  وکین . یـشهد  اب  ندرک  هناور  ای  یـشوخب 

رب یکاب  تروص  نآ  رد  دنرادن  ياپ  رب  ار  ادخ  دودح  ود  نآ  هکنیا  زا  دیدیـسرت  رگا  سپ  دنراد . ياپ  رب  ار  ادخ  دودح  دنناوتن  هک  دنـشاب 
ادخ دودح  زا  هک  یناسک  و  دینک . زواجت  نآ  زا  هک  دیابن  سپ  تسادخ ، دودـح  نآ ، دـناهرب . ار  دوخ  یلام  نداد  اب  نز  هک  تسین  ود  نآ 
يو يارب  دنکن  یئوشانز  وا  زج  يرسمه  اب  ات  نز  نآ  رگید  موس ) راب   ) داد قالط  ار  نز  رگا  سپ  دنراکمتس . هک  دنتسه  نانآ  دننک  زواجت 

دنراد ياپ  رب  ار  ادخ  دودح  دنناوتیم  دـننیبیم  رگا  هک  تسین  ود  نآ  رب  یکاب  داد  قالط  ار  نز  نآ  دـیدج ) رهوش   ) رگا دوشیم و  لالح 
نایاپ هب  دـیداد و  قالط  ار  نانز  نوچ  و  دـنکیم . نایب  دـننادیم  هک  یمدرم  يارب  ار  نآ  تسادـخ ، دودـح  نآ ، و  دـندرگ . زاب  رگیدـکیب 
هاگن ندناسر  نایز  يارب  ار  نانآ  ادابم  و  دینک . هناور  هدیدنـسپ  یهجوب  ای  دیرادهگن  هدیدنـسپ  یهجوب  ار  نانآ  سپ  دیدیـسر  دوخ  تدم 

و دیریگب ، هرخـسم  هب  ار  ادـخ  تایآ  ادابم  و  تسا ، هدرک  متـس  نتـشیوخ  رب  نیقیب  دـنک  نانچ  سک  ره  و  دـینک ، يدـعت  نانآ  هب  ات  دـیراد 
دینادب دیریگ و  اورپ  ادخ  زاو  دهد ، دنپ  نادب  ار  امش  ات  داتـسرفورف  امـش  رب  تمکح  باتک و  زا  هچنآو  دینک  دایار  ناتدوخ  رب  ادخ  تمعن 
شیوخ نارهوش  اب  هک  نیا  زا  دندیـسر  دوخ  تدم  نایاپ  هب  دـیداد و  قالط  هحفـص 80 ] ار [  نانز  نوچ  و  تساناد . زیچ  همه  هب  ادـخ  هک 

هک امـش  زا  سک  ره  هک  تسا  نامه  راک  نیا  دیرادن ، ناشزاب  دندومن -  قفاوت  هدیدنـسپ  یهجو  هب  مه  اب  هک  یتروص  رد  دننک -  جاودزا 
امشو دنادیم  ادخ  تسا و  رتهزیکاپ  رتروآیکاپ و  ناتیارب  ناتراک  نیا  دوشیم ، هداد  زردنا  نادب  دروآیم  نامیا  ترخآ  نارود  ادخ و  هب 

كاشوپ كاروخو و  دنک ، مامت  ار  نداد  ریـش  دـهاوخب  هک  یـسک  يارب  دـنهد  ریـش  مامت  لاس  ود  ار  دوخ  نادـنزرف  ناردام  و  دـنیادیمن .
نایز دـنزرف  رطاخ  هب  يردام  هن  دوشیم ، شییاناوت  يهزادـناب  زج  یفیلکت  سکچیه  رب  تسا . ردـپ  يهدـهع  رب  هدیدنـسپ  یهجوب  ناردام 

دنتـساوخ رگیدکی  تروشم  تیاضر و  اب  ردام  ردپ و  رگا  زا  سپ  تسا . هنوگنیمه  ثراو  يهدهع  ربو  شدنزرف . رطاخ  هب  يردپ  هنو  دنیبب 
دیریگ اورپ  ادخ  زا  و  دیزادرپب ، دیا  هتشاذگ  رارق  هدیدنسپ  یهجوب  ار  هچنآ  هک  یتروص  رد  تسین  امش  رب  یهانگ  دیریگب  ریش  زا  ار  دنزرف 

هد هام و  راهچ  دیاب  نارـسمه  نآ  دنراذگیم  اجب  ینارـسمه  دنریمیم و  هک  امـش  زا  یناسکو  تسانیب . دینکیم  هچنادب  ادخ  هک  دـینادب  و 
یهجوب يراـک  شیوخ  دروم  رد  ناـمز  نآ  هک  نیا  رد  دندیـسر  شیوخ  تدـم  ناـیاپ  هب  نوـچ  و  دـنرادهاگن ) هدـع   ) دنـشک راـظتنا  زور 

نهذ رد  ای  دینک  يراگتـساوخ  نانز  زا  هیانکب  هک  نیا  رد  تسا . هاگآ  دینکیم  هچنادب  ادخ  تسین و  یهانگامـش  رب  دنهد  ماجنا  هدیدنـسپ 
ناهن رد  هک  دـیراذگم  هدـعو  نانآ  اب  یلو  دـیروآیم ، دای  نانز  نآ  زا  امـش  هک  دـنادیم  ادـخ  تسین ، یهانگ  امـش  رب  دـینارذگب  شیوخ 
هچنآ ادخ  هک  دینادب  دیآ و  نایاپب  باتکرد  ررقم  تدم  هکنآ  ات  دینکم  جاودزا  دقع  دصق  و  دییوگب ، هدیدنـسپ  ینخـس  رگم  دینک  رادـید 

اب ات  ار  نانز  هک  تسین  امش  رب  یهانگ  تسا . رابدرب  ياهدنزرمآ  ادخ  هک  دینادب  دیشاب و  رذح  رب  يو  زا  سپ  دنادیم ، تسامش  نهذ  ردار 
رگناوت يهفیظو  دیهدب ، یشوخ  هب  یلام  هحفـص 81 ] نانآ [  هب  و  دیهد ، قالط  دیاهدرکن  نییعت  ناشیارب  يرهم  ای  دیاهدرکن  یکیدزن  نانآ 

ار نانآ  رگا  و  ناراکوکین . ندرگ  رب  تسا  یقح  هک  هدیدنـسپ  یهجوب  ینداد  لام  شناـکما  ردـقب  ریقف  يهفیظو  تسوا و  ناوت  يهزادـناب 
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هکنیا رگم  دیهدب  دیاهدرک  نییعت  هک  ار  هچنآ  فصن  دـیاب  دـیدوب  هدرک  نییعت  نانآ  يارب  يرهم  دـیهد و  قالط  ناشیا  اب  یکیدزن  زا  شیپ 
یگدنـشخب و  تسا ، رتکیدزن  يراگزیهرپ  هب  دینک  تشذگ  هکنیاو  دنک ، تشذگ  دراد  تسدب  ار  حاکن  دقع  هکنآ  ای  دنک  تشذـگ  نز 

دـیرادهاگن و ار  رهظ ) زامن   ) هنایم زامن  اهزامن و  تسانیب . دـینکیم  هچنآب  ادـخ  نامگیب  دـیربن ، دای  زا  شیوخ  ناـیم  ار  یلاـم ) يرترب  اـی  )
نمیا نوچ  سپ  زامن ) رد   ) دیـشاب هراوس  ای  هدایپ  دـیتشاد  یمیب  هاگره  سپ  دـیتسیا . ياـپ  رب  دـیراد  اعدـب  تسد  هک  یلاـح  رد  ادـخ  يارب 

دنراذگیم اجب  ینارـسمه  دنریمیم و  هک  امـش  زا  یناد  رمو  دیتسنادیمن . هک  تخومآ  ییاهزیچ  امـشب  هکنانچ  دـینک  دای  ار  ادـخ  دـیدش 
يارب دنتفر  نوریب  دوخ  رگاو  دنزاس ، ناشدنمهرهب  لاسکی  هناخ  زا  ندرک  نوریب  نودب  هک  تسا  نیا  ناشنارسمه  دروم  رد  ادخ )  ) شرافس

دنمهرهب هدش  هداد  قالط  نانز  يارب  و  تسا . میکح  يردتقم  ادخ  تسین و  یهانگ  دندرک  هدیدنسپ  یهجوب  نتشیوخ  اب  هک  هچنآ  رد  امش 
. دیشیدنایب هک  دشاب  درادیم  نایب  امش  يارب  ار  شتایآ  ادخ  هنوگنیدب  ناراگزیهرپ . يهدهع  رب  تسا  یقح  تسا ، هدیدنـسپ  یهجوب  ندش 

هاگنآ دریمب ! تفگ : نانآ  هب  ادـخو  دـنتفر  نوریب  ناشراید  زا  گرم  سرت  زا  زاـب  دـندوب و  رازه  نیدـنچ  هک  یناـسک  هب  يدیـشیدناین  اـیآ 
هک دینادب  دیگنجب و  ادخ  هار  رد  و  دـنرازگیمن . ساپـس  نایمدآ  رتشیب  یلو  تسا  یهد  نوزف  ار  نایمدآ  ادـخ  نامگیب  تخاس ؟ ناشهدـنز 

ددنبیم ادخ  و  دنادرگ ؟ ربارب  دنچ  یـسب  شیارب  ار  ماو  نآ  ادخ )  ) ات دهد  وکین  یماو  ار  ادخ  هک  سک  نآ  تسیک  تساناد . ییاونـش  ادخ 
: دنتفگ دنتشاد  هک  يربمایپ  هب  هک  يدیشیدناین  یسوم ، زا  سپ  لیئارساینب  فارـشا  هب  ایآ  دیوشیم . هدنادرگ  زاب  وا  يوسب  دیاشگیم و  و 

دوش ررقم  امـش  رب  ندـیگنج  هک  یتروـص  رد  تسا  نکمم  اـیآ  تفگ : میگنجب . هحفـص 82 ] ادـخ [  هار  رد  ات  زیگنارب  ام  يارب  یهاـشداپ 
تـشگ ررقم  نانآ  رب  ندیگنج  یتقو  اما  میدش ؟ هدـنار  نامراید  زا  نامنادـنزرف  ام و  هکنیا  اب  میگنجن  ادـخ  هار  رد  ارچ  دـنتفگ : دـیگنجن ؟

ناونع هب  ار  تولاط  ادـخ  تفگ : نانآ  هب  ناشربمایپ  و  تساـناد . ناراکمتـس  هب  ادـخ  هکنآ  لاـح  ناـنآ ، زایمک  يهدـع  زج  دـنتفاترب  يور 
یعیسو كالما  وا  میتسه و  يرایرهش  هب  وا  زا  رتراوازـس  ام  هکنآ  اب  دشاب  يرایرهـش  ام  رب  ار  وا  هنوگچ  دنتفگ : تخیگنا . رب  امـش  رایرهش 
ینازرا دهاوخ  هک  ره  هب  شیوخ  يرایرهـش  ادخ  دوزفایب و  يو  يدنمونت  رب  شناد و  تعـسو  رب  دیزگرب  امـش  رب  ار  وا  ادخ  تفگ : درادن ؟

نیبوچ قودنـص  نآ  هک  تسا  نآ  يو  يرایرهـش  تیآ  نامگیب ، تفگ : نانآ  هب  ناـشربمایپ  و  تساـناد . ياهدـنهد  شیاـشگ  ادـخ  دراد و 
ثاریمب نوراـه  ناـسک  یـسوم و  نادـناخ  هچنآ  يهدـنامیقاب  تسامـش و  راـگدرورپ  بناـج  زا  یـشمارآ  نآ  رد  هـک  دـش  دـهاوخ  هدروآ 

زا ار  نایهاپس  تولاط  نوچ  سپ  دیشاب . نمؤم  رگا  امـش  يارب  تسا  یتیآ  یتسارب  نآ  رد  کشیب  دننکیم  لمح  ناگتـشرفار  نآ  دناهداهن ،
سک ره  دشابن و  نم  زا  رگید  دشونب  نآ  زا  سک  ره  سپ  دیامزایب ، يرابیوج  يهلیسوب  ار  امـش  هک  تسا  نآ  رب  دنوادخ  تفگ : دربب  رهش 

نآ زا  نوچ  سپ  نانآ . زا  یمک  يهدع  زج  دندیـشون  نآ  زا  هاگنآ  دراد . رب  نآ  زا  یتشم  هک  یـسک  رگم  دوب  دهاوخ  نم  زا  دـشچن  نآ  زا 
هک یناسک  تسین . شنایهاپـس  تولاج و  يدروآمه  يارای  زورما  ار  ام  دـنتفگ : دـندروآ  نامیا  يو  اب  هک  یناسک  وا و  تشذـگرد  رابیوج 
اب ادخ  و  دننک ، هبلغ  رامـش  رپ  یهورگ  رب  ادخ  نذاب  هک  يرامـشمک  هورگ  اسب  هچ  دنتفگ : تشگ  دنهاوخ  ور  هب  ور  ادخ  اب  دـندوب  دـتقعم 
ار ام  ياهماگ  زیر  ورف  ام  رب  ییابیکـش  ام ، راگدرورپ  دـنتفگ : دنتـشگ  ور  هبور  شنایهاپـس  تولاـج و  اـب  هک  یماـگنه  و  تسا . ناـیابیکش 

يرایرهش يو  هب  ادخو  تشک  ار  تولاج  دواد  دنداد و  تسکش  ادخ  نذاب  ار  نانآ  سپ  شخب . يزوریپ  رفاک  مدرم  رب  ار  ام  رادب و  راوتسا 
عفد ناـنآ  زا  یخرب  يهلیـسوب  ار  ناـیمدآ  زا  یـضعب  هحفـص 83 ] ادـخ [  هک  دوـبن  رگا  و  تخوماـیب ، تساوـخب  هچنآ  زا  داد و  تـمکحو 

رب قحب  وت  رب  هک  تسادـخ  ياهتیآ  نآ ، ناگدـیرفآ . ياهملاع  يارب  تسا  یهد  ینوزف  ادـخ  یلو  دوب ، هتـشگ  دـساف  نیمز  هتبلا  دـنکیم 
وا اب  ادخ  هک  تسه  نانآ  زا  یکی  میدیشخب ، ینوزف  رگید  یـضعب  رب  یـضعب  ار  ناگداتـسرف  نآ  یناگداتـسرف . زا  وت  نامگیب  میناوخیم و 

میدرک و دـییأت  سدـقلاحور  ابار  وا  میداد و  اه ) هزجعم  ای   ) نشور لیالد  ار  میرم  نب  یـسیع  درب و  الاب  اـههبترم  ار  يرگیدو  تفگ  نخس 
مه اب  اما  دندیگنجیمن  مه  اب  دیسر  نانآ  هب  نشور  لیالد  هکنآ  زا  سپ  دندوب  ناربمایپ )  ) ناشیا زا  سپ  هک  یناسک  دوب  هتـساوخ  ادخ  رگا 
ادخ اما  دندرکیمن ، دروخ  دز و  مه  اب  دوب  هتـساوخ  ادخ  رگا  تشگ و  رفاک  يرگید  دروآ و  نامیا  نانآ  زا  یکی  دندرک و  ادـیپ  فالتخا 

رد هک  دیایب  ینارود  هکنآ  زا  شیپ  دینک  قافنا  میدرک  ناتیزور  هچنآ  زا  دـندروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  دـنک . دـیامرف  هدارا  هک  نانچ 
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تـسا هدـنراد  اـپرب  هدـنز  هک  وا  زج  هناـگی ، يادـخ  دنراکمتـس . هک  دـننارفاک  تسه و  یتعافـش  هن  یتـسود و  هن  تسین و  دتـس  داد و  نآ 
رد یــسک  هـچ  تـسوا . نآ  زا  تـسا  نـیمز  رد  هـچنآ  ره  تساهنامــسآ و  رد  هـچ  ره  باوـخ ، هـن  دریگن و  ار  وا  ترچ  تـسین ، يدوـبعم 
هک رادقمنادب  رگم  دنباین  هطاحا  يو  شناد  زا  چیه  هب  ار و  ناشهدنیآ  دنادب و  ار  نانآ  يهتشذگ  دنک ؟ تعافـش  يو  نذاب  زج  شهاگـشیپ 

( شتـسرپ ای   ) نید رد  دـیاین . نارگ  تسا  میظع  رترب  هک  وا  رباهنآ  يرادـهاگن  تسا و  هتفرگ  ربب  ار  نیمز  نامـسآ و  شهاـگیاج  دـهاوخ ،
تسا هتشگ  نیقیب  دیورگ  ادخ  هب  تشگ و  رفاک  توغاط  هب  سک  ره  سپ  تسا ، هتـشگ  هدومنرب  ههاریب  زا  دشر  هار  کنیا  دشابن ، يرابجا 
ییاونش ادخ  تسین و  ینتـسسگ  هک  دشاب  هتخیوآ  گنچ  راوتـسا  يدنویپ  هب  نیقیب  دیورگ  ادخ  هب  تشگ و  رفاک  توغاط  هب  سک  ره  سپ 

رفاک هک  یناسک  هکنآ  لاح  دربیم ، نوریب  ییانشور  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  نانآ  دندروآ ، نامیا  هک  تسا  یناسک  یلو »  » ادخ تساناد .
 ] ایآ دنراگدنام . نآ  رد  نانآ  دنـشتآ ، مدـمه  نانیا  دـنربیم ، اهیکیرات  يوسب  ییانـشور  زا  ار  نانآ  تسا  توغاط  نانآ  ءایلوا »  » دنتـشگ
نآ دوب ؟ هداد  یهاشداپ  وا  هب  ادـخ  هک  اجنآ  زا  درک  هلداجم  شراگدرورپ  يهراـبرد  میهاربا  اـب  هک  سک  نآ  هب  يدیـشیدناین  هحفص 84 ]

: تفگ میهاربا  مناریمیم . منکیم و  هدـنز  نم  تفگ : دـناریمیم ، دـنکیم و  هدـنز  هک  تسنآ  نـم  راـگدرورپ  تـفگ : مـیهاربا  هـک  ناـمز 
و دـنام ، توهبم  دوب  هدـیزرو  رفک  هکنآ  ماـگنه  نیا  رد  رآ . رب  برغم  زا  ار  نآ  وت  سپ  دروآیمرب  قرـشم  زا  ار  دیـشروخ  ادـخ  ناـمگیب ،

نیا ادخ  اجک  تفگ : دوب ، هتخیر  ورف  شیاههناخ  فقس  هک  درک  رذگ  يرهش  رب  هک  يدارم  نانچ  ای  دنکن . تیاده  ار  راکمتـس  مدرمادخ 
، تقیقح رد  دومرف : مدرک . گنرد  زور  زا  یـساپ  ای  زورکی  تفگ : یتشاد ؟ گنرد  یتدم  هچ  دومرف : دـنک ! هدـنز  شندرم  زا  سپ  ار  رهش 

نایمدآ يارب  یتیآ  ارت  دـیاب  و  رگنب ، تغالا  هب  تسا و  هدـشن  دـساف  هک  رگنب  تبآ  هب  كاروخ و  هب  کـنیا  یتشاد ، گـنرد  لاـس  دـصکی 
تـشگ راکـشآ  وا  رب  نوچ  سپ  میناشوپیم . تشوگ  اب  اراهنآ  دعب  میروآیم  مه  هب  اراهنآ  هنوگچ  هک  رگنب  اهناوختـسا  نیا  هب  ،و  میزاس

هدـنز ار  ناـگدرم  هنوـگچ  هک  اـمنب  نم  هب  نم ، راـگدرورپ  تفگ : میهاربا  نوـچ  و  تساـناوت . زیچ  ره  رب  ادـخ  هک  منادیم  کـنیا  تفگ :
هراپهراپ اراهنآ  ریگرب و  هدـنرپ  راهچ  کنیا  دومرف : دریگ . رارق  ملد  ات  یلو  يرآ ، تفگ : ياهدرواین ؟ ناـمیا  زونه  وت  اـیآ  دومرف : ینکیم ؟

. تسا میکح  يردـتقم  ادـخ  هک  نادـب  و  دـنیآ ، وت  يوس  ناور  ات  ناوخارف  ار  اهنآ  هاگ  نآ  هنب ، ياهراپ  یهوک  ره  رب  اـهنآ  زا  سپـس  نک ،
هناد و دصکی  ياهشوخ  ره  رد  دـنایورب  هشوخ  تفه  هک  تسا  ياهناد  دـننام  دـننکیم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  ناشلاوما  هک  یناسک  ناتـساد 

دننکیم قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  ناشلاوما  هک  یناسک  تساناد . ياهدـنهد  یخارف  ادـخ  دـنادرگ و  نادـنچ  ود  دـهاوخب  سک  ره  يارب  ادـخ 
دشاب و نانآ  رب  یمیب  هن  دوب و  دهاوخ  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  شاداپ  دـنناجنریمن  ای  دـنهنیمن  یتنم  دـندرک  قافنا  هچنآ  یپ  زا  یهگناو 
دشاب و هتـشاد  لابند  هب  یندناجنر  هک  تسا  ياهقدـص  زا  رتهب  یتساوخ  شزرمآ  و  هحفص 85 ] هدیدنـسپ [  يراتفگ  دنروخ . هودنا  نانآ  هن 
هک سک  نآ  لثم  دیزاسم  هابت  ندناجنر  نداهن و  تنم  اب  ار  ناتیاههقدص  دـندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  تسا . رابدرب  يزاینیب  ادـخ 
رب هک  ياهراخگنـس  نآ  ناتـساد  وا  ناتـساد  سپ  درادیمن . رواب  ترخآ  نارود  ادخ و  هبو  دنکیم  قافنا  مدرم  هب  شیامن  يارب  ار  شلام 
رد دناهدروآ  تسد  هب  هک  هچنآ  زا  چیه  یناسک  نینچ  دراذـگیم ، او  فاص  ار  نآ  ات  درابیم  نآ  رب  يدـنت  ناراب  تسا و  یکاخ  تشم  نآ 

تیـصخش تیبثت  روظنمب  ادخ و  يدونـشخ  يایوج  ار  ناشلاوما  هک  یناسک  ناتـساد  و  دنکن . تیاده  ار  رفاک  مدرم  ادـخ  دـنرادن و  رایتخا 
رگا دیآ و  نادنچ  ود  شیاههویم  ات  درابیم  نآ  رب  دنت  یناراب  هک  ياهپت  كرات  رب  تسا  یناتـسوب  ناتـساد  دـننامب  دـننکیم  قافنا  شیوخ 

نب و امرخ  زا  یناتـسوب  هک  درادیم  تسود  امـش  زا  یکی  ایآ  تسانیب . دینکیم  هچنادـب  ادـخ  و  دـسر ، یمرن  ناراب  درابن  مه  يدـنت  ناراب 
هتشاد ناوتان  ینادنزرف  هدیسر  يریپ  هب  دوخ  دشاب و  هتشاد  اههویم  يهمه  زا  ناتسوب  نآ  رد  ناور ، نارابیوج  نآ  ریز  زا  دشاب  هتـشاد  كات 

دیـشیدنایب رگم  ات  درادیم  نایب  امـش  يارب  ار  تایآ  ادخ  هنوگنیدـب  دزوسب ؟ ات  دـنزب  نآ  رب  شتآ  اب  هارمه  تخـس  يدابدرگ  هاگنآ  دـشاب 
[ . 68]

اهتمعن نیرتهب  قافنا 
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ات تسا  هتخیوآ  دجسم  رد  نوتس  ود  هب  هک  دنزیوآیم  یبانط  رب  هدروآ  ار  هدیسر  سران و  يامرخ  ياههخاش  دنراد  ناتـسلخن  هک  يراصنا 
، دراد ینتخیر  رود  هدیکـشخ و  يامرخ  ياههشوخ  هک  دـنروآیم  دـننکیم و  ار  ییاههخاش  هتفر  یـضعب  دـنروخب . نآ  زا  ریقف  نارجاـهم 
و دیآیم ...: نینچ  نانآ  يهرابرد  سپ  . دوش هدنکفا  رود  هب  هدنک و  دیاب  رگید  ياههخاش  دـشر  نیمأت  يارب  هک  هحفص 86 ] ییاه [  هخاش 
[69 ! ] دیریذپب ار  نآ  دیوشیمن  رضاح  دننک  ادها  امـش  هب  رگا  هک  ار  ینتخیر  رود  يامرخ  ياههشوخ  ینعی  . نوقفنت هنم  ثیبخلا  اوممیت  ال 

دینک قاـفنا  میدروآ  نوریب  نیمز  زا  ناـتیارب  هـچنآ  زا  دـیاهدروآ و  تسدـب  هـچنآ  ياـههزیکاپ  زا  دـندروآ ، ناـمیا  هـک  یناـسک  يا  ناـه  »
هک دنیادب  و  دیشوپب ، مشچ  شیدب  زا  رگم  دیناتسیمن  هدنـشورف ) زا   ) ار نآمه  ناتدوخ  هک  قافنا ) يارب   ) دیریگم رظن  رد  ار  شیاهکاپانو 

یشزرمآ شیوخ  زاامش  هب  ادخ  هکنآ  لاح  دناوخیم  ءاشحف  هب  ار  امش  دناسرتیم و  ییاونیب  زا  ار  امش  ناطیش  تسا . هدوتس  يزاینیب  ادخ 
نیقیب دبایرد  تمکح  هک  سک  ره  دهدیم و  دهاوخ  هک  سک  رهب  ار  تمکح  تساناد . ياهدنهد  یخارف  ادخ  دهدیم و  هدعو  یینوزف  و 

دـنادیم و ار  نآ  ادـخ  دـینکب  هک  يرذـن  رهو  دـینکب  هک  یقافنا  ره  دـنریگن . دـنپ  نادـنمدرخ  زج  و  دـشاب . هدرک  تفایرد  راشرـس  يربخ 
رتهب امش  يارب  نآ  دیهدب  ناریقف  هب  دینک و  شناهنپ  رگا  نآ و  تسبوخ  هچ  دیهد  راکـشآ  ار  هقدص  رگا  دنرادن . یناروای  چیه  ناراکمتس 
سک ره  هک  تسادخ  هکلب  تسین ، وت  يهدهع  رب  نانآ  تیاده  تسا . هاگآ  دینکیم  هچنادب  ادخو  دـیادزیم ، امـش  زا  ار  ناتناهانگ  تسا و 

لام زا  هچنآ  و  دینکیمن ، قافنا  ادـخ  يدونـشخ  يارب  زج  تسا و  ناتدوخ  عفنب  دـینکیم  قافنا  لام  زا  هچنآ  دـنک و  تیادـه  دـهاوخب  ار 
هب دناهدش  روصحم  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یناریقف  يارب  . دینیبیمن یتساک ) و   ) متـس چیهامـشو  ددرگیمرب  امـش  هب  یمامتب  دـینکیم  قافنا 

یتساوخ رد  مدرم  زا  رارصا  اب  ناشیسانشب ، ناشهرهچ  زا  درادنپ ، رگناوت  یگتسراو  ببـسب  ار  نانآ  ربخیب  دننک ، رـس  دنناوتیمن  هک  يروط 
[ . 70 « ] تساناد نادب  ادخ  نامگیب  دینک  قافنا  هحفص 87 ] لام [  زا  هچنآ  و  دننکن ،

يزورهنابش راکشآ و  ناهنپ و  قافنا 

رد ار  موس  مهرد  و  زور ، رد  ار  رگید  یمهرد  دشخبیم و  يدنمزاین  هب  بش  رد  ار  یمهرد  درادـن  شیب  مهرد  راهچ  هک  بلاطیبا  نب  یلع 
ار هچنآ  دنوادخ  هک  هزیگنا  نیا  هب  :» دنکیم ضرع  يدرک »؟ نینچ  ارچ  : » دسرپیم يو  زا  ادـخلوسر  اراکـشآ . ار  مهراهچ  مهرد  ناهنپ و 
رف ار  تیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  تسا » وت  نآ  زادوعوم  نآ  هک  نادب  دیامرفیم : ادخلوسر  «.» دیامرف تمحرم  تسا  هدومرف  هدعو  هدنب  هب 

یناسک [ . 71  ] نونزخی مه  مهیلع و ال  فوخال  مهبر و  دنع  مهرجأ  مهلف  ۀـینالع  ارـس و  راهنلا  لیللاب و  مهلاومأ  نوقفنی  نیذـلا  : دتـسرفیم
تسه ناشیارب  یمیب  هن  دنراد و  ناشراگدرورپ  دزن  ار  ناشششاداپ  دننکیم  قافنا  راکشآ  رد  ناهن و  رد  زور و  بش و  رد  ار  ناشلاوما  هک 

هدرک هناوید  ار  وا  ندیلام  تسد  اب  ناطیـش  یـسک  هک  نانچ  رگم  دنزیخن  اپب  روگ ) زا   ) دنروخیم ابر  هک  یناسک  دنروخ . هودـنا  نانآ  هن  و 
هدرک و لالح  ار  دتـس  داد و  ادـخ  هکنآ  لاـح  تسا  يراوخاـبر  لـثم  مه  دتـس  داد و  هک  دـنتفگ  ناـنآ  هک  تسا  ببـس  نیدـب  نآ  دـشاب ،

لام هتفرگ  هتـشذگ  رد  هچنآ  دیـشکزاب  تسد  دیـسر و  يو  هب  شراگدرورپ  زا  ياهظعوم  هک  یـسک  سپ  تسا . هدرک  مارح  ار  يراوخابر 
هحفص هب [  ار  ابر  ادخ  دنراگدنام . نآ  رد  نانآ  دنـشتآ ، مدمه  نانآ  يراوخابر ) هب   ) دندرگ زاب  هک  یناسکو  تسادخ  اب  شراک  تسوا و 
نامیا هک  یناسک  یتسارب ، درادیمن . تسود  ار  يزروهنگ  ساپـسان  رایـسب  چیه  ادخ  و  دـهدیم ، دـشر  ار  اههقدـصو  دربیم  يدوبان  [ 88

ناشیاربیمیب هن  دـنراد و  ناشراگدرورپ  دزن  ار  ناشـشاداپ  دـنتخادرپب  تاکز  دنتـشاد و  اپب  ار  زامن  دـندرک و  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و 
[ . 72 . ] دنروخ هودنا  نانآ  هن  تسه و 

يراوخابر

هب ناتـسلخن  بحاص  دسریم  تشادرب  لصف  نوچ  دننکیم . دیرخ  شیپ  ار  یناتـسلخن  يامرخ  نافع ، نب  نامثع  بلطملادـبع و  نب  سابع 
هک دیقفاوم  ایآ  دنامیمن . مینک  نارذگ  نآ  اب  هک  يزیچ  ماهداوناخ  نم و  يارب  دیربب  دـیاهدیرخ  هک  ار  هچنآ  يهمه  رگا  : » دـیوگیم نانآ 
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ارف دعوم  یتقو  دننکیم . لوبق  اهنآ  مهدب »؟ امـش  هب  نآ  يابر  اب  دـعوم  رـس  رد  ات  دـیراذگب  میارب  ار  یمین  دـیرادرب و  ار  لوصحم  زایمین 
ورف ار  تیآ  نیا  لاعتم  يادخ  و  دیامرفیم . یهن  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  دـسریم . ادـخلوسر  هب  ربخ  دـننکیم . ابر  هبلاطم  دـنیآ و  یم  دـسریم 
اورپ ادخ  زا  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  [ . 73 ... ] نینمؤم متنک  نا  اوبرلا  نم  یقب  ام  اورذ  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : دتـسرفیم

ادخ و اب  گنج  لاح  رد  هک  دینادب  دیدرکن  نینچ  رگا  سپ  دـیراذگاو . تسا  هدـنام  یقاب  هک  ار  ابر  زا  هچنآ  دـیتسه  نمؤم  رگا  دـیریگ و 
متس هن  هحفـص 89 ] دـینکیم و [  متـس  هن  دوب ، دـهاوخ  ناتدوخ  لام  ناتهیامرـس  تروص  نآ  رد  دـیدروآ  هبوت  رگا  و  دـیتسه ، شربماـیپ 

تسا رتهب  ناتیارب  دیهد  هقدص  ار ) ناتبلط   ) هک یتروص  رد  دشاب ، شیاشگ  ماگنهب  ات  یتلهم  دیاب  دوب  تسدگنت  راکهدب )  ) رگا و  دینیبیم .
دریگ شاداپ  یمامتب  تسا  هدرک  هچنآ  سک  ره  هاگنآ  دیوشیم  هدرب  زاب  ادـخ  يوس  هب  نآ  رد  هک  دـیریگ  اورپ  ینارود  زا  و  دـینادب . رگا 

دیسیونب و ار  نآ  دیاب  نیعم  یتدم  يارب  یماو  هب  دیدرک  هلماعم  هیسن  هب  یتقو  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  دنوشن . متـس  هکیلاح  رد 
دیاب وا  سپ  دچیپن ، رـس  تسا  هتخومآ  يو  هب  ادخ  هک  هنوگنادـب  نتـشون  زا  هدنـسیون  و  دـسیونب ، يرگداد  هب  امـش  نایم  ياهدنـسیون  دـیاب 
سپ دهاکن . قح  نآ  زا  چیه  دسارهب و  شراگدرورپ  يادخ  زا  هک  دیاب  دنک و  الما  هدنسیون  يارب  تسا  راکهدب  هک  هکنآ  دیاب  و  دسیونب ،

، دریگب نادرم  زا  دهاش  ود  دنک و  الما  يرگدادب  وا  یلو  هک  دیاب  دـنک  الما  تسناوتیمن  ای  ناوتان  ای  دوب  درخبان  راکهدـب  هک  یتروص  رد 
وا دای  هب  ار  نآ  يرگید  درک  شومارف  ود  نآ  زا  یکی  رگا  ات  دیدنـسپیم  هک  نادهاش  هنوگنآ  زا  نز  ود  درم و  کی  دندوبن  درم  ود  رگا  و 

. دیوش هتسخ  شتلهم  هب  ات  نآ  نالک  درخ و  نتـشون  زا  دیابن  دنیامن و  يراددوخ  یهاوگ  زا  دیابن  دنوش  هدناوخ  ارف  نوچ  نادهاش  و  دهد .
یتراجت هک  نیا  رگم  تسا ، رتکیدزن  دـیدرت  ههبـش و  زا  يرود  هب  رتاوتـسا و  یهاوگ  يارب  رتکیدزن و  فاصنا  هب  ادـخ  دزن  امـش  شور  نیا 

نوچ و  دوب . دهاوخن  امـش  رب  یهانگ  دیـسیونن  رگا  تروص  نآ  رد  هک  دـینادرگب  تسدـب  تسد  دوخ  نایم  ار ) اهب  الاک و   ) هک دـشاب  دـقن 
رد تسا  ییراکتـشز  نآ  کشیب  دیناسرب  رگا  و  دوش ، هدناسر  ینایز  دیابن  هاوگ  هب  ای  هدنـسیون  هب  و  دیریگب . هاوگ  دیدرک  شورف  دیرخ و 

دیاب دیتفاین  ياهدنـسیون  دیدوب و  رفـس  لاح  رد  رگا  و  تساناد . يزیچ  ره  هب  ادخو  دزومآیم ، امـش  هب  ادخ  و  دیریگ ، اورپ  ادـخ  زاو  امش ،
زاب يو  هب  ار  وا  تناما  هدـش  هدرپس  يو  هب  تناما  هک  سک  نآ  دـیاب  دومن  نانیمطا  يرگید  هب  امـش  زا  یـسک  هاگرهو  دیناتـسب . یناگورگ 

وا کشیب  سپ  دـنک  نامتک  هحفـص 90 ] ار [  تداهـش  سک  رهو  دینکم  نامتک  ار  تداهـش  و  دریگ . اورپ  شراگدرورپ  يادخ  زاو  دراپس 
هک ار  هچنآ  رگا  و  تسادخ ، نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  تساهنامـسآ و  رد  هچنآ  تساناد . دینکیم  هچنادب  ادخ  تسا و  راکهانگ  شلد 

ار یسک  دزرمآیم و  دهاوخب  هک  یسک  يارب  سپ  دسریم ، امـش  اب  نآ  باسح  هب  ادخ  دیراد  ناهنپ  ای  دینک  راکـشآ  تسامـش  نورد  رد 
دروآ و نامیا  دـمآ  دورف  شیوسب  شراـگدرورپ  بناـج  زا  هچنآ  هب  ربماـیپ  تساـناوت . يزیچ  ره  رب  ادـخ  و  دـنکیم ، باذـع  دـهاوخب  هک 
. میزاسن ادج  ار  شناگداتسرف  زا  کی  چیه  ام  دندروآ : نامیا  شناگداتسرف  شیاهباتک و  شناگتـشرف و  هناگی و  يادخ  هب  یگمه  نانمؤم 

يهزادناب زج  سکچیه  رب  ادخ  ینوگرگد . نایاپ  تسا  وت  يوس  هبو  میناهاوخ  ار  تشزرمآ  ام : راگدرورپ  میدرب ، نامرف  میدینش و  دنتفگ :
رگا ام ، راگدرورپ  دـشاب . هداهن  وا  يهدـهع  رب  تسا  هدرک  يدـب )  ) هچ رهو  دـشاب  ار  وا  تسا  هدرک  یکین )  ) هچ ره  دـهنن ، فیلکت  شناوت 

زرمایب ار  امو  رذگ  رد  دندوب  ام  زا  شیپ  هک  یناسک  رب  هک  نانچ  هنم  ام  رب  يدنب  ام ، راگدرورپ  ریگم . ام  رب  میدرک  اطخ  ای  میدرک  شومارف 
هحفص 91 ] شخب [ . يزوریپ  رفاک  مدرم  رب  ار  ام  سپ  ییام ، يالوم  وت  رآ ، تمحر  ام  رب  و 

ردب گنج 

هراشا

رد نیطـسف  یبونج  تلاـیا  هزغ -  دتـسرفیم  اـجنآ  هب  ار  شیوخ  یناـگرزاب  ياـهناوراک  دـنکیم و  تراـجت  نآ  رد  شیرق  هک  ینیمزرس 
نالک ياههیامرـس  نآ  رد  هک  یناوراک  دتـسرفیم ، هزغ  فرط  هب  هتخادـنا و  هار  هب  یگرزب  ناوراک  شیرق  [ . 74 . ] تسا هنارتیدم - لحاس 
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هچ رگ  ینز  ره  ینعی  دـشاب . هدرکن  ناوراـک  هارمه  داـیز  اـی  مک  یغلبم  هک  تـسین  شیرق  يهلیبـق  رد  ینز  درم و  چـیه  تـسا . هدـمآ  درگ 
دیعـس يهداوناخ  لام  نآ  راب  رتشیب  دسریم . رانید  رازه  هاجنپ  هب  ناوراک  نآ  لاوما  دنیوگیم  تسا . هدرک  نآ  هارمه  یـشزرا  مک  يالاک 
جنپات راهچ  دودح  رد  یتمیقب  نآ  رتش  تسیود  راب  تسا . نارگید  اب  تکرش  هب  ای  تساهنآ  دوخ  لام  ای  هک  تسا  هحیحاوبا -  صاع -  نب 

ود ياهبب  فلخ  نب  ۀـیما  و  دراد ، الط  لاقثم  رازهکی  ياهبب  ییاهالاک  لفون  نب  رماع  رـسپ  ثراح  تسا . موزخمینب  لاـم  ـالط  لاـقثم  رازه 
شیرق ناوراک  هک  تسا  نآ  راظتنا  رد  نوچ  ربماـیپ  [ . 75  ] الط لاقثم  رازه  هد  ياهبب  فام  دبع  ینب  يهریـشع  هحفص 92 ] و [  لاقثم ، رازه 

دتـسرفیم و ناوراک  تکرح  زا  يریگربخ  يارب  [ 76  ] ناضمر مود  هبنـشجنپ  زور  ار  دیز  نب  دیعـس  هللادـیبع و  نب  ۀـحلط  ددرگزاب  هزغ  زا 
يایرد لحاس  رد  هک  ءاروح -  ناتسرهش  زا  رابخن  رد  دنوریم و  دیعـس  هحلط و  ... دنکیم جیـسب  ناوراک  هب  ضرعت  يارب  ار  شنارای  دوخ 

رد دـنکیم . یناـبزیمو  دریگیم  شیوخ  تیاـمح  هاـنپ  رد  ار  ود  نآ  يو  دـنوشیم . ینهج  دـشک  ناـمهیم  تسا -  عقاو  هورملاوذ  زا  خرس 
ایآ دنـسرپیم : دشک  زا  نارادناوراک  دنرگنیم . ناشیاهراب  نارادناوراک و  هب  يدـنلب  کی  زارف  زا  دـسریم . ناوراک  ات  دـننامیم  يرداچ 

راـبخن زا  ناوراـک  ! دـننکیم هچ  راـبخن  رد  دـمحم  ناـسوساج  تسا ! یفرح  هچ  نیا  دـیوگیم : ياهدـید ؟ ار  دـمحم  ناـسوساج  زا  یـسک 
دـشک دتفایم . هار  هب  تسا  ناشیا  هارمه  دلب  هار  ظفاحم و  ناونع  هب  دشک  هکیلاح  رد  حبـص  دنباوخیم . ار  بش  دیعـس  هحلط و  درذگیم .

رارق هلمح  دروم  هک  نیا  سرت  زا  دنکیم و  جک  ایرد  لحاس  يوس  هب  هار  مه  ناوراک  [ 77  ] ددرگیمرب دناسریم و  هورملاوذ  هب  ار  ود  نآ 
ناوراک کنیا  دیوگیم : دنکیم و  جیـسب  ار  ناناملـسم  ربمایپ ، [ .... 78  ] تسا تکرح  رد  زور  بشو و  دـیازفایم  دوـخ  تعرـس  رب  دریگ 

دنوشیم تکرح  هدامآ  باتـش  هب  ياهدع  دزاس . امـش  بیـصن  ار  نآ  ادـخ  دـیاش  تسا ، هار  رد  درادرب  رد  ار  نانآ  ياههیامرـس  هک  شیرق 
شردـپ هب  و  دوـشیم ، هارمه  شردـپ  اـب  هک  همثیخ  نبدعـس  لـثم  دـنتفایم ، هار  هـب  شیوـخ  ردـپ  هارمه  یـضعب  هحفـص 93 ] هکیروـطب [ 

ردپ میآ .» لئان  تداهش  هب  رفس  نیا  رد  هک  مراودیما  نم  اما  دوش . وت  بیصن  اهنت  ات  متشاذگیم  دوبن  نایم  رد  تشهب  ياپ  رگا  : » دیوگیم
هک تسین  نیا  زج  ياهراچ  : » دیوگیم ردپ  دریذـپیمن . دعـس  نامب .» هداوناخ  نانز  رانک  رد  وت  دوش و  نم  بیـصن  اهنت  راذـگب  :» دـیوگیم
زا يرایسب  يهدع  [ . 79  ] دـتفایم دعـس  مان  هب  داهج  يهعرق  دنـشکیم و  هعرق  هاگنآ  دـنامب .» هداوناخ  یتسرپرـس  يارب  رفن  ود  اـم  زا  یکی 

ناوراک دـصق  هب  طقف  نوچ  دوشیم . هدز  يدایز  ياهفرح  دـیآیم و  شیپ  رظن  فالتخا  دـنهدیمن . ناشن  رفـس  هب  ياهقـالع  ناناملـسم 
تریصب و نابحاص  زا  ياهدع  دنکیمن . شنزرـس  دناهدنام  رهـش  رد  هک  ار  یناسک  سکچیه  اهدعب  داهج  دصقب  هن  دنوریم  نوریب  شیرق 

نب دیـسا  هلمج  زا  دـننامیمن . رهـش  رد  زگره  تفرگ  دـهاوخ  تروص  یگنج  رفـس  نیا  رد  دـننادب  رگا  هک  دـننامیم  رهـش  رد  تین  نسح 
هب دنگوس  تخاس  هریچ  تنمـشد  رب  داش و  ارت  هک  ار  يادخ  ساپـس  : » دیوگیم شترـضح  هب  ددرگیمزاب  ردـب  زا  ربمایپ  یتقو  هک  ریـضح 

ینمـشد اب  هک  متـشادنپیمن  زگره  منادـب و  رتزیزع  تناج  زا  ار  مناج  هک  مدـنامن  رهـش  رد  رطاـخ  نیاـب  نم  تخیگنارب  قح  هب  ارت  هک  نآ 
هب هدابع  نبدعس  [ . 80 « ] ییوگیم تسار  :» دیامرفیم تسا .» حرطم  شیرق  ناوراک  يهلأسم  اهنت  هک  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  ینک و  دروخرب 

يرتسب دروخیم و  نیمز  هب  اههچوک  زا  یکی  رد  دـنوش . هارمه  رمایپ  اب  هک  دـنکیم  قیوشت  ار  نانآ  دوریم و  راصنا  ياـههناخ  اـههلحم و 
نییعت مدرم  يزامنـشیپ  يارب  ار  [ 82  ] موتکم ما  نب  ورمع  ربماـیپ ، هحفص 94 ] [ . ] 81 . ] دنک رفـس  ناناملـسم  هارمه  دناوت  یمن  دوش و  یم 

، دهدیم ریمع  نب  بعصم  هب  ار  يدیفس  مچرپ  دیآیم . نوریب  هنیدم  زا  [ 83 « ] ناضمر مهدزاود  هبنشکی  زور   » ناناملسم اب  دوخ  دنکیم و 
نب دعـس   » تسد هب  يرگید  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  تسد  رد  باقع  مان  هب  یکی  تسا : زازتها  رد  هایـس  مچرپ  ود  شترـضح  شیپاشیپ  و 

شنارایهب دـننزیم . ودرا  تسا -  لتـصم  هنیدـم  ياـههناخ  هب  هک  ایقـسلا -  تویب  رد  دـنرذگیم و  راـنید  ینب  بقن  زا  [ . 85 [ » ] 84  ] ذاعم
دنیبیم و ناس  ار  ناگدنمزر  دنروایب . هاچ  نآ  بآ  زا  نارگید  زا  شیپ  دوخ  و  دـنرادرب ، بآ  تساجنآ  رد  هک  یهاچ  زا  دـهدیم  روتـسد 

نب دیز  مقرا و  نب  دیز  ریهط ، نب  دیـسا  بزاع ، نب  ءارب  جیدخ  نب  عفار  دـیز ، نب  ۀـماسا  رمع ، نب  هللادـبع  دـنارذگیم . رظن  زا  ار  کیاکی 
ار صاقو - یبا  نب  ریمع  شاسدرخ -  ردارب  ندید  ناس  نیا  زا  شیپ  صاقو  یبا  نب  دعـس  . دزاسیم جراخ  هدر  زا  یلاسدرخ  تلعب  ار  تباث 
، یلاسدرخ دیوگب  دنیبب و  ارم  ادخ  ربمایپ  مسرتیم  : » دیوگیم ینکیم »؟ هچ  مردارب ؟ : » دسرپیم وا  زا  دنکیم . ناهنپ  ار  دوخ  هک  دنیبیم 
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هب ار  ریمع  دزاس » نم  بیـصن  ار  تداهـش  ادخ  دیاش  هاپـس  هارمه  مرادیم  تسود  نم  هکیلاح  رد  دـهدن  نمهب  هاپـس  اب  یهارمه  يهزاجا  و 
درادـن رتشیب  لاس  هدزناش  نوچ  دـیایب . دـهدیم  هزاجا  وا  هب  ربمایپ  دـهدیم  رـس  هیرگ  ریمع  درگرب »! :» دـیامرفیم دـنربیم . ربمایپ  تمدـخ 

درازگیم زامن  ناناملسم  اب  ایقسلا  تویب  رد  هحفص 95 ] [ . ] 86  ] ددنبیم وا  يارب  ار  شریشمش  دنب  رمک  صاقو -  یبا  نب  دعس   - شدرارب
هدـنب و کنیا  درک . اعد  وت  هاگرد  هب  هکم  مدرم  يارب  میهاربا  تربماـیپ  رادتـسود و  هدـنب و  ایادـخ ، دـنکیم : اـعد  هنیدـم  مدرم  قح  رد  و 
ام لد  رد  ار  هنیدم  قشع  ایادخ ، یهد . تکرب  نانآ  يهویم  هلغ و  ریـش و  هب  هک  دنکیم  اعد  هنیدم  مدرم  يارب  وت  هاگرد  هب  دمحم  تربمایپ 
نم دیـشخب  تـمرح  ار  هـکم  مـیهاربا  وـت  رادتـسود  هـک  هنوگناـمه  ایادـخ ، ربـب . مـخ  هـب  نادرگ و  رود  ار  نآ  يرـسم  يراـمیب  و  ناورپـب ،
زور نیمه  رد  دـنیآ . یم  ربمایپ  تمدـخ  هب  ورمع ، نب  سبـسب  و  ءاـبغزلا ، یبا  نب  يدـع  اـجنیا ، رد  . منادرگیم مرح  ار  هنیدـم  يهدودـحم 

مدش و لاحـشوخ  يدید  ناس  ار  تنارای  يدز و  ودرا  اجنیا  رد  هک  نیا  زا  دیوگیم : هدمآ  ربمایپ  تمدـخ  هب  مارح  نب  ورمع  رـسپ  هللادـبع 
ناگدـنمزر زاو  میدز  ودرا  اج  نمیه  رد  متـساخرب  شکمـشک  هب  هکیـسح  نایدوهی  اب  یتقو  هملـسینب -  ام -  متفرگ . کین  لاـف  هب  ار  نآ 

نایدوهی فرط  هب  هاگنآ  میدنادرگ . زاب  میتفای  لاسدرخ  ار  هک  ره  میداد و  هزاجا  دوب  هحلسا  لمح  هب  رداق  ار  هک  ره  مدید و  ناس  شیوخ 
تقو نآ  زا  هکیروطب  میتشک  تساوخیم  ناملد  هک  نانچ  ار  اهنآ  میدرک و  تکرح  دندوب  نایدوهی  نیرتدنمورین  نامزنآ  رد  هک  هکیـسح 

رب هچنآ  هبار  وت  يهدـید  ادـخ  میوش و  ریگرد  شیرق  اب  ام  هک  مراودـیما  ادـخلوسر  يا  نم  دـنربیم . باسح  ام  زا  نایدوهی  ریاس  نونک  ات 
وا زا  شردپ  ددرگیم . زاب  [ 88  ] یبرخ رد  شیوخ  يهداوناخ  دزن  حومج  نب  ورمع  رسپ  دالخ  زورمین ، [ . 87  ] دزاس نشور  دیآیم  ناشرس 
نب ورمع  دنیبیم .» ناس  عقب  رد  ار  مدرم  ادـخ  ربمایپ  کنیا  : » دـیوگیم دـیراد »؟ یگنج  هحفص 96 ] رفـس [  دصق  منکیم  رکف  :» دسرپیم

يزور دیوش . زوریپ  شیرق  ناکرـشم  ربو  دیبای  تسد  تمینغ  هب  هک  مربیم  دیما  نم  ادخ  هب  تفرگ . دـیاب  کین  لاف  هب  :» دـیوگیم حومج 
اب ربمایپ  ناـضمر  مهدزاود  هبنـشکی  هاـگماش  [ . 89 « ] میدوـب هدز  ودرا  اـج  نیمه  رد  میدرکیم  تـکرح  هکیـسح  ناـیدوهی  فرط  هـب  هـک 

اهدعب دناهدنام و  هنیدم  رد  ربمایپ  روتسد  هب  ای  يهزاجا  هب  مه  رفن  تشه  دنرفن . جنپ  دصیس و  دنکیم . تکرح  ایقـسلا  تویب  زا  ناناملـسم 
و دراد ، مان  هحبس  هک  هرهزینب -  نامیپمه  ینارهب -  ورمع  نب  دادقم  لام  یکی  دنراد : هارمه  بسا  هس  ای  ود  دهدیم . ار  نانآ  دزم  مهس و 

رفن راهچ  ات  کـی  زا  يرتش  ره  رب  [ . 90  ] تسا ماوع  نب  ریبز  لام  یموس  و  دراد ، مان  لیـس  هک  يونغ  دثرم  یبا  نب  دـثرم  هب  قلعتم  يرگید 
راک زا  نم  :» دیوگیم اهدعب  تسا  ناگدایپ  زا  هک  صاقو  یبا  نب  دعـس  دنوریم . هدایپ  ار  هار  يهمه  مه  ياهدع  دـنوشیم . راوس  تبون  هب 
راوس مدـق  کـی  یتـح  نتـشگرب  رد  هچو  نتفر  رد  هچ  مدوـب ، زادـناریت  نیرترهاـمو  مدوـمیپیم  هار  هداـیپ  مدوـب ، ربماـیپ  ناراـی  نیرتدـمآ 

. دنوشیم رتش  کی  رب  راوس  تبون  هب  ۀثراح  نب  دیز  و  مالـسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ملـس و  و  هلآ ) و   ) هیلع هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  «. مدـشن
رسپ ود  نیـصح  لیفط و  و  ثراح ، نب  ةدیبع  دنراوس . يرتش  رب  تبون  هب  ربمایپ -  يهدش  دازآ  هسنا -  ،و  هشبکوبا و  بلطملادبع ، نب  ةزمح 

. دنوشیم راوس  تسا  هدـیرخ  ینزام  دوادوبا  زاو  تسا  هحفص 97 ] ثراح [  نب  ةدیبع  لام  هک  یـشکبآ  رتش  رب  هثاثا  نب  حطـسمو  ثراح ،
تویب زا  هک  نیمه  ادـخ  ربمایپ  [ . 91 .... ] دـنوشیم و راوس  رتش  کی  رب  ءارمحوبا  ناشهدـش  دازآ  و  ءارفع ، نارـسپ  ذوعم  و  فوع ، و  ذاعم ،

، دناهنـسرگ ناشوپب . ار  نانآ  دناهنهرب ، هدـب . انآ  هب  یبکرم  دـناهنهرباپ ، نانیا  ایادـخ ، هک  درادیم  رب  اعد  تسد  دـنکیم  هار  گنهآ  ایـسلا 
هب درامگیم و  اههدایپ  یهدنامرف  هب  ار  هعـصعص  یبا  نب  سیق  . نادرگ رگناوت  تشیاشخب  يایرد  زا  ار  نانآ  دندنملایع ، نک . ریـس  ار  نانآ 

درامشیم و ار  نانآ  [ - 92  ] دراد هلصاف  هنیدم  اب  لیم  کی  هک  هبنع -  یبا  هاچ  يهقطنم  رد  يو  . درامشب ار  ناناملسم  ات  دهدیم  روتسد  وا 
نب سیق  فاـسی و  نب  بیبـح  قیقع ، رد  [ 93  ] دـسریم قیقع  هب  تسا  هدرک  تکرح  ایقـسلا  تویب  زا  هک  هاپـس  . دـهدیم شرازگ  ربمایپ  هب 
نب بیبح  ربمایپ ، دنیآ . یم  نوریب  رهش  زا  هنیدم  زا  ربمایپ  تکرح  زا  سپ  دنکرشم  زونه  هک  رفن  ود  نیا  دنیآیم . ربمایپ  تمدخ  هب  ثحرم 

هارمه ارچ  : » دسرپیم تسا  ناور  شرانک  رد  هک  ذاعم  نب  دعس  زا  دسانشیم و  شدوخ  هالک  ریز  زا  تسا  شوپ  هرز  اپ  ارـس  هک  ار  فاسی 
«. تمینغ ندرب  دصقب  میاهدـش  هارمه  شیوخ  نایرهـشمه  اب  ام  ام . يهیاسمه  و  [ 94  ] یتسه ام  يهدازرهاوخ  وت  :» دنیوگیم دـیاهدمآ »؟ ام 

ییآراک و هک  دننادیم  نم  نایرهشمه  :» دیوگیم بیبح  هحفـص 98 ] دوش [ ». هارمه  ام  اب  دیابن  دشابن  نیدمه  ام  اب  هک  یـسک  :» دیامرفیم
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دعب وشب  ناملـسم  لوا  هن ، :» دـیامرفیم مگنجیم » تمینغ  ندرب  دـصقب  وت  هارمه  موشیمن و  ناملـسم  تسا . دایز  گنج  رد  نم  ینزهبرض 
دنیبیم دعب  دیروخب .» دوخ  هزور   » هک دـهدیم  روتـسد  نانآ  هب  هاگنآ  دـنا . هتـشاد  هزور  زور  ود  یکی  ناناملـسم  ربمایپ و  [ ! 95 « ] گنجب

زا هاپس  [ . 96 !« ] دیروخب ار  دوخ  يهزور  نانامرفان ! هورگ  يا  : » دنک مالعا  نینچ  ات  دیامرفیم  دوخ  يدانم  هب  دنراد . هزور  نانچمه  ياهدع 
زاـمن تساـجنآ  رد  هک  یتـخرد  يهیاـس  ریز  ربماـیپ  دـسریم . رهزا  نبا  رازگیر  هب  هتفرگ  شیپ  ار  نـمتکم  هار  دـنکیم و  تـکرح  قـیقع 
ییوهآ صاقو  یبا  نب  دعس  هب  ربمایپ  نابرت ، رد  دسریم . نابرت  هب  درذگیم و  للم  زا  سپس  تساجنآ . رد  هبنـشود  زور  حبـص  درازگیم .

رد هداـهن  يو  يهناـش  رب  ار  شیوـخ  يهناـچ  ربماـیپ  هکیلاـح  رد  دوریم  هناـشن  نآ  هـب  شیوـخ  ناـمک  ریت و  اـب  دعــس  دـهدیم . ناـشن  ار 
وهآ موقلح  رب  تسار  دنکیم و  اهر  ار  ریت  دعـس ، نکفا . فده  هب  ار  شریت  ایادخ ، نزب . دـیوگیم : دـنکیم و  کمک  يو  هب  يریگهناشن 
یم شود  رب  دربیم و  رس  ار  نآ  تسا . یقاب  وهآ  رد  یقمر  رد  زونه  هک  دینیبیم  دوریم و  ناود  دعس ، دنزیم . يدنخبل  ربمایپ  دنیشنیم .

[97 . ] دـننک تمـسق  نایهاپـس  ناـیم  ار  وهآ  تشوگ  اـت  دـهدیم  روتـسد  ربماـیپ  دـننکیم . فقوت  و  دـیامیپیم ، یهاـتوک  تفاـسم  دروآ .
. دنسرپیم هکم  ناوراک  يهرابرد  وا  زا  . دننیبیم ار  يدرگنابایب  درم  اجنآ  رد  [ 98 « ] دنسریم ۀیبظلا  قرع  هب  ناضمر  مهدراهچ  مدهدیپس  .»

ادخ ربمایپ  : » دسرپیم نک .» مالس  تسوا  رب  هحفـص 99 ] ادخ [  مالـس  دورد و  هک  يربمایپ  هب  ایب  : » دنیوگیم وا  هب  درادن . يربخ  دننیبیم 
رتش هدام  نیا  مکش  رد  هک  وگب  نم  هب  ییادخ  ربمایپ  وت  رگا  :» دیوگیم درم  نآ  نک .» مالس  وا  هب  ایب  يرآ  :» دنیوگیم تسامـش »؟ نایم  رد 
هدام نیا  اب  وت  مهدـب . ار  وت  لاوس  باوج  ات  نم  شیپ  ایب  سرپم ، ادـخ  ربمایپ  زا  دـیوگیم : وا  هب  شقو  نب  ۀمالـس  نب  ۀملـس  « ؟ تسیچ نم 
هملـس زا  يورو  ینزیم »؟ درم  نیا  هـب  تـشز  فرح  هآ ! :» دـیامرفیم ادـخ  ربماـیپ  دراد ! مکـش  رد  یکـشیم  وـت  زاو  ياهدرک  شزیمآ  رتـش 

[ . 99  ] دنادرگیم

یبتجمنسح ماما  دالیم 

هللا مالـس  ارهز  يهمطاف  بلاطیبا و  نب  یلع  يرـسمه  دـنویپ  هتـسجخ  دـنزرف  نیتسخن  هنیدـم ، رد  يرجه  مود  لاس  ناضمر  مهدزناپ  زور 
. دیاشگیم ایند  هب  هدید  دنایگنج -  رفس  رد  هک   - شاروگرزب دج  ردپ و  بایغ  رد  امهیلع 

شیرق ناوراک 

زا ءاقرز -  رد  دـتفایم . هار  هب  هکم  فرط  هب  هزغ  زا  دـننآ  هارمه  لفون  نب  ۀـمرخم  صاع و  نب  ورمع  هلمج  زا  رفن  یـس  هک  شیرق  ناوراک 
زا نانآ  یتقو  شنارای  هارمه  دـمحم  هک  دـهدیم  ربخ  نانآ  هب  ماذـج  يهلیبق  زا  يدرم  تسا -  تاعرذا  یلزنم  ود  رد  هک  ناـعم  ناتـسرهش 
هام کی  دـش . نینچ  يرآ ، دـیوگیم : میدـشن ! هجوتم  ام  دـنیوگیم : تسا . هتخادرپ  نانآ  بیقعت  هب  دـناهدرک  تکرح  هزغ  فرط  هب  هکم 
هک کنیا  دیتشادن . راب  ینادنچ  يالاک  هحفص 100 ] درک [  امـش  هب  ضرعت  دصق  دمحم  هک  تقو  نآ  تشگزاب . برثی  هب  دعب  درک  فقوت 

دینک تبظاوم  ناتناوراک  زا  نیاربانب  دنکیم ، يرامش  زور  نونکا  اعطق  وا  تسا . رتشیب  دنک  ضرعت  امش  هب  هک  نیا  لامتحا  دیرابنارگ  امش 
نب مضمـض  و  دـنریگیم ، ار  دوخ  میمـصت  ناوراک  ياسؤر  ! منیبیمن امـش  اب  یهرز  هراوس و  تارفن و  نم  اریز  دیـشیدنیب  ار  مزال  ریبدـتو 

دصق دمحم  هک  هدب  عالطا  شیرق  هب  دیوگیم : وا  هب  نیافـسوبا  دننکیم . شیرق  هب  ربخ  ندناسر  رومأم  الط  لاقثم  تسیب  نداد  اب  ار  ورمع 
زا ار  شیوخ  نهاریپ  دزادناورف و  ار  نآ  يالاپو  دربب  ار  شرتش  ینیب  دیسر  هکم  هب  یتقو  هک  دهدیم  روتسد  وا  هب  و  دراد . ار  امـش  ناوراک 

[ . 100 ! ] کمک کمک ! هک  دروآ  رب  دایرف  دردب و  رو و  تشپ 

بلطملادبع رتخد  هکتاع  باوخ 

سابع شردارب  هب  دتفایم و  ساره  هب  تخـس  هک  دنیبیم  یباوخ  بلطملادبع  رتخد  هکتاع  دـسرب  هکم  هب  مضمـض  هکنآ  زا  شیپ  زور  هس 
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تسا و هتخادنا  تشحو  هب  تخـس  ارم  هک  ماهدید  یباوخ  بشید  ادخ  هب  ردارب ، دـیوگیم : وا  هب  دـیایب . ات  دـهدیم  ماغیپ  بلطملادـبع  نب 
نایم رد  یسک  اب  مهدیم  وت  يارب  باوخ  نیا  زا  هک  ار  یحرش  نیاربانب  دوش . وت  نانطومه  يارب  یتبیصم  رش و  ثعاب  باوخ  نیا  مسرتیم 

، داتسیا هکم  رازگیر  رد  ات  دیآیم  تسا  هتـسشن  شیوخ  رتش  رب  هک  يراوس  مدید  دیوگیم : يا ؟ هدید  باوخ  هچ  دسرپیم : سابع  راذگ .
وا رودب  مدرم  مدید  سپـس  دیباتـشب ! ناتدوخ  هاگلتق  فرطب  رگید  زور  هس  ات  دهع ! دـب  مدرم  يآ  هک  دیـشک  دایرف  شناوت  يهمه  اب  هاگنآ 

دندوب عمج  وا  رودـب  هکیلاح  رد  تشگ . مارحلادجـسم  دراو  هحفـص 101 ] دندوب [  ناور  وا  لابند  هب  مدرم  هکیلاح  رد  دـعب  دـندش . عمج 
ناتدوخ هاگلتق  فرط  هب  رگید  زور  هس  ات  دـهع ! رب  مدرم  يا  هک  دادرـس  ار  دایرف  نامه  زابو  هبعک  ماـب  تشپ  درب  درک و  دـنلب  ار  وا  شرتش 

ورف ات  دناتلغ  هوک  نییاپ  هب  هتفرگرب  ياهرخص  دعب  دیـشکرب . ار  دایرف  نامه  واو  دناشنرب  سیبقوبا  هوک  زارف  هب  ار  وا  شرتش  هاگنآ  دیباتـشب !
يریبعت اب  باوخ  نیا  ادخب  دـیوگیم : سابع  . دـسرن رد  نادـب  نآ  زا  ياهراپ  هک  دـنامن  هکم  رد  ياهناخ  دـش و  هکتهکت  هوک  نییاپ  داتفا و 
تسود يو  اب  هک  هعیبر -  نب  ۀبتع  رـسپ  دیلو  هبو  دوریم  هاگنآ  يراذگن . نایم  رد  یـسک  اب  يرادب و  هدیـشوپ  ار  نآ  دیاب  مه  وت  و  تسا .
دنکیم ناتساد  هبتع  شردپ  يارب  ار  نآ  دیلو  دیوگن . یسک  هب  هک  دیکأت  دنکیم و  ناتساد  يو  يارب  ار  باوخ  نآ  دروخیمرب و  تسا - 

رود هب  ات  دوریم  سابع  زور ، نآ  يادرف  . دـننادرگیم ناهد  هب  ناـهد  شیوخ  ياـهنمجنا  رد  شیرق  دوشیم و  رـشتنم  هکم  رد  شربخ  و 
سابع هب  شمشچ  نوچ  دننکیم  تبحص  مه  اب  هکتاع ، باوخ  يهرابرد  تسا و  هتسشن  شیرق  زا  ياهدع  اب  هک  لهجوبا  . دنک فاوط  هبعک 

لهجوبا دنیـشنیم  نانآ  رانک  هب  فاوط  زا  سپ  یتقو  ایب . ام  دزن  يدرک  مامت  ار  دوخ  فاوط  یتقو  لضفلاوبا ! يا  دـیوگیم : وا  هب  دـتفایم 
؟ تسا هدش  هچ  رگم  دیوگیم : سابع  تسا ؟ هدرک  روهظ  امش  نایم  رد  تقو  هچ  نز  ربمایپ  نیا  بلطملادبع ! يهریشع  يا  دیوگیم : وا  هب 

نیمه هب  بلطملادبع ! يهریـشع  يا  دیوگیم : لهجوبا  تسا ! هدیدن  يزیچ  دیوگیم : سابع  تسا . هدید  هکتاع  هک  یباوخ  نآ  دیوگیم :
یعدم شباوخ  اب  هکتاع  دننکیم ! ییوگشیپ  يربمایپ و  مه  امش  نانز  الاح  هک  دیا  هدرکن  سب  دننک  ییوگشیپ  يربمایپ و  امـش  نادرم  هک 

هتفگ تسار  اعقاو  هکتاع  رگا  مینامیم ، رظتنم  زور  هسات  ام  نیاربانب  دیباتـشب ! رگید  زور  هس  ات  هک  تسا  هتفگ  صخـش  نآ  هک  تسا  هدـش 
امـش هک  تشاگن  میهاوخ  هحفـص 102 ] امـش [  هیلع  يدنـس  داتفاین  یقافتا  چـیه  تشذـگ و  زور  هس  رگا  اما  داتفا ، دـهاوخ  یقاـفتا  دـشاب 
نانز يهمه  بش ، . دـنوشیم ادـج  مه  زا  دـنکیم و  راکنا  دـشاب  هدـید  یباوخ  هکتاع  هک  ار  نیا  ساـبع  دـیبرع ! يهداوناـخ  نیرتوگغورد 

يهداوناخ نادرم  ییوگدب  هب  نابز  هک  دیداد  هزاجا  دیلپ  راکتـشز  نیا  هب  دـنیوگیم : دـنیآ و  یم  سابع  يهناخ  هب  بلطملادـبع  يهریـشع 
سابع یهدیمن ! باوج  ار  وا  ياهییوگدب  زا  هملک  کی  وتو  دیوگیم  دب  مه  ام  يهداوناخ  نانز  هب  وت  يور  هب  ور  کنیا  ات  دیاشگب  امش 

رگا تفر و  مهاوخ  شغارـس  هب  دنگوس  ادخب  اما  مدادـن . وا  هب  ياهدـنبوک  باوج  چـیه  ماهدرک و  یهاتوک  نم  ادـخ  هب  يرآ ، دـیوگیم :
هار هب  لـهجوبا  دـصق  هب  ساـبع  هک  درذـگیم  هکتاـع  باوخ  زا  زور  هس  . داد مهاوـخ  وا  هب  ینکـشادند  باوـج  تفگ  هراـبود  ار  شفرح 

ناربج ار  نآ  هدش  روط  ره  دیاب  تسا و  هداد  تسد  زا  وا  هب  هلمح  يارب  ار  یتصرف  هک  دـشیدنایم  تسا و  نیگمـشخ  هکیلاح  رد  دـتفایم 
فرح هک  نیا  ضحمب  دوـش و  ور  هب  ور  وا  اـبات  دوریم  وا  فرط  هب  دـتفایم . لـهجوبا  هب  شمـشچ  دـیآیم و  رد  مارحلادجـسم  هب  دـنک .

لهجوبا هک  دنیبیم  ناهگان  نیبزیت . ینامشچ  نارب و  ینابز  مهرد و  ياهرهچ  اب  تسا  کباچ  يدرم  واو  دزاتب  وا  رب  دنک  رارکت  ار  شقباس 
روطنیا میوگب  هاریب  دـب و  وا  هب  هک  نیا  سرت  زا  طـقف  یتـنعل  نیا  هک  دـشیدنایم  دوخ  اـب  ساـبع  دودیم . دجـسم  برد  فرطب  تعرـس  هب 

زارف رب  هرد  لد  رد  هک  تسا  هدینش  ار  يراغف  ورمع  نب  مضمـض  يادص  تسا ، هدینـشن  سابع  هک  هدینـش  يزیچ  لهجوبا  هک  وگن  دودیم !
يآ دـشکیم : دایرف  تسا  هداد  كاـچ  ار  شنهاریپ  هکیلاـح  ردو  تسا -  هدـنکفاورف  ار  شنـالاپ  هدـیرب و  ار  شاینیب  هک  يرتش  شرتش - 

هتفرگ رارق  شناوریپ  دـمحم و  هلمح  دروم  تسا  نایفـسوبا  هارمه  هک  امـش  لاوما  تفر ! تسد  زا  ناوراک  تفر ! تسد  زا  ناوراک  شیرق !
هحفص 103 ] کمک [ ! کمک ! دیسرب ! نآ  هب  هک  منکن  رکف  تسا ،

هکم رافک  ندش  جیسب 
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گنج يهدامآ  باتـشب  هکم  مدرم  [ » 101  ] دزاسیم لوغـشم  دوخ  هب  فرـصنم و  ساـبع  زا  ار  لـهجوبا  لـهجوبا و  زا  ار  ساـبع  ربخ ، نیا 
لثم نیا  هک  مینامهفیم  اهنآ  هب  هن ، تسا ! یمرـضح  نب  ورمع  ناوراک  لثم  مهنیا  دناهدرک  لایخ  شناوریپ  دمحم و  دنیوگیم : دنوشیم و 

ناتفرح هک  دـیدید  دـنیوگیم : دـنوشیم و  نامداش  مشاهینب  دـنتفایم و  تشحو  هب  تخـس  هکتاـع  باوخ  زا  شیرق  [ 102 !« ] تسین نآ 
ره و  دننکیم ، یگنج  رفـس  هدامآ  ار  دوخ  زور  هس  ای  ود  شیرق  ! دیوگیم غورد  هکتاع  میتسه و  وگغورد  ام  دیتفگ  هک  دـماین  رد  تسرد 
نب لیهـس  [ . 103 . ] دنباتـشیم تسدگنت  صاخـشا  کمک  هب  رگناوت  دارفاو  دـنرخیم  مه  يرادـقمو  دـنروآیم  نوریب  دـنراد  هحلـسا  هچ 

زا هک  امش  زا  یناناوج  دمحم و  کنیا  شیرق ، هورگ  يا  : » دیوگیم دنکیم و  جیسب  ار  مدرم  هتساخرب و  شیرق  نادرم  زا  دنچ  ینت  ابورمع 
دهاوخیم یبکرم  سک  ره  نیاربانب  دناهدروآ . هلمح  شیرق  يهراجتلا  لام  امـش و  ناوراک  هب  برثی  مدرم  دـناهدش و  ردـب  يدادـجا  نییآ 

تال هب  :» دیوگیم هتساخرب  مه  دوسا  نب  ۀعمز  تسا .» رضاح  حالس  کنیا  تسا  دنمزاین  یحالس  هب  سک  ره  تسا و  رضاح  بکرم  کنیا 
تسا نآ  رد  امش  یتایح  ياههیامرـس  هک  یناوراک  هب  دنهاوخب  برثی  مدرم  دمحم و  هک  نیا  زا  رتنیگمهـس  ياهثداح  هک  دنگوس  يزع  و 

رهش رد  دیابن  رفنکی  یتح  دیوش و  هحفص 104 ] هدامآ [  گنج  يارب  یگمه  نیاربانب  تسا . هدماین  شیپ  امـش  يارب  نونک  ات  دننک  ضرعت 
ناوراک نیا  هب  دـمحم  رگا  هچ  تسا . رـضاح  هک  حالـس  بکرم و  هک  حالـس  بکرم و  نیا  درادـن  هحلـسا  بکرم و  یـسک  رگا  و  دـنامب .
ياهثداح مسق  ادخب  شیرق ، هورگ  يا  : » دیوگیم دیمع  نب  همیعط  دیآ .» رد  مه  ناترهش  هب  هک  دیشاب  هتشاد  ار  نیا  راظتنا  دنک  ادیپ  تسد 

هب تسا  نآ  رد  امـش  یتایح  ياههیامرـس  ییاراد و  هک  شیرق  هزاجتلا  لام  ناـتناوراک و  هک  تسا  هدـماین  شیپ  ناـتیارب  نیا  زا  رتنیگمهس 
ناوراک نیا  رد  یلام  دشاب و  هتـشاد  الابب  مهرد  تیـسب  هک  مسانـشیمن  فانم  دبع  يهریـشع  زا  ینز  ای  درم  ادخب  دیآرد . دربتـسد  ضرعم 

هاگنآ مینک .» راوس  زهجم و  ار  وا  هک  میراد  یفاک  حالـس  بکرم و  ام  هک  دنادب  درادـن  یحالـسو  بکرم  سکره  یناربانب  دـشاب . هتـشادن 
سپـس دـهدیم . مه  ار  نانآ  يهداوناخ  یجرخ  دـنکیم و  نیمأت  ار  نانآ  يهحلـسا  دـهدیم و  صاصتخا  گـنج  ناـبلطواد  هب  رتش  تسیب 

یگداـمآ راـهظا  بکرمو  حالـس  نیمأـت  يارب  یلو  دـننکیم  قیوشت  یگنج  رفـس  هب  ار  مدرم  هتـساخرب  نایفـسوبا  رـسپ  ود  ورمع  هلظنح و 
باوـج دـینکیمن »؟ یگداـمآ  راـهظا  بـکرم  حالــس و  نیمأـت  يارب  ناتنادــنواشیوخ  نـیا  لـثم  امــش  :» دنــسرپیم ناـنآ  زا  دــننکیمن .

زا دوریم و  شیرق  نارگناوت  غارـس  هب  یلید  يهیواعم  نب  لفون  «. تسا نایفـسوبا  لام  تسه  هچ  ره  میرادـن و  یتورث  اـم  ادـخب  :» دـنهدیم
وا هب  رانید  دـصناپ  هعیبر ، یبا  نب  هللادـبع  دـننک . تکرـش  نابلطواد  يارب  يراوس  بگرم  گنج و  جراخم  نیمأت  رد  هک  دـهاوخیم  ناـنآ 

نیا لفون  دهدیم . رانید  دصیـس  ای  تسیود  يزعلادبع  نب  بطیوح  ناسرب . ینیبیم  مزال  هک  یفرـصم  ره  هب  ار  نیا  دـیوگیم : دـهدیم و 
هحفص 105] دنتـسه [  یگنج  تکرح  فلاخم  شیرق  رظنبحاص  هبرجت و  اب  نادرم  [ . 104  ] دنکیم رتش  هحلسا و  دیرخ  فرص  ار  اه  لوپ 
، هعیبر نارـسپ  هبیـش  هبتع و  فلخ ، نب  ۀیما  رماع ، نب  ثراح  نایمنآ ، رد  میورب . گنج  هب  دیابن  هک  دـنیوگیم  مه  هب  هتفر  رگیدـکی  دزن  و 
ار نانآ  لهجوبا  هک  نیاات  دنتـسه . نتفر  فلاـخم  نارگید  زا  شیب  هبنم  نب  صاـع  و  فلخ ، نب  ۀـیما  نب  یلع  یترخبلاوبا  مازح ، نب  میکح 
نآ هجیتن ، رد  تساهنز »! راک  نیا ، : » دنیوگیم دننکیم و  يراکمه  وا  اب  ثراح  نب  رـضن  طیعم و  یبا  نب  هبقع  دـنکیم و  یلدزب  هب  مهتم 
زا کیچیه  هک  تسا  نیا  دیامنیم  تباث  ار  هبیش  هبتع و  رماع و  نب  ثراح  تفلاخم  هک  یلئالد  هلمج  زا  دنوشیم . هارمه  هاپـس  اب  رفن  دنچ 
دزن ياهریشعمه  ای  ینامیپمه  نوچ  ،و  دننکیم هیهت  یسک  يارب  یبکرم  المع  هن  دنهدیمن و  ار  نابلطواد  يارب  بکرم  نیمأت  داهنـشیپ  اهنآ 

يراد و یلوـپ  رگا  :» دـنیوگیم وا  هب  دـننک  هیهت  شیارب  یبـکرم  هک  دـهاوخیم  ناـنآ  زاو  تـسا  رتـشیب  تسدـگنت و  هـک  دـیآیم  ناـنآ 
ياج هب  دـنوشیمن  هارمه  هاپـس  اب  هک  اهنیا  [ . 105  ] تسا رادربخ  نانآ  لـمع  نیا  زا  شیرق  و  نیـشنب »! يرادـن  رگا  نک و  رفـس  یهاوخیم 

زا یکی  وت  :» دنیوگیم هتفر  وا  دزن  ياهدع  دتـسرفیم . دوخ  ياج  هب  ار  یـسک  هن  دوریم و  دوخ  هن  بهلوبا  اما  دنتـسرفیمار ، یـسک  دوخ 
ای وش و  هارمه  هاپس  اب  ای  نیاربانب  تفرگ . دنهاوخ  قشمرس  وت  زا  هلیبق  دارفا  رگید  ینکن  تکرش  جیسب  نیا  رد  وت  رگا  . یتسه شیرق  ناورس 
وا دزن  لهجوبا  متسرفیم »! مدوخ  ياج  هب  ار  یـسک  هنو  موریم  هن  هک  مسق  يزع  تال و  هب  : » دیوگیم تسرفب .» تدوخ  ياجب  ار  یـسک 

نیا زا  هک  لهجوبا  !« میاهدرک مادـقا  یگنج  رفـس  نیا  هب  تناردـپ  نید  وت و  نید  رطاخ  هب  طقف  ام  نوچ  هبتعوبا ! يا  وشاپ  : » دـیوگیم هتفر 
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هحفـص 106] هنو [  دوشیم  هاپـس  هارمه  دوخ  هنو  دنامیم  تکاس  مه  بهلوبا  دنکیمن . يدنت  يو  اب  دوش  ناملـسم  بهلوبا  هک  دسرتیم 
هتـسب ارم  تسد  هکتاع  باوخ  :» دیوگیم هراومه  و  تسا . هدید  هکتاع  هک  تسا  یباوخ  سرت  زا  نیاو  دتـسرفیم ، دوخ  ياج  هب  ار  یـسک 

بلط ورب ، وت  : » دـیوگیم وا  هب  دتـسرفیم و  گنج  هب  دوخ  ياجب  تسا  راکهدـب  وا  هب  هک  ار  ماشه  نب  صاع  بهلوبا ، مه  یتیاورب  !« تسا
مـشچ هب  نآ  موش  تبقاع  زا  ییاههناشن  تسین و  تکرح  هب  لیام  هجوچیهب  هک  زین  مازح  نب  میکح  [ . 106 « ] مدیشخب وت  هب  وت  زا  ار  مدوخ 

. دربیم رـس  رتش  دنچ  لهجوبا  [ - 107  ] هکم یلزنم  کی   - نارهظلارم رد  دوشیم . هاپـس  هارمه  شیوخ  یبلق  لـیم  فـالخ  رب  تسا  هدـید 
نیا هک  مازح  نب  میکح  دـیالآیم . شیوخ  نوخ  هب  ار  ودرا  ياـهرداچ  يهمه  وا  درپیم  وس  ره  هب  دـهدیم  ناـج  زونه  هک  اـهنآ  زا  یکی 
درک دـهاوخ  وا  اب  یتشز  راتفر  هچ  لهجوبا  ددرگرب  رگا  هک  دـشیدنایم  زاب  یلو  دـتفایم  تشگزاب  رکف  هب  دریگیم  دـب  لاف  هب  ار  هثداـح 

هتـسشن هرخـص  نآ  رب  هعیبر -  نب  ۀبتع  یحیـسم  رگراک  سادـع -  دـنیبیم  دـسریم  ءاضیب  هینث  هب  یتقو  دـهدیم . همادا  دوخ  هار  هب  راچان 
ار ود  نآ  ياهاپ  دناسریم و  نانآ  هب  ار  دوخ  هدی  ود  دنسریم  رس  هعیبر  نارسپ  هبیـش  هبتع و  ات  دنرذگیم ، شرانک  زا  هاپـس  دارفا  تسا و 

ربماـیپ ادـخب و  امـش ، يادـف  مرداـم  ردـپ و  هک  دـنزیم  داـیرف  تسا  ناور  شاهنوـگرب  شیاـهکشاو  دـیرگیم  هک  یلاـح  رد  دریگیم و 
زاب اما  ددرگرب ، دریگیم  میمصت  سادع  نخس  ندینش  هرظنم و  نیا  ندید  اب  مازح  نب  میکح  ! دیا هناور  ناتدوخ  هاگلتق  هب  امـش  تسادخ و 

وا زا  دـنکیم . هیرگ  هک  دـنیبیم  ار  سادـع  دـسریم و  رـس  جاـجح  نب  هبنم  رـسپ  صاـع  دـعب ، هظحل  دـنچ  دـهدیم . هـمادا  دوـخ  هار  هـب 
هک منکیم  هیرگ  دـناهقطنم  نیا  مدرم  نارورـس  هحفـص 107 ] هک [  مدوخ  باـب  راود  نیا  رب  : » دـیوگیم ینکیم »؟ هیرگ  ارچ  :» دـسرپیم
هب هکیلاح  رد  سادع  تسادخ »؟ ربمایپ  یتسارب  دمحم  ایآ  :» دسرپیم صاع  دنگنجیم .» ادخ  ربمایپ  اب  دنوریم و  شیوخ  هاگلتق  هب  دـنراد 
نب صاع  تسا ». نایمدآ  همه  يارب  ادخ  ربمایپ  وا  مسق  ادخب  يرآ   » هک درادیم  رب  هیرگ  زا  يدایرف  تسا  هدمآ  مشخ  هب  هتفشآرب و  تدش 

کش و لاح  رد  ناکرـشم و  هارمه  دعب  ات  دهدیم  همادا  دوخ  هار  هب  تسا  دیدرت  کش و  رد  هکیلاح  رد  دـعب  اما  دورگیم ، مالـسا  هب  هبنم 
دوریم و هکم  هب  هرمع  دـصقب  ذاـعم  نـب  دعـس  يزور  نـیا ، زا  شیپ  [ . 108 . ] ددرگیم زاـب  اـجنامه  زا  سادـع  و  دوشیم . هتـشک  یلدود 

نالعا ام  هب  هتفرگ و  هانپ  رد  ار  دـمحم  هک  ار  نیاوت  : » دـیوگیم وا  هب  دـیآیم و  هیما  يهناخ  هب  لـهجوبا  دوشیم . فلخ  نب  ۀـیما  ناـمهیم 
ام راید  زا  امـش  ناوراک  هار  هک  نادب  اما  وگب : یهاوخیم  هچ  ره  وت  : » دـیوگیم وا  هب  ذاعم  نب  دعـس  ینکیم »؟ نامهیم  تسا  هداد  گنج 

ذاـعم نب  دعـس  تسا »! هرد  نیا  مدرم  رورـس  وا  هک  نزن  مکحلاوـبا  هب  ار  فرح  نیا  هب ! : » دـیوگیم دعـس  هـب  فـلخ  نـب  ۀـیما  درذـگیم »!
مهاوخ ار  فلخ  نب  ۀـیما  اـمتح  دومرفیم : هک  مدینـش  دـمحم  زا  مدوـخ  نم  دـنگوس  ادـخب  ینزیم ! ار  فرح  نیا  هیما  يا  وـت  :» دـیوگیم

نوچ ببس  نیمهب  دراذگیم . رثا  فلخ  نب  ۀمیا  لد  رد  تخـس  نخـس  نیا  يرآ .» : » دیوگیم يدینـش »؟ وا  زا  وت  : » دسرپیم هیما  تشک »!
هبقع دوریم . وا  يهناخ  هب  لهجوبا  طـیعم و  یبا  نب  هبقع  دورب . ردـب  هب  هاپـس  هارمه  دوشیم  رـضاح ن  هیما  دوشیم  رداـص  جیـسب  ناـمرف 

زاس رطعم  روخب  اب  ار  تدوخ  ایب   » هک دراذگیم  وا  شیپ  ار  لقنم  هبقع  دراد . تسد  رد  ینادهمرـس  لهجوبا  و  روخب . اب  تسا  هدروآ  یلقنم 
ار راید  نآ  رتش  نیرتهب  ات  دهدیم  روتـسدو  دـیآیم  مشخ  هب  هیما  ییوناب »! وت  هک  شکوربا  رب  همرـس  : » دـیوگیم لهجوبا  و  ینز »! وت  هک 

همه زا  شیب  هـک  یـسک  [ . 109 . ] دـنرخیم وا  يارب  مهرد  دصیـس  هب  ار  ریـشقینب  نارتش  زا  يرتـش  هداـم  دـنرخب . هحفـص 108 ] وا [  يارب 
تسد زا  مراد  ناوراک  نآ  رد  لام  هچنآ  و  دورن ، هک  دریگب  میمصت  شیرق  شاک  يا  دیوگیم : تسا . رماع  نب  ثراح  تسا  نتفر  فلاخم 

اهنآ ن نتفر  عنام  ارچ  سپ  یم . درم  نیا  ياسؤر  زا  یکی  وت  دنیوگیم : وا  هب  دورب . نیب  زا  نآ  اب  فانمدبع  يهریـشع  لاوما  يهمه  دورب و 
هاپس نیا  ابو  دشاب  هتشاد  یقمر  هک  تسین  یـسک  دناهتفرگ و  تکرح  هب  میمـصت  یعمجهتـسد  شیرق  هک  منیبیم  نم  دیوگیم : يوشیم ؟

، میوگیم هچ  نآلا  نم  دنادب  شیرق  هک  ملیام  هنو  منک  لمع  شیرق  فالخ  رب  متـسین  لیام  نم  و  يرامیب . تلع  هب  رگم  دشاب  هدشن  هارمه 
غیت مد  هب  ار  شدوخ  موق  دراد  وا  هک  مراد  نیقی  دروآ و  دـهاوخ  رابب  مدرم  نیا  يارب  ییالب  دـنکب  لـهجوبا  يراـک  ره  منادیم  هک  نیا  اـب 

. ددرگنرب هکم  هب  هک  دتفایم  رکف  نیا  هب  دنکیم و  میـسقت  شنادـنزرف  نایم  ار  شلاوما  زا  یـشخب  رماع ، نب  ثراح  دـهدیم . برثی  مدرم 
تحاران ارم  هک  ماهدید  یباوخ  نم  دـیوگیم : وا  هب  دـیآیم و  يو  دزن  [ 110  ] جـجأی رد  تسوا -  ناسحا  نوهرم  هک  ورمع - نب  مضمض 
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ار هکم -  يهرد  امـش -  يهرد  نیا  نییاپ  اـت  ـالاب  زا  هک  تسا  نوخ  لیـس  مدـید  دـشاب  يرادـیب  رد  ییوگ  مدوب و  مرتش  راوس  تسا . هدرک 
مدب دصقم  نیا  زا  نم  هک  دیایب  شدـب  نآ  زا  نانچ  هک  تسا  هدرکن  يدـصقم  چـیه  گنهآ  سکچـیه  دـیوگیم : ثراح  تسا ! هتفرگارف 
رهـش زا  هک  نیا  زا  شیپ  ار  باوخ  نیا  رگا  دیوگیم : ثراح  يورن . ینامب و  دـیاب  وت  هک  مدـقتعم  نم  دـیوگیم : وا  هب  مضمـض  دـیآیم !

شیرق راذگن  نک و  ناهنپ  هحفص 109 ] ار [  رما  نیا  مه  نونکا  متشادیم . رب ن  شیپ  هب  مه  مدق  کی  یتح  مدوب  هدینش  وت  زا  میایب  نوریب 
تکرح هب  میمـصت  نوچ  شیرق  [ . 111  ] دـنزاسیم یلدزب ) هب   ) مهتم دوش  ناـنآ  تکرح  عناـم  هک  ار  سکره  اریز  دـنوش . رادربـخ  نآ  زا 

. دنوش فرـصنم  راک  نیا  زا  هک  دنامیم  يزیچ ن  و  دنروآیم ، دای  هب  تسا  هداد  يور  رکبینب  يهلیبق  نانآ و  نایم  هک  ار  هچنآ  دنریگیم 
زاـب دـیبای  تسد  شیوـخ  دوـصقم  هب  مه  رگا  شیرق  هورگ  يا  دـیوگیم : تسا . هعیبر  نب  ۀـبتع  تسا  كاـنمیب  هـمه  زا  شیب  هـک  یـسک  »

هب هدـمآ  تسا -  هنانکینب  فارـشا  زا  هک  یجلدـم -  کلام  نب  ۀقارـس  لاوحا ، نیا  رد  [ 112 « ] درادن نیمأت  دننامیم  رهـش  رد  هک  یناسک 
تمرح هکم  زا  تعرـس  هب  هجیتـن  رد  دـننزن . امـش  هیلع  يراـک  هب  تسد  هناـنک  امـش  باـیغ  رد  هک  منکیم  نیمـضت  نـم  دـیوگیم : ناـنآ 

هک لاـس  نس و  مک  رـسپ  نیا  تسا . فیخا  نب  صفح  رـسپ  رطاـخب  تسا  هداد  يور  رکبینب  يهلیبـق  شیرق و  ناـیم  هک  یگنج  دـننکیم .
نب رماع  دوریم . نانجـض  هب  شیوخ  يهدـشمگ  رتش  لابند  هب  نت  ربیم  شیربا  يهماج  دراد و  رـس  رب  یلکاک  تسا و  هزیکاپ  يوراـبیز و 

: دهدیم باوج  رسپ »؟ يا  یتسه  هک  وت  : » دسرپیم وا  زا  دتفایم . وا  هب  شمشچ  تسا  رکبینب  يهلیبق  سیئر  تسا و  نانجض  رد  هک  دیزی 
شیرق زا  ینوخ  رگم  : » دـیوگیم هلیبق  دارفا  هب  دـیزی  نب  رماـع  دوشیم  رود  رـسپ  نیا  یتـقو  متـسه .» یـشیرق  فیخا  نب  صفح  رـسپ  نم  »
تـسد هب  هک  ياهتـشک  يازا  رد  ار  رـسپ  نیا  سک  ره  :» دیوگیم اهنوخ .» هکلب  نوخ  کی  هن  میتسه و  يرآ  : » دنیوگیم دـیتسین »؟ راکبلط 

هک شاهداوناخ  زا  يدرف  یفالت  هب  ار  رـسپ  نآ  دوریم و  هلیبق  دارفا  زا  یکی  دـشاب .» هدروآ  ردیم  امت  هب  ار  نآ  یفـالت  دـشکب  دراد  شیرق 
يا : » دیوگیم دیزی  نب  رماع  دـننکیم . هحفـص 110 ] هرکاذم [  رکبینب  اب  هراب  نیا  رد  شیرق  دـشکیم . تسا  هدـش  هتـشک  شیرق  طسوت 

ياهبنوخ مه  ام  دیهدب  ار  ام  ناگتـشک  ياهبنوخ  دیهاوخیم  رگا  دیهاوخیم ؟ هچ  ام  زا  میراکبلط . امـش  زا  نوخ  نیدنچ  ام  شیرق ، هورگ 
ام دیرذگب و  شیوخ  ناگتشک  زا  امش  ات  مینکیم  باسح  مه  اب  ار  رگیدکی  ياههتشک  دیهاوخیم  مه  رگا  و  میهدیم . ار  امـش  ناگتـشک 

دیزی نب  رماع  : » دنیوگیم دنریگیم و  مک  تسد  دوب  نانآ  ریاشع  زا  یکی  زا  هک  ار  رـسپ  نآ  نوخ  شیرق  میرذگب .» شیوخ  ناگتـشک  زا 
ردارب صفح -  نبزرکم  يزور  . دـننکیم هبلاطم ن  ار  نآ  ياهبنوخ  دنـشوپیم و  ماقتنا  زا  مشچ  نت .» کـی  هب  نت  کـی  دـیوگیم . تسار 

ریـشمش رماع  دوریم . وا  کیدزن  دتفایم . تسا  راوس  يرتش  رب  هک  دیزی  نب  رماع  هب  شمـشچ  درذگیم . نارهظلا  رم  زا  لوتقم -  كرـسپ 
هکم هب  هتـشادرب  ار  رماع  ریـشمش  هاگنآ  دردیم . ریـشمش  اب  ار  شمکـش  سپـس  دشکیم و  دنزیم و  ریـشمش  هب  ار  وا  زرکم  دراد . لیامح 

هتخیوآ هبعک  يهدرپ  هب  دیزی  نب  رماع  ریشمش  هک  دننیبیم  شیرق  دوشیم  حبص  نوچ  دزیوآیم . هبعک  يهدرپ  هب  ار  نآ  هنابـش  دروآیم و 
نیا رد  البق  اریز  [ » 113  ] تسا هتـشک  اروا  هدرک و  هلمح  يو  هب  صفح  نب  زرکم  هک  تسا  دـیزی  نب  رماع  ریـشمش  نیا  دـنیوگ : تسا و م 

زا نت  هس  ای  ود  ات  دـنوشیم  هداـمآ  دـنبوشآیم و  رب  تخـس  شیوخ  سیئر  ندـش  هتـشک  زا  رکبینب  دناهدینـشیم . زرکم  زا  ینخـس  هراـب 
دهدیم ار  نیمضت  نآ  هقارـس  نوچ  اما  دنربیم . رـسب  ینارگن  نیا  رد  شیرق  دوشیم  هداد  جیـسب  هکم  رد  یتقو  دنـشکب . ار  شیرق  نارتهم 

هحفص 111 ] [ . ] 114 «. ] دنوریم نوریب  هکم  زا  تعرس  هب  دنرادیم و  يوق  لد 

شیرق هاپس  تکرح 

مـشاه نب  ورمع  يهدش  دازآ  هراس  زا : دنترابع  نازینک  دننکیم . تکرح  هکم  زا  دـنراد  هارمه  هریاد  هدـنزاون و  نازینک  هکیلاح  رد  شیرق 
رـس رتش  دـننزیم  ودرا  بآ  نتـشادرب  يارب  اـج  ره  فلخ . نب  ۀـیما  زا  ياهدـش  دازآ  زینک  بلطم و  نب  دوسا  يهدـش  دازآ  هزع  بلطم ، نب 

تردق و ات  دنـشکیم  كدی  ار  بسا  دصکی  دنراد . رتش  دصتفه  تسا . رفن  هاجنپ  دـصهن و  يهرامـش  دـنزاونیم . ناگدـنزاون  دـنربیم و 
زین ناـگدایپ  ناـیم  رد  و  دناهدیـشوپ ، هرز  همه  ناراوس  تسا . موزخمینب  لاـم  نابـسا  نیا  زا  بسا  یـس  دـنهد . شیاـمن  ار  شیوخ  تورث 
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هب تسا  هدروآ  تسدب  هلخن  رد  شناوریپ  هارمه  هچنآ  مه  هعفد  نیا  هک  تسا  هتشادنپ  دمحم  دیوگیم : لهجوبا  دنتسه . شوپهرز  ياهدع 
هاپـس و نیا  هب  هراـشا  دـنوادخ  اهدـعب  هن ؟ اـی  مینک  عاـفد  میناوتیم  شیوخ  ناوراـک  زا  هک  دـنامهف  میهاوـخ  وا  هب  دروآ . دـهاوخ  گـنچ 
دندمآ و نوریب  مدرم  هب  ییامندوخ  يزارفندرگ و  لاح  هب  شیوخ  نیمزرـس  زا  هک  دیـشابم  یناسک  دننام  و  : » دیامرفیم نانآ  ییامنتردق 

هضحر نب  ءامیا  ياهرداچ  رانک  زا  نوچ  شیرق  هاپس  [ . 116 [ « ] 115  ] دراد هطاحا  دننکیم  هچنآ  هب  ادخ  هکنآ  لاح  دندنبیم  رب  ادـخ  هار 
يهدامآ میتسرفب  یگنج  نادرم  هحلسا و  امش  يارب  دیهاوخب  رگا  هک  دهدیم  ماغیپ  دتسرفیم و  هیده  شرسپ  هارمه  رتش  هد  يو  درذگیم 

ماجنا هب  دوب  وت  رب  هک  ار  ياهفیظو  یتشاد و  ساپ  ار  تیدنواشیوخ  دنویپ  هک  دنهدیم  ماغیپ  وا  باوج  رد  هاپس  نارس  میتسه . نآ  نداتسرف 
هکنانچ رگا  اما  دوب . میهاوخن  زجاع  ناشربارب  رد  هک  میگنجیم  مدآ  يا  هدـع  هحفـص 112 ] اب [  ام  رگا  هک  مسق  نامدوخ  ناجب  يدناسر .
نارـسپ هبیـش  هبتع و  هک  تسا  هار  رد  شیرق  هاپـس  [ . 117  ] دسریمن ادـخ  هب  شروز  سکچیه  میگنج  رد  ادـخ  اب  ام  دـنکیم  اعدا  دـمحم 

تـسا هدید  بلطملا  دبع  رتخد  هکتاع  هک  یباوخ  هب  چیه  : » دـیوگیم يرگید  هب  یکی  دـننامیم . بقع  دـنیوگتفگ  مرگ  هکیلاح  رد  هعیبر 
دـسریم و رـس  لـهجوبا  دـهدیم . حرـش  شیارب  تسا »؟ هدـید  یباوـخ  هچ  : » دـسرپیم ماهدیـسرت »؟ یلیخ  نآ  زا  هـک  نـم  ياهدیـشیدنا ،
هک بلطملادبعینب  يهریشع  زا  تسا  بیع  : » دیوگیم هکتاع .» باوخ  يهرابرد  : » دنیوگیم دینکیم »؟ تبحـص  هچ  يهرابرد  : » دسرپیم

رخآ : » دننکیم يربمایپ  ییوگـشیپ و  ام  هیلع  اهنآ  نانز  یتح  دـنکیمن و  افتکا  دـننک  يربمایپ  ییوگـشیپ و  ام  هیلع  اهنآ  نادرم  هک  نیا  هب 
زا دعب  امش  : » دیوگیم لهجوبا  يدرگرب »؟ یهاوخیم  : » دیوگیم يرگید  هب  یکی  هاگنآ  دنراد .» کیدزن  يدنواشیوخ  تبـسن  ام  اب  نانآ 

تـسا هدش  کیدزن  هکنیا  زا  سپ  دینک و  اهر  نمـشد  تسد  هب  ار  ناتدوخ  يهلیبق  دیدرگرب و  دیهاوخیم  دـیاهدش  هارمه  هاپـس  اب  هک  نیا 
نم هن ، دش ؟ دنهاوخ  ریگرد  امش  اب  شهاپس  دمحم و  دینکیم  رکف  دینک ؟ هطبار  عطق  ناتهلیبق  اب  دیهاوخیم  دیناتـسب  نمـشد  زا  ماقتنا  هک 

ضحمب دننزیم و  ودرا  نم  اب  منزب  ودرا  اج  ره  هک  مراد  هارمه  ار  منادنواشیوخ  زا  رفن  داتـشه  دـصکی و  نآلا  نم  متـسه . امـش  فالخ  رب 
ياهتفر و نوریب  باوص  هار  زا  تدوخ  وت  : » دنیوگیم دیدرگرب »! دیدرگ  رب  دیهاوخیم  رگا  امـش  دـننکیم . تکرح  منک  تکرح  هک  نیا 

سوحنم يدرم  لهجوبا -  هب  هراشا  هحفص 113 - ] درم [  نیا  : » دیوگیم هبیش  شردارب  هب  هبتع  هاگنآ  «. يربیم یهارمگ  هب  ار  تاهلیبق  مه 
هبیـش میورب .» ایب  نکن و  شوگ  ار  وا  فرح  نیاربانب  درادـن . يو  اـب  میراد  دـمحم  اـب  اـم  هک  ار  يدـنواشیوخ  يهطبار  نآ  هوـالع  هب  تسا 
همادا شیوـخ  هار  هب  و  دـش .» دـهاوخ  اـم  نماد  رب  یگنن  يهکل  میدرگرب  مییاـیب و  میاهدـش  هارمه  هاپـس  اـب  هـکنآ  زا  دـعب  رگا  : » دـیوگیم

باوـخ و نیب  دوریم . باوـخ  هب  [ 119  ] تلـص نب  میهج  دنـسریم . [ - 118  ] هنیدـم هب  هکم  یلزنم  جـنپ  رد  هفحج -  هب  بـش  دـنهدیم .
، هعیبر نب  هبتع  دیوگیم : دسریم  وا  کیدزن  هب  نوچ  دیآیم . شربارب  زا  دراد  هارمه  يرتش  هک  بسا  رب  راوس  يدرم  هک  دنیبیم  يرادـیب 
زا رگید  دنچ  ینت  و  دـندش . هتـشک  دـلیوخ  نب  لفون  و  لهجوبا )  ) مکحلاوبا يرتخبلاوبا ، فلخ ، نب  ۀـیما  دوسا ، نب  ۀـعمز  هعیبر ، نب  ۀـبیش 

میهج نخس  . تخیرگ شردارب  دزن  زا  مشاه  نب  ثراح  و  تشگ . ریـسا  ورمع  نب  لیهـس  و  دندش . هتـشک  هک  دربیم  مان  ار  شیرق  فارـشا 
میهج دیوریم »! ناتدوخ  هاگلتق  فرط  هب  دـیراد  امـش  هک  مدـقتعم  نم  : » دـیوگیم نارگید  هب  ناگدنونـش  زا  یکی  دـسریم  اجنیا  هب  هک 

یتارطق هک  دنامن  يرداچ  ات  درک  هناور  یماظن  يودرا  فرط  هب  ار  نآ  دز و  شرتش  يهنیـس  ولج  هب  ياهبرـض  هاگنآ  : » دهدیم همادا  نینچ 
نیا : » دـیوگیم لهجوبا  دـچیپیم . شیرق  يودرا  رـسارس  رد  دـننکیم و  لقن  لـهجوبا  يارب  ار  باوخ  نیا  «. دـشن هدیـشاپ  نآ  رب  نوخ  زا 
میهج هب  شیرق  شناوریپ »! دمحم و  ای  امو  دوشیم  هتشک  یـسک  هچ  هک  دش  دهاوخ  مولعم  ادرف  بلطمینب . يهلیبق  زا  تسا  يرگید  ربمایپ 

: دـید یهاوـخ  مشچ  هب  يا  هدـید  باوـخ  رد  هچنآ  فـالخ  رب  ادرف  دریگیم . يزاـب  هب  ار  وـت  باوـج  رد  ناطیـش  تقیقح  رد  : » دـنیوگیم
هحفـص نیا [  میدرگرب ؟ ییآیم  : » دـیوگیم شردارب  هب  ییاهنت  رد  هبتع  لاوحا ، نیا  رد  دـنوشیم .» ریـسا  هتـشک و  دـمحم  ناوریپ  فارـشا 

رگا مدوخ  ناج  هب  تفگن . غورد  ام  هب  سادع  ادـخ  هب  سادـع ، يهتفگ  لثم  تسا و  هکتاع  باوخ  لثم  تسا  هید  میهج  هک  یباوخ  [ 114
برع دارفا  نیرتتخبشوخ  وا  يهلیسوب  دشاب ، وگتسار  رگا  دننک و  عفد  ار  وا  رش  هک  دنتسه  یناسک  برع  نایم  رد  دشاب . وگغورد  دمحم 
هاپـس نیا  نایم  زا  ایآ  یلو  ییوگیم ، وت  هک  تسا  نیمه  تقیقح  : » دیوگیم هبیـش  میتسه .» وا  کیدزن  نادنواشیوخ  ام  اریز  دوب . میهاوخ 
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باوخ هب  رگم  میدرگرب ، میهاوخیم  : » دنیوگیم دـیراد »؟ یمیمـصت  هچ  :» دـسرپیم دـیآیم و  لهجوبا  لاح  نیا  رد  میدرگرب »؟ ییاهنت  هب 
اهر نمـشد  هب  ار  ناـتهلیبق  ناـتراک  نیا  اـب  امـش  :» دـیوگیم یـشیدنایمن »؟ تفگ  اـم  هب  سادـع  هچنآو  تلـص  نب  میهج  باوخو  هکتاـع 

یهاـبت یهارمگ و  هب  مه  ار  تدوخ  موق  يوریم و  باوصاـن  هار  هب  تدوخ  وـت  :» دـنیوگیم دـیربیم .» يدـنواشیوخ  دـنویپ  دـیزاسیم و 
[ . 120  ] دنهدیم همادا  دوخ  هار  هب  و  یشکیم »

ناوراک

مضمض زا  يربخ  دننیبیم  هک  اصوصخم  دنتفایم ، تشحو  هب  تخس  دنوشیم  کیدزن  هیندم  هب  یتقو  دناریم . شیپ  ار  ناوراک  نایفسوبا 
ار حبـص  دوشن  ياهلمح  دنکن و  يدماشیپ  رگا  دنوریم و  شیپ  دنهنیم و  ردب »  » هاچ زا  لبق  ياهطقن  رد  ار  یبش  تسا . هدشن  هکم  هاپـس  و 
هک نارتش  اریز  دنک ، راهم  دنب  اپ  ود  اب  ار  یضعب  ياپ  دندنبب و  ار  نارتش  ياپ  هک  نیا  زج  دننیبیمن  ياهراچ  دوب . دنهاوخ  ردب »  » بآ رس  رب 

. دنهدیم ناشن  یبیجع  قوش  روش و  ردب »  » بآ هب  ندیـسر  يارب  دنـشاب  هتـشاد  بآ  هب  یجایتحا  هک  نیا  نودب  دناهدش  بآریـس  لبق  بش 
نآ . میاهدـیدن نارتش  زا  یتکرح  نینچ  نونک  اـت  تسا  هداـتفا  هار  هب  هکم  زا  اـم  ناوراـک  یتقو  هحفـص 115 ] زا [  دـنیوگیم : ناوراک  لها 
هب ربمایپ  روتسدب  ءابغزلا  یبا  نب  يدعو  ورمع ، نب  سبـسب  . دنیبیمن ار  ییاج  سکچیه  هکیروطب  دنکفایم  هیاس  كانتـشحو  یتملظ  بش ،
رپ مرگرـس  دنرادیمهگن و  بآ  کیدزن  ار  شیوخ  نارتش  دندرگیم . ربخ  بسک  لابندـب  ورمع  نب  يدـجم  رداچ  کیدزن  هدـمآ و  ردـب » »
وا هب  هک  يرگید  هب  دراد  مان  هزرب  هک  یکی  دننزیم . فرح  مه  اب  هنیهج  يهریـشع  زا  رتخد  ود  دننیبیم  دنوشیم . دوخ  ياهکشم  ندرک 

اجنیا هب  ادرف  سپ  ای  ادرف  تسا ، ءاحور  رد  الاح  ناوراک  هک  دهدیم  باوج  کی  نآ  هدـب . ارم  بلط  دـیوگیم : تسا  راکهدـب  مهرد  کی 
يدعو سبسب  ییوگیم ! تسار  دیوگیم : يدجم  [ 121 « ] مهدیم ار  وت  بلط  مریگیم  هک  يدزم  ابو  منکیم  راک  اهنآ  يارب  . » دـسریم

نایفسوبا [ . 122  ] دـنهدیم شرازگ  ار  نآ  دـننیبیم و  هیبظلا  قرع  رد  ار  وا  ات  دـندرگیم  زاب  ربماـیپ  فرط  هب  دنونـشیم  ار  ربخ  نیا  نوچ 
« ردـب  » بآ هب  حبـص  اـت  دـنکیم  تکرح  ناوراـک  شیپاـشیپ  تسا  ناـسرت  دـشاب  وا  نیمک  رد  مالـسا  هاپـس  هک  نیا  زا  هکیلاـح  رد  بشنآ 

رتشیب ای  مهرد  تسیب  هک  تسین  هکم  رد  یـشیرق  نز  ای  درم  چیه  هک  ینادیم  نوچ  ياهدید ؟ ار  یـسک  ایآ  دسرپیم : يدجم  زا  دـسریم .
رد یتشآ  هب  وت  اب  دبا  هب  ات  یشرق  چیه  یهدن  ام  هب  یشاب و  هتشاد  ام  نمشد  كرحت  زا  یعالطا  رگا  و  دشاب . هتـشادن  ناوراک  نیا  رد  الاک 

اجنیا زا  رگا  نوچ  درادن . دوجو  نمـشد  زا  يدرف  چیه  برثی  هب  ات  اجنیا  زا  و  ماهدیدن ، ياهبیرغ  مدآ  چیه  دیوگیم : يدجم  دمآ . دهاوخن 
هک مدید  هحفص 116 ] راوس [  رتش  ود  نم  طقف  متـشادیمن . ناهنپ  وت  زا  ار  نآ  نم  دنامیمن و  هدیـشوپ  نم  رب  دوبیم  ینمـشد  برثی  هب  ات 

اهنآ لکـشپ  زا  نارتش و  ندـیباوخ  هطقن  هب  دـیآیم  نایفـسوبا  دـنتفر . دنتـشادرب و  بآ  دـندناباوخ و  ار  ناشیاهرتشو  هطقن  نآ  رد  دـندمآ 
ناسوساج اهنیا  دناهدوب و  برثی  نارتش  اهنیا  دیوگیم : تسا . نآ  رد  امرخ  ياههتـسه  دـنیبیم  هاگان  دـنکیم و  دروخ  ار  نآ  درادیمرب و 

رد دـناریم  ایرد  لحاس  فرط  هب  ار  اهنآ  نارتش و  يور  رب  دـنزیم  و  تساـهیکیدزن ! نیمه  رد  نمـشد  هاپـس  دنتـسه ، وا  هاپـس  دـمحم و 
دهدیم رطخ  زا  ناوراکو  دنوشیم  رود  هک  یتفاسم  [ . 123  ] دنزیم یه  باتش  هب  ار  ناوراک  دراد و  رارق  وا  پچ  تمس  رد  ردب »  » هکیلاح

زاب هکم  هب  دـهدیم  روتـسد  نانآ  هب  دتـسرفیم و  شیرق  هاپـس  دزن  ار  سیقلاؤرما  نب  سیق  تسا  ناما  رد  ناوراک  هک  دـنیبیم  نایفـسوبا  و 
دیاهدمآ و لئان  دوصقم  هب  نوچ  دیهدن  رارق  برثی  مدرم  راتـشک  ضرعم  رد  ار  ناتدوخ  تفای ، تاجن  امـش  ناوراک  : » دیوگیم و  دندرگ ،

ارم روتـسد  رگا  هک  دنکیم  شرافـس  سیق  هب  نایفـسوبا  تسا .» هتفای  تاجن  کنیا  و  دینک ، عافد  ناتلاوما  ناوراک و  زا  ات  دـیدرک  تکرح 
سیق دعلبب . هرسکی  دیاشگب  راتشک  هب  ناهد  رگا  گنج  نوچ  دننادرگ  زاب  هکم  هب  ار  نازینک  هک  دننکب  ار  راک  کی  نیا  وگب  دندرکن  ارجا 

زا مه  دـعب  مینادرگیم . زاب  ار  نازینک  دـنیوگیم : یلو  دـنوشیمن . تشگزاب  هب  رـضاح  اما  دـناسریم  شیرق  هاپـس  هب  ار  نایفـسوبا  ماـغیپ 
عالطا دسریم و  وا  هب  هکم -  یلیم  هن  یـس و  نافـسع و  يهندرگ  یلیم  تفه  رد  عقاو  هده -  رد  نایفـسوبا  کیپ  دـننادرگیم . زاب  هفحج 

ینعی  ) ماشه نب  ورمع  راـک  نیا  مناـنطومه ! رب  ياو  هک  دروآیمرب  داـیرف  نایفـسوبا  دـنا . هداد  همادا  دوخ  هار  هب  شیرق  هاپـس  هک  دـهدیم 
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ناوریپ رگا  تسا . موش  بیع و  یشکرس  دنکیم و  یشک  رس  و  ددرگرب ، تسین  لیام  تسا  هدش  هاپـس  يهدنامرف  نوچ  هک  تسا  لهجوبا )
رب ادـخ ، هب  هن  دـیوگیم : لهجوبا  . دـیآ رد  هکم  هب  هنادـنمزوریپ  ات  داتفا  میهاوخ  تلذ  هحفـص 117 ] هب [  دنوش  هریچ  هاپـس  نیا  رب  دـمحم 
اپ رب  يراز  اـب  دـنیآیم و  درگ  نآ  رد  راـبکی  یلاـس  یلهاـج  بارعا  هک  تسا  یطاـقن  زا  یکی  ردـب »  » مییآ و رد  ردـب »  » هب اـت  مـیدرگیمن 

میربیم و رـس  رتش  میناـمیم و  ردـب »  » رد زور  هس  دـسرب . بارعا  شوگ  هب  ردـب » » رد اـم  ندز  ودرا  یگنج و  رفـس  نیا  ربـخ  و  دـننکیم - 
هکم زا  یتقو  شیرق  . دیسرت دنهاوخ  ام  زا  دبا  ات  بارعاو  دنزاونیم . ام  يارب  هدنزاون  نازینک  میشونیم و  بارـش  مینکیم و  عیزوت  كاروخ 

. تسا دادعت  هچ  هدرک و  تکرح  هکم  زا  هاپـس  هک  دهدب  ربخ  يو  هب  ات  دنتـسرفیم  نایفـسوبا  دزن  ار  یلجع  نایح  هب  تارف  دـنیآیم  نوریب 
ناکرشم هاپـس  هب  هفحج  رد  دسریمن و  وا  هب  تسا  هتفرگ  شیپ  ار  يداع  هار  تارف  دوریم و  ایرد  يهرانک  زا  هرـسکی  نایفـسوبا  نوچ  اما 

[ . 124 .... ] دونشیم میدرگیمن » رب  :» دیوگیم هک  هفحج  رد  ار  لهجوبا  نخس  ددنویپیم و 

ناکرشم هاپس  رد 

ار ناتلاوما  داد و  تاجن  ار  ناتناوراک  ادخ  کنیا  دیوگیم : هرهزینب  هب  تسا -  هرهزینب  نامیپمه  دراد و  مان  یبا  هک  قیرـش -  نب  سنخا 
نتکی دمحم  دینک . عافد  شلاوما  وا و  زاات  دیدمآ  نوریب  هکم  زا  امش  درب و  ردب  ناج  لفون -  نب  ۀمرخم  ناتهریـشعمه -  دیـشخب و  ییاهر 

هک تسا  نیا  رتهب  دشاب  وگغورد  رگا  دش و  دیهاوخ  تخبشوخ  وا  يهلیسوب  امش  دشاب  ربمایپ  رگا  تسامـش ، يهدازرهاوخ  تسامـش و  زا 
ار یلدزب  هحفص 118 ] ماهتا [  دیدرگرب و  نیاربانب  دیوش . ناتهدازرهاوخ  نتشک  رادهدهع  امش  دوش  وا  نتشک  رادهدهع  امش  زا  ریغ  یـسک 
 - لهجوبا هب  هراشا  درم -  نیا  هچنآ  دینک . یگنج  رفس  هب  مادقا  یعفن  تحلـصم و  دوجو  نودب  هک  نیا  هب  دیرادن  يزاین  اریز  دیهنب  نم  رب 

نارتهم زا  ار  يو  روتـسد  هرهزینب  ! دـنزرویم هلجع  نانآ  یهابت  رد  دـناشکیم و  يدوبان  هب  ار  دوخ  موق  وا  اریز  تسین ، تسرد  دـیوگیم 
؟ میدرگیمرب یلکـش  هچ  هب  میدرگرب  میهاوخب  رگا  دنـسرپیم : وا  زا  دـنریذپیم و  دـناهتفای  هدـنخرف  هراوـمه  ار  يو  يأر  تسا و  ناـشیا 
: دنتفگ امش  هب  رگا  تسا ! هدید  بیسآ  سنخا  دییوگیم : امش  و  متفایم ، رتش  زا  نم  دش  هک  بش  میوریم ، هاپس  هارمه  دیوگیم : سنخا 

هار هب  هاپـس  یتقو  مینک . شنفد  دیابو  دریمیم  ای  دنامیم  هدنز  مینیبب  ات  مییوگیمن  كرت  ار  نامدوخ  يهریـشعمه  دـییوگیم : دـیتفایب . هار 
هک دـنمهفیم  هکم  مدرم  دنـسریم  ءاوـبا  هب  دوـخ  تشگزاـب  رد  نوـچ  دـندنبیم . راـکب  ار  روتـسد  نیمه  هرهزینب  . میدرگیمرب اـم  داـتفا 

« ردب  » گنج رد  هرهزینب  دارفا  زا  کی  چیه  دندرگیم و  زاب  هکم  هب  دنرفن  دـصکی  دودـح  رد  هک  نانآ  ناسنیدـب  دناهتـشگ . زاب  هرهزینب 
ار تاـیبا  نیا  تسا  هنیدـم  راپـسهر  ردـب »  » زا ءاـبغزلا  یبا  نب  دـیع  هک  یماـگنه  و  ردـب » » گـنج زا  دـعب  تـهج  نـیمهب  دـنرادن . تـکرش 

يدعینب يهریـشعسنخالا  رف  هللا و  رـصن  دق  سیکأ  قیرطلا  یلع  اهلمح  وسبحت  موقلا ال  ایاطم  نا  سبـسب  ای  اهرودص  اهل  مقأ  : دناوخیم
زاب هکم  هب  دننکیم و  جک  ایرد  لحاس  فرط  هب  ار  دوخ  هار  ناهاگرحس  [ ، 125  ] تفل يهندرگ  رد  دناهدش  هارمه  هاپس  اب  هکم  زا  هک  مه 
زاـب هنوـگچ  دـسرپیم : ناـنآ  زا  بجعت  اـب  هحفـص 119 ] نایفــسوبا [  دـنروخیمرب . شیرق  ناوراـک  نایفــسوبا و  هـب  هار  رد  دـندرگیم .

دنتشگزاب ياهدع  دندرگ . زاب  هک  يداد  ماغیپ  شیرق  هب  تدوخ  دنهدیم : باوج  هاپس !؟ نایم  رد  هن  دیناوراک و  نایم  رد  هن  هک  دیدرگیم 
[ . 126  ] دنداد همادا  دوخ  هار  هب  ياهدع  و 

هاپس كاروخ  ناگدننکنیمأت 

هیهت يارب  دنزیم  ودرا  هاپس  اج  ره  دننکیم . هاپـس  كاروخ  فرـص  شیوخ  لام  زا  هلیبق  ياسؤر  نارگناوت و  زا  دنچ  ینت  شیرق  هاپـس  رد 
زا هک  یناسک  دوشیم . مامت  اهنآ  زا  رفن  کی  مسا  هب  تسا  رفن  دنچ  لام  رگا  ای  تسا  رفن  کی  لام  هک  دـنربیم  رـس  يرتش  دـنچ  كاروخ 
درف نیتسخن  دـنرفن . هن  دـناهدیرب  رـس  هاپـس  كاروخ  يهیهت  يارب  ار  شیوخ  نارتش  ردـب ، گـنج  عورـش  اـت  هکم  زا  هاپـس  تکرح  ماـگنه 
رتش هد  دیدق  رد  ورمع  نب  لیهس  دشکیم . رتش  هن  نافسع  رد  هک  فلخ  نب  ۀیما  دعب ، . دربیم رـس  رتش  هد  نارهظلا  رم  رد  هک  تسا  لهجوبا 
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اجنآ رد  زور  کی  دـننکیم و  مگ  ار  دوخ  هار  دـنوریم و  شیپ  دراد  یندـیماشآ  بآ  هک  یطاقن  ایرد و  يهرانک  هب  ور  سپـس  دـشکیم .
رد شیادرف  حبـص  دشکیم . رتش  هد  هعیبر  نب  ۀبتع  دناهفحج و  رد  دعب  زور  حبـص  دشکیم . رتش  هن  اهنآ  يارب  هعیبر  نب  ۀبیـش  دـننامیم و 
رد شیادرف  حبـص  دشکیم . رتش  هد  هعیبر  نب  ۀبتع  دـناهفحج و  رد  دـعب  زور  حبـص  دـشکیم . رتش  هن  یحمج  سیق  دـننزیم و  ودرا  ءاوبا 
هب دربیم . رس  رتش  هن  رماع  نب  ثراح  هاگنآ  يرگید . صخش  رگید  ياهطقن  زا  سپس  دشکیم . رتش  هن  یحمج  سیق  دننزیم و  ودرا  ءاوبا 
زا درادیم و  لوغشمدوخ  هب  ار  اهنآ  گنج  هاگنآ  دشکیم . رتش  هن  سیقم  دعب ، تبون  دشکیم . رتش  هد  يرتخبلاوبا  دنسریم  هک  ردب  بآ 

هحفص 120 ] [ . ] 127  ] دننکیم هیذغت  دناهدروآ  هک  ياهشوت 

مالسا هاپس 

زامن ءاحور  هاچ  رـس  رب  ادـخ  ربمایپ  دـسریم . ءاحور  هب  ناضمر  مهدزناـپ  هبنـشراهچ  بش  دـنکیم و  تکرح  هیبظلا  قرع  زا  مالـسا  هاـپس 
زا تلم -  نیا  نوعرف  لهجوبا -  راذگم  ایادخ ، : » دیامرفیم و  دتسرفیم ، تنعل  ار  نارفاک  برغم ، زامن  تعکر  نیرخآ  زا  سپ  دناوخیم .

ار هعمزوبا  مشچ  ایادخ ، نک . غاد  ییالب  اب  ار  هعمزوبا  مشچ  ایادخ ، دزیرگب . ام  گنچ  زا  دوسا  نب  ۀعمز  راذگم  ایادخ ، دزیرگب . ام  گنچ 
فعضتسم نانمؤم  رگید  هعیبر و  یبا  نب  شایع  ماشه و  نب  ۀملس  ایادخ ، دزیرگب . ام  گنچ  زا  ورمع ) نب   ) لیهس راذگم  ایادخ ، نک . روک 

زاب هکم  زا  دعب  نوچ  دیآیم و  رد  تراسا  هب  ردـب »  » گنج رد  وا  دـنکیمن . ییاعد  دـیلو  نب  دـیلو  قح  رد  بش  نیا  رد  «. شخب ییاهر  ار 
اعد يو  قـح  رد  ربماـیپ  ماــگنه ، نـیا  رد  دــننکیم . ینادــنز  ار  وا  دــنک  ترجه  هنیدــم  هـب  دــهاوخیم  دوـشیم و  ناملــسم  ددرگیم 

، ءاحور رد  [ 128 « ] تسا ناتـسبرع  ياههرد  نیرتهب  نیا  تسا . ءاحور  يهرد  نیا  : » دـیامرفیم شنارای  هب  ءاحور  رد  ادـخ  ربماـیپ  . دـنکیم
یهاوگ مدش و  میلـست  تسا  ناگدیرفآ  ياهملاع  راگدرورپ  هک  ییادخ  هب  نم  : دـیوگیم دـناسریم و  ربمایپ  هب  ار  دوخ  فاسی  نب  بیبح 
ءاحور زا  هاگنآ  [ . 129 « ] ایب ام  هارمه  دـیامرفیم : وا  هب  دوشیم و  داش  يو  ندـش  ناملـسم  زا  ادـخ  لوسر  ییادـخ . ربمایپ  وت  هک  مهدیم 

نب سبسب  هحفص 121 ] ءارفـص [ »  » کیدزن دوریم . شیپ  ردب »  » هب ور  هکم  هار  تسار  تمـس  زا  یتفاسم  یط  زا  سپ  و  دنکیم ، تکرح 
نایفـسوبا ناوراک  زا  تاعالطا  بسک  يارب  ار  راجنینب -  نامیپمه  ینهج -  ءابغزا  یبا  نب  يدع  و  هدـعاسینب -  نامیپمه  ینهج -  ورمع 

ار کی  نآ  : » دنیوگیم دسرپیم . هوک  ود  نآ  مان  زا  دوریم . شیپ  هوک -  ود  نایم  تسا  ياهدکهد  هک  ءارفص »  » هب ور  سپس  دتـسرفیم .
يهریـشع زا  هخاـش  ود  هـک  قارحوـنب  راـنلاونب و  : » دـنهدیم باوـج  دـسرپیم . شناـنکاس  زا  يرخم .» ار  يرگید  نآ  دـنمانیم و  حلــسم 

زا و  دریگیم ، کین  لاف  هبار  شنانکاس  اهنآ و  مانو  دیآیمن  شـشوخ  درذـگب  ود  نآ  نایم  زا  هک  نیا  زا  ود و  نآ  زا  ربمایپ  دـنرافغینب .»
وا هب  اج  نیا  رد  . دنزیم ودرا  اجنآ  رد  و  دـسریم ، نارفذ  مان  هب  ياهرد  هب  هدز  تسار  هب  یخرچ  سپـس  دـنکیم . روبع  اهنآ  تسار  تمس 
... دهدیم شرازگ  ار  رابخاو  دنکیم  تروشم  ناناملسم  اب  دننک . عافد  ناشناوراک  زا  ات  دناهدرک  تکرح  هکم  زا  شیرق  هک  دسریم  ربخ 

هچنآ وت  هب  دنگوس  ادخ  هب  میاوت . اب  ام  هک  وش  هناور  تسا  هدومن  وت  هب  ادخ  هچنآ  يارجا  يارب  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دیوگیم هتساخرب  دادقم 
وت و مییوگیم : هکلب  میاهتـسشن .» اـجنیا  اـم  هک  دـیگنجب  دـیورب و  تراـگدرورپ  وت و   » هک تفگ  میهاوخن  دـنتفگ  یـسوم  هب  لیئارـساینب 

مامت یکالاچ  اب  يربب  یتیگ  يهطقن  نیرترود  هب  ار  ام  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  میگنجیم . ناتهارمه  ام  هک  دـیگنجب  دـیورب و  تراـگدرورپ 
رظن مدرم ! : » دیامرفیم هاگنآ  دنکیم . يرازگـساپس  هدومن  لیلجت  يو  زا  ادخلوسر  یـسرب .» اجنآ  هب  ات  تفر  میهاوخ  شفرط  هب  وت  هارمه 

ام ادخلوسر ، يا  دناهتفگ : دناهدرک  تعیب  يو  اب  هبقع » رد ؛ یتقو  و  دنهدیم ، لیکشت  نانآ  ار  تیرثکا  اریز  دنراصنا ، شروظنم  و  دیهدب .»
هک هنوگنامهبو  دوب ، یهاوخ  ام  عافد  تیامح و  يهیاس  رد  يدیسر  یتقو  یـسرب . ام  نیمزرـس  هب  هکنآ  ات  میرادن  وت  ربارب  رد  يدهعت  چیه 
 ] يو زا  عافد  هب  فظوم  ار  ناشدوخ  راصنا  دسرتیم  ادخلوسر  ورنیا  زا  . درک میهاوخ  عافدوت  زا  مینکیم  عافد  شیوخ  نانز  نادنزرف و  زا 
زا ار  نانآ  نمشد  هب  هلمح  يارب  درادن  قحوا  هک  دننک  رکف  و  دروآ ، هلمح  يو  هب  هنیدم  رد  هک  ینمشد  ربارب  رد  رگم  دننادن  هحفص 122 ]

تسا نیا  لثم  ادخب  : » دیوگیم ذاعم  نب  دعس  دزاسیم  حرطم  ار  بلطم  نیا  ربمایپ  نوچ  دراد . او  یگنج  رفس  هب  دربب و  نوریب  ناشنیمزرس 
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میاهداد یهاوگ  میاهدرک و  قیدصت  ارت  میاهدروآ و  نامیا  وت  هب  ام  : » دیوگیم يرآ .» :» دیامرفیم میتسه »؟ ام  ادخ  ربمایپ  يا  تروظنم  هک 
يا نیاربانب  مینک . تعاطا  میشاب و  تنامرف  هب  شوگ  هک  میاهتـسب  نامیپ  دهع و  وت  اب  نآ  رـس  رب  تسا و  قح  ياهدروآ  وت  هچنآ  هک  نیا  هب 
ایرد نیا  هب  ور  رگا  تخیگنارب  قح  هب  ارت  هکنآ  هب  دـنگوس  دوب . میهاوخ  وت  اب  ام  هک  هدـب  همادا  ياهتفرگ  میمـصت  هچنآ  هار  هب  ادـخ  ربمایپ 

ام ادرف  هک  نیا  زا  اـم  درک . دـهاوخن  يارددوخ  مه  اـم  زا  نتکی  یتح  تشگ و  میهاوخ  روهطوغ  تهارمه  يوش  رو  هطوغ  نآ  ردو  يروآ 
ادخ هک  دشاب  میراذگیم . مامت  گنس  نمشد  اب  دروخرب  رد  مییابیکش و  تخس  گنج  رد  ام  میتسین . تحاران  ینک  ورب  ور  نانمـشد  اب  ار 

رایـسب دعـس  قطن  زا  ربمایپ  هدـب .» تکرح  ار  ام  یهلا  تمحر  یگدـنخرفب  نیاربانب  يوش . ناـمداش  هک  دـهد  زورب  يرادرک  وت  يارب  اـم  زا 
يهدعو نم  هب  لاعتم  يادخ  هک  مهدیم  هدژم  امـش  هبو  دـینک  تکرح  : » دـیامرفیم هاگنآ  دـیآیم . طاشن  دـجو و  هب  دوشیم و  لاحـشوخ 
نمـشد هاپـس  کـیاکی  هاـگلتق  هب  کـنیا  مه  يرادـنپ  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا : هداد  ار  ناوراـک ) هاپـس و   ) يهتـسد ود  زا  یکی  هب  دروـخرب 

زامن اجنآ  رد  دـسریم . [ - 130  ] دراد رارق  ردـب  رفاصا و  نایم  هک  هبد -  مان  هب  ياهدـکهد  هب  دـتفایم و  هار  هب  نارفذ  زا  سپـس  «. مرگنیم
اجنآ رد  دسریم . ردـب  کیدزن  هب  هتفر  شیپ  تساسآ -  هوک  ینـش  هپت  کی  هک  نانح -  پچ  تمـس  زا  هداتفا  هار  هب  اجنآ  زا  درازگیم و 

نایفسوبا هحفــص 123 ] [ . ] 131  ] دروـخیمرب يدرگناـبایب  يهدروخلاـس  ریپ  هب  دوریم و  هدـش  هراوـس  شناراـی  زا  یکی  هارمه  شدوـخ 
: دیوگیم يو  دنک . یفرعم  ار  دوخ  هک  دـهاوخیم  نایفـس  زا  ادـخلوسر  [ 132  ] تسوا هارمه  يرفظ  ناـمعن  نب  ةداـتق  دراد و  ماـن  يرمض 
«. يرآ : » دیامرفیم دشاب »؟ لدابتم  :» دـسرپیم میهدیم .» عالطا  وت  هب  ام  هدـب و  عالطا  ام  هبوت  : » دـیامرفیم «. دـینک یفرعم  ار  ناتدوخ  امـش  »
نم هب  :» دیوگیم يراد »؟ ربخ  هچ  شیرق  زا  . » دیامرفیم مهد » عالطا  امـش  هب  ات  دیـسرپب  دیهاوخیم  هچ  ره  زا  : » دیوگیم يرمـض  نایفس 

نآلا دیاب  دشاب  هتفگ  تسار  تسا  هداد  نم  هب  ار  عالطا  نیا  هک  یصخش  رگا  دناهدرک . تکرح  هکم  زا  زور  نالف  هک  تسا  هدیـسر  عالطا 
برثی زا  زور  نالف  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  : » دیوگیم يراد »؟ ربخ  هچ  شنارای  دمحم و  زا  : » دیامرفیم دنشاب .» هرد  نیا  يولهپ  اهنآ 

زا : » دیامرفیم دنشاب .» هرد  نیا  يولهپ  اهنآ  نآلا  دیاب  دشاب  هتفگ  تسار  تسا  هداد  نم  هب  ار  ربخ  نیا  هک  یـصخش  رگا  دناهدرک . تکرح 
ربخ نیا  هک  یصخش  رگا  دناهدرک . تکرح  برثی  زا  زور  نالف  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  : » دیوگیم يراد »؟ ربخ  هچ  شنارای  دمحم و 

یناـسک هچ  امـش  : » دـسرپیم يرمـض  هاـگنآ  دنـشاب .» هدیـسر  هرد  نیمه  يوـلهپ  اـهنآ  نآلادـیاب  دـشاب  هتفگ  تسار  تسا  هداد  نم  هـب  ار 
زا ایآ  میتسه ؟ بآ  زا  هچ  ینعی  دـیوگیم : دوخ  اب  درمریپ  نآ  دوریم . هتفرگ  دوخ  هار  و  میتسه . بآ  زا  اـم  دـیامرفیم : ربماـیپ  « »؟ دـیتسه

، تساجک رد  يرگید  هک  دننادیمن  هاپس  ود  زا  کیچیه  ددرگیمرب . شنارای  دزن  ادخ  ربمایپ  [ 133 [ »؟ دنتسه قارع  بآ  يهرانک  نانکاس 
یلع و دـنزیم . ودرا  ردـب »  » يهرد رد  ناهاگماش  ناضمر ، مهدـفه  هعمج  ربمایپ  [ . 134  ] تسا لیاح  ینـش  يهپت  کی  ود  نآ  ناـیم  اریز 

بیرظ ماـن  هب  یکچوـک  هوـک  هب  هراـشا  و  دـنزیخرب ، بآ  يوجتـسج  هب  اـت  دتـسرفیم  ار  ورمع  نب  سبـسب  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  ریبز و 
شکبآ نارتش  دننیبیم  دنوریم و  هوک  فطرب  تعرـس  اب  دیبایب .» تسا  هوک  نیا  تشپ  هک  یهاچ  رانک  رد  ار  ربخ  هک  مراودیما  : » دیامرفیم

اهنآ نیرتشیب  و  دـنوشیم ، ریگرد  مه  اب  تسا . هدرک  دای  ادـخ  ربمایپ  هک  دنتـسه  یهاچ  نامه  راـنک  رد  شیرق  هحفـص 124 ] ناشکبآ [  و 
رـسپ نیا  بلاغ ! لآ  يا  دنزیم : دایرف  دـناسریم و  شیرق  هب  ار  ربمایپ  ندیـسر  ربخ  هک  تسا  یـسک  نیلوا  هک  ریجع  هلمج  زا  دـنزیرگیم 

[135 . ] دنوشیم تحاران  تخس  همه  دیآیمرد و  مطالت  هب  شیرق  هاپس  دندرک ! ریگتـسد  ار  امـش  ناشکبآ  هک  تسا  وا  ناوریپو  هشبکوبا 
میدوب و هتـسشن  میدوب  هدیدرب  رـس  هک  يرتش  رانک  هب  دوخ  رداچ  رد  : » دنکیم شرازگ  نینچ  ار  ربخ  نیا  تفایرد  مازح  نب  میکح  اهدعب  .
اب تاـقالم  هب  میدرک  اـنب  و  تفرب ، ناـملد  زا  اذـغ  هب  لـیم  میدینـش . ار  ربـخ  نیا  ناـهگان  هک  میدرکیم  ناـیرب  ار  نآ  تشوـگ  زا  ياهراـپ 

هدرک ام  رفـس  نیا  زا  رتبیجع  یگنج  يرفـس  هک  مرادن  غارـس  ار  یـسک  نم  دلاخوبا ، يا  هک  دمآ  نم  ندید  هب  هعیبر  نب  ۀـبتع  رگیدـکی .
یمدرم نیمزرـس  هب  ام  و  تسا ، هتفای  تاجن  ام  ناوراک  دـشاب ، هدرک  ام  رفـس  نیا  زا  رتبیجع  هب  ام  تسا و  هتفای  تاجن  ام  ناوراـک  دـشاب ،
ياهراک زا  نیا  تسا . هدـیافیب  دربیمن  نامرف  وا  زا  هک  یـسک  ریبدـت  هک  درک  دوشیم  هچ  یلو  مینک  هناحلـسم  زواجتاهنآ  هب  ات  میاهدـمآ 

دیابن رطخ  نیا  زا  متفگ : یتسین ؟ نارگن  دنک  هلمح  ام  هب  هنابش  نمـشد  هک  نیا  زا  ایآ  دلاخوبا ، يا  تسا . لهجوبا )  ) هیلظنح رـسپ  سوحنم 
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سأر نیا  تفگ : تسیک . ام  فارطا  رد  مینیبب  دوش و  حبص  ات  میهدیم  ینابهگن  رگیدمه  يارب  متفگ : درک ؟ دیاب  هچ  سپ  دیـسرپ : دوسآ .
هبتع روتـسد  نیا  : » دیوگیم دبوشآیمرب و  عضو  نیا  ندید  اب  لهجوبا  دـنهدیم . ینابهگن  حبـص  ات  ناکرـشم  هاپـس  بشنآ  «. تسا باوص 

! درک دنهاوخ  هلمح  امـش  هوبنا  عمج  هب  شنارای  دمحم و  دیرادنپیم  ایآ  تسا ! بیجع  دگنجب . شنارای  دـمحم و  اب  تسین  لیام  هک  تسا 
هب عورش  ناراب  دنوریم . يرانک  هب  و  دهدب .» ینابهگن  ام  يارب  یـسک  میراذگیمن  میوریم و  هحفص 125 ] وسکی [  هب  ماهریـشع  اب  هک  نم 

دیعـس نب  دیبع  يهدرب  راسی  بشنآ  رد  [ . 136 « ] دناهتفرگ ار  امش  ناشکبآاهنیا  تسا ، تبیـصم  کی  نیا  : » دیوگیم هبتع  دنکیم . ندیراب 
ادخ ربمایپ  تمدخ  هب  اراهنآ  مالسا  نازابرس  دنوشیم . ریگتسد  فلخ  نب  ۀیما  يهدرب  عفاروبا  و  جاجح ، نب  هبنم  يهدرب  ملـساو  صاع ، نب 

ناناملـسم میربب . بآاهنآ  يارب  ات  دناهداتـسرف  ار  ام  میتسه ، شیرق  ناشکبآ  ام  دنیوگیم : رفن  دنچ  نآ  تسا . زامن  لاح  رد  وا  دنروآیم .
ار تقیقح  ات  دننزیم  کتک  اراهنآ  دنـشاب . نایفـسوبا  نارکون  شیرق و  ناوراک  زااهنآ  دنراودیما  هچ  دـیآیمن ، ناشـشوخ  نانآ  راهظا  زا 

نیا تشپ  کنیا  ناوراک  میتسه و  وا  ناوراک  وزج  نایفـسوبا و  نارکون  ام  : » دـنیوگیم دـنروآیم  رد  اپ  زا  ندز  اب  اراـهنآ  نوچ  دـنیوگب .
ار تقیقح  امش  هباهنیا  : » دیامرفیم هدرک  شنارای  هب  ور  دنکیم  مامت  ار  شزامن  ربمایپ  یتقو  دنرادیمرب . اهنآ  زا  تسد  تسا .» ینش  يهپت 
ام هباهنیا  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دنیوگیم دیرادیمرب »! اهنآ  زا  تسد  دنیوگیم  غورد  امـش  هب  یتقو  دینزیم و  کتک  اراهنآ  امـش  دـنیوگیم 

امـش هک  نیا  زا  دننک و  عافد  شیوخ  ناوراک  زا  ات  دناهدمآ  شیرق  دنیوگیم ، تسار  :» دیامرفیم تسا .» هدمآ  شیرق  هاپـس  هک  دنیوگیم 
نیا تشپ  : » دـنیوگیم تساجک »؟ رد  شیرق  هاپـس  : » دـسرپیم هداهن  ناشکبآ  نآ  هب  ور  هاگنآ  دناهدیـسرت .» دـینک  هلمح  نانآ  ناوراک  هب 

«. دـنرفن دـنچ  مـینادیمن  : » دـنیوگیم رفن ؟» دـنچ  : » دـسرپیم یلیخ .» : » دـنیوگیم دـنرفن »؟ دـنچ  : » دـسرپیم ینیبیم .» هـک  ینـش  يهـپت 
رازه ات  دـصهن  نیب  اهنیا  :» دـیامرفیم ات .» هن  زور  کـی  اـت و  هد  زور  کـی  : » دـنهدیم باوج  دـنربیم »؟ رـس  رتش  دـنچ  يزور  : » دـسرپیم

هتـشاد یناوت  هک  ره  : » دنیوگیم دـناهدش »؟ هارمه  هاپـس  اب  هکم  زا  یناسک  هچ  : » دـسرپیم رفن  هحفـص 126 ] دنچ [  نآ  زا  هاگنآ  دـنرفن .»
سپس تسا »! هدنکفا  امش  شیپ  ار  شرگج  ياههراپ  هکم  کنیا  : » دیامرفیم هدومن  شنارای  هب  ور  ماگنه  نیا  رد  تسا .» هدمآ  هاپس  هارمه 

«. دینادرگزاب ار  هرهزینب  يهریشع  قیرشوبا  رـسپ  : » دنهدیم باوج  تسا »؟ هتـشگرب  هکم  هب  اهنآ  زا  یـسک  ایآ  : » دسرپیم رفن  دنچ  نآ  زا 
هار هب  اراهنآ  تسا  هددوب  ادـخ  باتک  نمـشد  ادـخ و  نمـشد  هراومه  منادیم  هک  ییاج  اـت  درادـن و  یلقع  دـشر  هکنیا  اـب  وا  :» دـیامرفیم
نیا رد  [ . 137 «. ] بعک نب  يدـع  يهریـشع  يرآ ، : » دـنیوگیم تشگزاب »؟ مه  يرگید  اهنآ  زا  ریغ  : » دـسرپیم دـعب  تسا .» هدرب  باوص 

، ادخ ربمایپ  يا  :» دیوگیم رذنم  نب  بابح  »؟ میریگب عضوم  اجک  هک  دیهدب  یتروشم  رظن  نم  هب  : » دیامرفیم شنارای  هب  ادـخلوسر  ماگنه ،
زا رتبقع  ای  شیپ  یمدـق  میرادـن  قح  هکیروط  هب  تسا  هدرک  نیعم  وت  يارب  ادـخ  هک  تسا  ییاج  میراد  عضوم  نونکا  هک  ییاج  نیا  ایآ 

يهلیح گـنج و  ریبدـت و  کـی  نیا  تقیقح ، رد  : » دـیامرفیم تسا »؟ هنامـصخ  يهلیح  گـنج و  ریبدـت و  کـی  نیا  هـن  اـی  میراذـگب  نآ 
شیاههاچ هقطنم و  نآ  نم  اریز  نمشد ، يریگبآ  لحم  کی  دزن  هب  میورب  ایب  تسین ! یبوخ  عوضوم  نیا  سپ  : » دیوگیم تسا »؟ هنامصخ 

یـضوح اجنآ  رد  تسین . یندـش  کشخ  هک  ناوارف  یبآ  دراد و  يراوگـشوخ  بآ  منادیم  هک  تسا  یهاچ  اجنآ  رد  مسانـشیم  بوخار 
، بابح يا  : » دـیامرفیم ادـخلوسر  «. مینکیم بارخ  اراههاچ  رگید  میگنجیم و  میماـشآیم و  میزیریم ، نآ  رد  ار  اـهفرظو  میزاـسیم 
ار دوعسم  نباو  رـسای  نب  رامع  هحفص 127 ] دهدیم [ . ماجنا  ار  اهراک  نیا  يهمه  هتـساخرب و  هاگنآ  ینکیم .» داهنـشیپ  ار  یتسرد  ریبدت 
دـنیآیم و زاـب  ربماـیپ  تمدـخ  هب  سپـس  دـندرگیم ، نمـشد  هاپـس  فارطا  رد  دـننک . یباـیزرا  ار  نمـشد  يورین  لاوـحا و  اـت  دتـسرفیم 
، دوش تکاس  ات  دننزیم  وا  تروص  رب  دشکب  ههیـش  دهاوخیم  یبسا  یتقو  هکیروطب  دـناقیوشت ، رد  هدیـسرت و  تخـس  اهنیا  : » دـنیوگیم

تـسا نآ  رب  مالـسا  هاپـس  هک  ار  ینیمز  درابیم و  ناراب  بش  نآ  تسا . مرن  ياهنش  زا  رپ  هرد  فک  «. درابیم اهنآ  رب  يدـنت  ناراب  هوـالعب 
لگ هکیروطب  درابیم  رتشیب  تسا  نآ  رب  نمـشد  هک  ینیمز  رد  و  دننک ، تکرح  یناسآ  هب  دـنناوتیم  هکیروطب  دـنکیم  مکحم  كانمن و 

دنوریم باوـخ  هب  و  دـنتفایم ، ترچ  هب  بوـطرم  ياوـه  یگدـنراب و  نآ  رثا  رب  ناناملـسم  دـننک . تکرح  نآ  رد  دـنناوتیمن  دوـشیم و 
میاهتسد هتسشن ، : » دیوگیم اهدعب  صاقو  یبا  نب  دعـس  دنرادهگن . رادیب  اردوخ  دنناوتیمن  دننکیم  شالت  هچ  ره  يریثک  يهدع  هکنانچ 
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بـش رخآ  هک  دوبر  رد  ارم  نانچ  باوخ  : » دیوگیم اهدـعب  عفار  نب  ۀـعافر  مدـیتلغیم .» ولهپ  هب  ناهگان  هک  مدوب  هتـشاذگ  ماهناچ  ریز  ار 
نایرب اراهتشوگ  شیوخ  ياهرداچ  رد  دنربیم و  رس  رتش  هد  تسا . بارطضا  رد  بشنآ  ناکرـشم  هاپـس  [ . 138 !« ] منک لسغ  مدش  روبجم 

رسای و رامع  ياپ  در  تسا  بایدر  هک  جاجح  نب  هیبن  حبص ، دننزب . نوخیبش  نانآ  هب  ناناملسم  ادابم  ات  دنهدیم  ینابهگن  تبونب  دننکیم .
نادرخبان دمحم  مسانشیم . ار  ناشیاپ  در  هک  تسا  زینک  رسپ  هیمس و  رسپ  يادر  نیا  دیوگیم : دهدیم و  صیخشت  ار  دوعـسم  نب  هللادبع 

هحفص اتیمن [  وأ  تومن  نأ  دبال  اتیبم  انل  فوخلا  كرتی  مل  : دناوخیم ار  تیب  نیا  هاگنآ  تسا ! هدروآ  ام  گنج  هب  ار  برثی  نادرخبان  ام و 
دمحم اـب  نوـچ  : » دـیوگیم شیرق  هاپـس  هبومیـشکب  اـی  میریمب  هک  تسین  نیا  زج  ياـهراچ  میباوـخب  بـشید  هـک  تشاذـگن  سرت  [ 128

رگا نوـچ  دـیرامگب ، برثـی  مدرم  نتـشک  هـب  تـمه  دیـشکن و  ار  نادـنواشیوخ  نـیا  هـک  دیـشاب  هتــشاد  هجوـت  میدـش  ورب  ور  شناراـیو 
، بآ هاچ  رانک  رد  «. دش دنهاوخ  شیوخ  يدادجا  ءابآ و  نید  كرت  یهارمگ و  هجوتم  میربب  هکم  هب  ار  یکم ) ناناملسم  نیرجاهم و  ) اهنیا

هکنآ زا  شیپ  [ . 139  ] دتسیایم تسارح  هب  نآ  ولج  رد  هتسب و  ریشمش  ذاعم  نب  دعس  دنزاسیم و  ینابهیاس  لخن  ياههخاش  زا  ربمایپ  يارب 
اراهریت ییوگ  هک  دنکیم  بترم  مظنم و  نانچ  دنکیم و  مظنم  ار  شنارای  فوفص  ربمایپ ، دنوش  ریزارس  هدرک  روبع  ینش  يهپت  زا  شیرق 

. دناهدنکفا نآ  رد  ار  اهفرظ  هدوزفا و  نآ  قمع  رب  هدـنک و  یـضوح  هاگرحـس  دـهدیم . یگنج  شیارآ  نانآ  هب  و  دـنک . بترم  شکرت  رد 
اب ادـخلوسر  تسا . هدـمآ  شیپ  فص  زا  یکدـنا  هیزغ  نب  داوس  تسا . هاپـس  شیارآ  مرگرـس  ربمایپ  هک  دوشیم  نایامن  یتقو  شیرق  هاپس 
هب قح  هب  ار  وت  هکنآ  هب  مسق  : » دیوگیم داوس  داوس »! يا  تسیاب  تسرد  : » دـیامرفیم دراشفیم و  يو  مکـش  هب  دراد  تسد  رد  هک  يریت 

ار وا  داوس  ریگب »! صاصق  : » دـیوگیم دـنزیم و  الاب  شیوخ  نهاریپ  ربمایپ  مریگب »! صاصق  وت  زا  راذـگب  دـمآ ، مدرد  تخیگنارب  يربماـیپ 
نم و  تسا ، هدروآ  شیپ  ینیبیم  هک  ار  یعـضو  ادـخ  : » دـیوگیم يدرک »؟ ار  راـک  نیا  ارچ  : » دـسرپیم ربماـیپ  دـسوبیم . هتفرگ و  لـغب 

دناهدش ناملـسم  هک  یـشرق  ناوج  تفه  [ . 140 « ] مریگب لغب  رد  ارت  هک  دـشاب  نیاوت  اـب  مرادـید  نیرخآ  متـساوخ  موشب ، هتـشک  مسرتیم 
رداهنآ دندروآیم . ردب  هب  دوخ  اب  ار  اهنیا  شیرق  دنریگیم . رارق  رظنتحت  دنوشیم و  ینادـنز  هحفص 129 ] هکم [  رد  ناشناردپ  طسوت 

نب ۀیما  رسپ  یلع  هعمز ، رسپ  ثراح  هریغم ، نب  هکاف  رـسپ  سیق  وبا  هریغم ، نب  دیلو  رـسپ  سیق  زا : دنترابع  دنربیم . رـس  هب  یلدود  دیدرت و 
گرزب مچرپ  [ 141 !« ] تسا هتفیرف  ناشنید  اراهنیا  ، » دنیوگیم دننیبیم  ار  مالـسا  هاپـس  یمک  یتقو  جاجح . نب  هبنم  رـسپ  صاع  و  فلخ ،

تـسد رد  سوا  مجرپ  رذـنم و  نب  بابح  تسد  رد  جرزخ  مچرپ  تسا . ریمع  نب  بعـصم  تسد  رد  دـشاب -  نارجاهم  مچرپ  هک  ربماـیپ - 
[142  ] هحلط یبا  نب  ۀحلط  اب  یموس  ثراح و  نب  رضن  اب  يرگید  زیزعوبا ، تسد  رد  یکی  دراد : مچرپ  هس  زین  شیرق  هاپـس  ذاعم . نب  دعس 

قیوشت نادب  ار  امـش  ادخ  هچنآ  هب  ار  امـش  نم  : » دیامرفیم ادـخ  ساپـس  شیاتـس و  زا  سپ  و  دتـسیایم ، قطن  هب  ادـخ  ربمایپ  زور  نیا  رد  .
ادـخ هـچنآ  زا  ار  امـش  و  مـنکیم ، قـیوشت  تـسا  هتـشاد  رذـح  رب  نآ  زا  ار  امـش  ادـخ  هـچنآ  زا  ار  امـش  و  مـنکیم ، قـیوشت  تـسا  هدرک 

يو هاـگرد  هب  هک  یتلزنم  بسح  رب  دـننک  یکین  هک  یناـسک  هب  درادیم و  تسود  ار  یتـسار  دـهدیم و  ناـمرف  قح  هب  تسا ، نأـشلامیظع 
زا یکی  رد  امـش  کنیا  دنباییم . يرترب  يو  هب  مه  دنوشیم و  هدرب  مان  ادخ  اب  يهطبار  رد  یکین  ریخ و  لها  دـنکیم . اطع  شاداپ  دـنراد 

ار نآ  هک  نیا  رگم  دریذـپیمن  ار  يزیچ  تسا  هتفرگ  ياج  تلزنم  نآ  رد  هک  سکچیه  زا  دـنوادخ  هک  دیاهتـشگ  رقتـسم  قح  ياهتلزنم 
دیادزیم ار  هودنا  نآ  يهلیسو  هب  ادخ  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  گنج  طیارش  رد  ییابیکـش  دشاب . هداد  ماجنا  يو  يدونـشخ  بلج  يارب 

هب درادیم و  رذح  رب  ار  امش  تسامـش و  نایم  رد  ادخ  ربمایپ  دیباییم . ییاهر  ترخآ  رد  امـش  شاهلیـسوب  دناهریم و  مغ  زا  ار  ابیکـش  و 
مشخ شرطاخب  امـش  اب  هک  درب  یپ  امـش  زا  يراک  هب  لجوزع  ادخ  هک  نیا  هحفص 130 ] زا [  دیراد  مرـش  زورما  سپ  دهدیم . نامرف  امش 

هب شباتک  رد  هچنآ  هب  دیرگنب  [ . 143  ] دیتشاد دوخ  اب  امش  هک  تسا  یمـشخ  زا  رتنیگمهـس  ادخ  مشخ  هتبلا  دیامرفیم : ادخ  اریز  دریگ ،
ات دیزیوآ  گنچ  اهنیدـب  تسا . هدـناسر  تزع  هب  ار  امـش  تلذ  زا  سپ  هک  نیا  تسا و  هدومن  امـش  هب  هک  یتایآ  تسا و  هداد  روتـسد  امش 
زا ادخ  هچنآ  هک  دیهد  ناحتما  وکین  دیزرو و  مامتها  نانچ  اههماگنه  نیا  رد  ناتراگدرورپ  نامرف  هب  ددرگ . دونشخ  امش  زا  ناتراگدرورپ 

و تسا . تخـس  شرفیک  تسا و  تسار  شاهدومرف  تسا و  قح  وا  يهدعو  اریز  دیآ . بجاو  تسا  هداد  هدعو  امـش  هب  شزرمآ  تمحر و 
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شنید هب  گـنچ  میاهداد و  شدوـجو  هب  هیکت  ار  ناـمتشپ  میراد ، دوـجو  هدـنراداپ  رب  يهدـنز  يادـخ  هب  امـش  نم و  هک  تـسین  نـیا  زج 
ریزارــس هرد  زا  شیرق  [ . 144 « ] درذـگ رد  ناناملـسم  نم و  زا  ادـخ  تـسوا . يوـس  اـم  تشگزاـب  مـیاهدرک و  لـکوت  وا  رب  مـیاهتخیوآ و 

ات دنکیم  یـشدرگ  هراوس  تسا . ناور  وا  یپ  زا  هراوس  شرـسپ  هکیلاح  رد  دیآیم  بسا  رب  راوس  دوسا  نب  ۀعمز  اهنآ  شیپاشیپ  دنوشیم .
ورف باتک  نم  رب  وت  کش  یب  ایادـخ ، : » دـیوگیمو درادیمرب  اـعد  هب  تسد  ادـخلوسر  ماـگنه  نیا  رد  دـبایب . یعـضوم  راـفک  هاپـس  يارب 

فالخ شیوخ  يهدعو  وت  و  مروخرب ، هاپس ) ای  ناوراک   ) هتسد ود  زا  یکی  هب  هک  يدرک  هدعو  يداد و  گنج  روتـسد  نم  هب  يداتـسرف و 
ار تربماـیپ  دزیتـسیم و  وـت  اـب  تسا و  هدـمآ  شیوـخ  ییاـمن  راـختفا  يزارفندرگ و  يهمه  اـب  هکنیا  هک  تسا  شیرق  نیا  ایادـخ ، ینکن !
هحفص 131] [ . ] 145 « ] ناسر تکاله  هب  ار  نانآ  حبـص  لوا  نیمه  ایادخ ، ناسرب ! يداد  هدعو  هک  ار  ییرای  ایادخ ، درامـشیم ! وگغرد 

نیمه بحاص  رد  دشاب  يریخ  مدرم  نیا  زا  یکی  رد  رگا  دیامرفیم : ربمایپ  دوشیم . ادـیپ  تسا  ییوم  خرـس  رتش  راوس  هک  هعیبر  نب  ۀـبتع 
رمع يهلیسوب  ربمایپ  دریگیم  عضوم  ناکرشم  هاپس  نوچ  [ . 146  ] دناهتفر تسرد  هار  هب  دننک  لمع  وا  روتسد  هب  رگا  تسا ، وم  خرـس  رتش 

هک تسا  نیا  زا  رتدـنیاشوخ  نم  يارب  دـنیایب  نم  گنج  هب  امـش  زا  ریغ  یناسک  رگا  اریز  دـیدرگرب . : » دـهدیم ماغیپ  شیرق  هب  باطخ  نب 
داهنـشیپ دـیوگیم : مازح  نب  میکح  «. مگنجب امـشذاب  هک  تسا  نیا  زا  رتاراوـگ  میارب  مگنجب  نارگید  هـک  نـیا  و  دـییایب ، مـگنج  هـب  اـمش 
لهجوـبا . دـش دـیهاوخن  زوریپ  وا  رب  زگره  هنافـصنم  داهنـشیپ  نـیا  يهـضرع  زا  سپ  اریز  دـیریذپب . وا  زا  ار  نـیا  تـسا . هداد  ياهنافــصنم 

شیوخ مشچ  هب  ار  وا  هک  نیا  زا  دـعب  و  میدرگیمنرب ، زگره  تسا  هدروآ  راتفرگ  ام  گـنچ  هب  ار  وا  ادـخ  هک  نیا  زا  سپ  هن ، : » دـیوگیم
زا رفن  دنچ  [ . 147 « ] دوش ام  ناوراک  ضرعتم  یـسک  تشاذگ  میهاوخن  دبا  ات  رگید  تساخ ! میهاوخن  رب  وا  ياپدر  يوجتـسج  هب  میاهدید 

ربمایپ دـننارب ، اراهنآ  هک  دـنیآیمرب  ددـص  رد  ناناملـسم  دنـسریم . بآ  ضوح  بل  هب  ات  دـنیآیم  شیپ  مازح  نب  میکح  هلمج  زا  شیرق 
میکح زج  دوشیم  هتـشک  تسا  هدروخ  بآ  هک  ره  زور  نیمه  رد  دنروخیم . بآ  دنیآیم و  دیـشاب .» هتـشادناهنآ  هب  يراک  : » دـیامرفیم

دمحم و : » دنیوگیم وا  هب  دننک . یمالـسا  هاپـس  یبایزرا  رومأم  ار  یحمج  بهو  نب  ریمع  دنریگیم  رارق  نوچ  ناکرـشم  [ . 148  ] مازح نب 
هک هشیدـنا  نیا  رد  دوریم  ـالاب  نییاـپ و  هرد  زا  ددرگیم و  ناناملـسم  يودرا  رود  هب  بسا  رب  راوـس  نک .» یباـیزرا  اـم  يارب  ار  شناراـی 

ییورین هن  دنراد و  ياهریخذ  يورین  هن  : » دیوگیم ددرگیمزاب . دعب  دنشاب . هتـشاد  ياهریخذ  هحفص 132 ] يورین [  ای  ینیمک  تسا  نکمم 
هداتفا رطخ  هب  يورین  شیرق ، هورگ  يا  : » دـیازفایم هاگنآ  بسا .» ود  دـنراد و  رتش  داـتفه  دـنرتشیب . یمک  اـی  رفن  دصیـس  اـهنیا  نیمک . رد 

زج یماـگهانپ  ناـبیتشپ و  يورین  هـک  دنتــسه  یهاپــس  دــنراد ! راـب  هدنباتــش  گرم  برثـی  شکبآ  نارتـش  تـسا ! روآ  گرم  هـک  تـسا 
هک مدقتعم  نم  ادخ  هب  دنچیپیم ؟ دوخ  هب  یعفا  لثمو  دنروآیمن  نابز  رب  ياهملک  دناهتسبورف و  بل  هک  دینیبیمن  دنرادن ! ناشیاهریشمش 

. تسا هدیافیب  نآ  زا  سپ  یگدنز  رگید  دنشکب  امش  زا  شیوخ  دادعت  هب  رگا  و  دوشیمن ، هتشک  دشکن  ار  ام  زا  يدرمات  نانآ  زا  کیچیه 
يراوس یگنج  هک  ار  یمـشج  يهماساوبا  دـیوگیم ، نانآ  هب  ار  نخـس  نیا  بهو  نب  ریمع  یتقو  « دـنریگب ياهنادـنمدرخ  میمـصت  نیاربانب 

باوج يدید »؟ هچ  : » دنـسرپیم وا  زا  ددرگیمزاب . هدرک  یـشدرگ  شنارای  ربمایپ و  رود  هب  دنتـسرفیم . مالـسا  هاپـس  یـسررب  يارب  تسا 
شیپ دـندرگرب  دـنهاوخیمن  هک  مدـید  یمدرم  اـما  مدـیدن . بسا  یلیخ  اـی  رایـسب  یهرز  اـی  یترثـک  اـی  يدـنمروز  نادرم  نـم  : » دـهدیم
ییوگ هک  هریت  ینامـشچ  اب  دـنرادن  ناشیاهریـشمش  زج  یهاـگهانپ  اـی  یناـبیتشپ  يورین  دـناهدرپس . گرم  هب  لد  هکیمدرم  ناـشهداوناخ .

دعب دوشیم و  ریزارس  هرد  زا  هاگنآ  دنشاب .» هتـشاد  نابیتشپ  ایو  نیمک  رد  ییورین  مسرتیم  : » دیازفا يو  رپس »! ریز  رب  هداهن  تسا  گیرود 
میکح [ . 149 « ] دیریگب ار  ناتدوخ  میمـصت  ياهریخذ . يورین  هن  دنراد و  نیمک  رد  ییورین  هن  : » دـیوگیم هدـمآ  نانآ  دزنو  دـیآیم  الاب  رس 
هحفص وت [  :» دیوگیم وا  هب  دیآیم و  هعیبر  نب  ۀبتع  شیپ  هتفر  نآ  نیا و  تاقالم  هب  بهو  نب  ریمع  شرازگ  ندینـش  زا  سپ  مه  مازح  نب 

هک يراک  نآ  اب  دوش  دای  یکین  هب  وت  زا  تسایند  ایند  ات  هک  ینک  يراک  یهاوخیم  ایآ  دنربیم . نامرف  وت  زاو  یشیرق  رورس  رتهم و  [ 133
نآ زا  دـمحم  ار  هچنآ  تنامیپمه و  نآ  ياهبنوخ  هکم و  هب  ینادرگرب  ار  هاپـس  : » دـیوگیم يراـک » هچ  : » دـسرپیم يدرک »؟ ظاـکع  زور 

رادهدهع نم  : » دیوگیم هبتع  دیتسین .» راکبلط  هلفاق  اهبنوخ و  نیمه  زج  يزیچ  دمحم  زا  امش  اریز  يزادرپب ، تسا  هتفرگ  هلخن  رد  ناوراک 
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زا نم ، نانطومه  : » دیوگیم دوریم و  شیرق  ناکرشم  نایم  رد  هتسشن  شیوخ  رتش  رب  هاگنآ  شاب .» نم  فرط  دروم  نیا  رد  وت  موشیم و 
نایم رد  اریز  دیراذگ ، نم  يهدهع  رب  ار  نآ  یلدزبو  دیهد  تبـسن  نم  هب  ار  راک  نیا  و  دـیگنجن ، شناوریپ  درم و  نیا  اب  دـیرب و  نامرف  نم 

شمـشچ بش  زور و  ره  امـش  زا  کی  ره  هشیمه  يارب  دهد  خر  یگنج  رگا  دنراد و  یکیدزن  يدنواشیوخ  ام  اب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانآ 
دیهاوخن نانآ  نتشک  هب  قفوم  یهگناو  تشگ . دهاوخ  امش  نایم  اهیکرچلد  واهيزروهنیک  ثعاب  نیاو  دتفایم ، شدرارب  ردپ و  لتاق  هب 

نیمه نوخ  زج  امش  هکنآ  لاح  دوش  مامت  امش  نایز  هب  گنج  هک  مراد  ینارگن  نیا  نم  هوالعب  دوش . هتشک  امش  زا  دادعت  نامهب  رگم  دش 
يا دشاب . نم  يهدهع  رب  موشیم و  نآ  ناربج  تخادرپ و  رادهدهع  نم  دیتسین و  راکبلط  تسا  هدرک  ضرعت  نآ  هب  وا  هک  یناوراک  درم و 

يهیاس رد  امـش  دشاب  یهاشداپ  رگا  درک و  دنهاوخ  وا  رـش  عفد  امـش  ياجب  هنهرباپ  ياهبرع  دـشاب  وگغورد  رگا  دـمحم  نم ، نانطومه 
يهنازوسلد رظن  دوب . دیهاوخ  اهمدآ  نیرتتخبشوخ  وا  يهلیـسوب  امـش  دشاب  يربمایپ  رگا  دوب و  دیهاوخ  رادروخرب  ناتهدازردارب  تنطلس 

شیرق درف  نیرتامیسشوخ  نیرتروآنابز و  قطان و  نیرتتسدربز  هک  هبتع  نخس  [ . 150 !« ] دیرامشم هنادرخبان  ار  مریبدت  دینکن و  در  ارم 
محر ناتدوخ  هب  هک  مهدیم  دـنگوس  ار  امـش  : » دـهدیم همادا  نینچ  شراتفگ  هحفـص 134 ] هب [  هبتع  دـنکیم . رثا  ناگدنونـش  رد  تسا 

هبتع فرح  یتقو  !« دـیزاسن وربور  تسا  رام  يهرهچ  يرادـنپ  هک  ییاههرهچ  نآ  اب  تسا  ناـبات  غارچ  لـثم  هک  ار  ییاـههرهچ  نیا  دـینک و 
وا اب  هکم  مدرم  يرورس  دنادرگ  رب  هکم  هب  ار  هاپس  دوش و  قفوم  هبتع  رگا  دشیدنایم  دوخ  اب  دربیم  دسح  وا  هب  هک  لهجوبا  دوشیم  مامت 
وا و  تسوا ، يومع  رـسپ  دمحم  تسا و  دمحم  اب  شرـسپ  هک  دنکیم  تهجنآ  زا  ار  داهنـشیپ  نیا  هبتع  : » دیوگیم نینچ  سپ  دش . دهاوخ 
مه اب  هاپس  ود  یتقو  ياهداهن و  نوریب  شیوخ  دح  زا  اپ  کنیا  هبتع ! يا  وت  دشکب . ار  شدوخ  يومع  رسپ  شرسپ و  هک  دنکیم  تهج  نآ 

ام هک  یهاوخیم  نآلا  و  ياهداد ، ناشن  یلدزب  دناهدش  وربور  مه  اب  هاپـس  ود  یتقو  ياهداهن و  نوریب  شیوخ  دح  زا  یلدزب  دـناهدش  وربور 
ام راک  ادخ  ات  میدرگیمنرب  دوشیمن . هن ، میدرگ ؟ زاب  هکم  هب  هک  یهدیم  روتسد  ام  هب  مینکاهر و  نمـشد  تسد  هب  عافدیب  ار  رگیدکی 
ای نم  تسا  تسپ  لدزب و  یـسک  هچ  هک  دید  یهاوخ  درمان ! يا   » هک درادیمرب  دایرف  دـیآیم و  مشخ  هب  هبتع  !« دـنک هرـسکی  دـمحم  هب  ار 

وگتفگ مازح  نب  مـیکح  اـب  هـبتع  [ . 151 [ »؟ دـشکیم یهاـبت  هب  ار  شدوخ  موـق  تسا و  وـسرت  یـسک  هچ  هک  دـید  دـهاوخ  شیرق  و  وـت ؟
ياـهبنوخ هبتع  وـگب : ورب و  وا  شیپ  لـهجوبا .)  ) هیلظنح نیا  زج  تسین  نـم  داهنـشیپ  فلاـخم  سکچیه  : » دـیوگیم مـیکح  هـب  دـنکیم .

شربارب رد  شهرز  دنزیم و  رطع  دوخ  هب  دراد  يو  دوریم . لهجوبا  شیپ  میکح  دوشیم .» رادهدهع  ار  ناوراک  ناوات  شیوخ و  نامیپمه 
یسک هبتع  : » دیوگیم دزادنایم و  وا  هب  يدولآبضغ  هاگن  لهجوبا  تسا .» هداتسرف  وت  شیپ  ارم  هبتع  : » دیوگیم لهجوبا  هب  تسا . هداهن 
هحفص نایم [  یتشآ  يرارقرب  يارب  ماهدش  هطساو  نم  یلو  متفریذپیمن ، داتسرفیم  ارم  وا  ریغ  رگا  : » دیوگیم دتسرفب »؟ هک  تفاین  وت  زج 

»؟ تسا هلیبـق  سیئر  هـک  ییوـگیم  یتـح  : » دـیوگیم دـیآیم و  مـشخ  هـب  رگید  راـب  لـهجوبا  تـسا .» هلیبـق  سیئر  هـبتع  و  مدرم ، [ 135
رد هک  یسک  نآ  ردارب  یمرـضح -  نب  رماع  شیپ  لهجوبا  هاگنآ  [ . 152 « ] دنیوگیم ار  نیا  شیرق  يهمه  و  میوگیم ، يرآ ، : » دـیوگیم

يریگماقتنا دهاش  شیوخ  مشچ  اب  ات  يوریم  وت  هک  الاح  هبتع -  ینعی  وت -  نامیپمه  نیا  دـیوگیم : دوریم و  تسا -  هدـش  هتـشک  هلخن 
تردارب ياهبنوخ  هک  درادیم  مالعا  و  دناوخیم ، عافد  مدع  هب  ار  مدرم  دراد  دنادرگرب و  هکم  هب  ار  هاپس  دهاوخیم  یـشاب  تردارب  نوخ 

تسد تردارب  لتاق  رب  نونکا  هکنآ  لاح  یناتسیم  هید  هک  یشکیمن  تلاجخ  یناتـسب . هید  يرـضاح  وت  هک  تسا  یعدم  دزادرپیم و  ار 
یتشم دنکیم و  هنهرب  شیوخ  رس  هتساخرب  یمرضح  نب  رماع  دنک . افو  شیوخ  ینامیپمه  دهعت  هب  هک  هاوخب  امسر  وا  زا  وشاپ و  ياهتفای ؟

. دزاسیم اوسر  تسوا  نامیپمه  شیرق  نایم  زا  هک  ار  هبتع  دایرف ، راک و  نیا  ابو  مردارب ! خآ  هک  دروآیمرب  دایرفو  دشاپیم  رـس  رب  كاخ 
تسا هدرک  هنهرب  شیوخ  رس  هکیلاح  رد  رماع  [ . 153  ] ددرگن زاب  هکم  هب  دشکن  دمحم  نارای  زا  ات  هک  دنکیم  دای  دـنگوس  نینچمه  رماع 

هدش هنـسرگ  هبتع  دنیوگیم : دننکیم و  رارکت  ار  وا  فرح  مه  ناکرـشم  دیهدب ! وج  شآ  وا  هب  تسا  هدـش  هنـسرگ  هبتع  دـشکیم : دایرف 
ار نانخس  نامه  دوریم و  مه  جاجح  نب  هبنم  شیپ  مازح  نب  میکح  تساهفرح . نیا  زا  لاحـشوخ  لهجوبا  دیهدب ! وج  شآ  وا  هب  تسا 

تطاسو تسا و  یبوخ  داهنشیپ  هبتع  داهنـشیپ  دیوگیم : یتح  تسا . لهجوبا  زا  رتمرن  وا  هک  دنیبیم  دیوگیم . تسا  هتفگ  لهجوبا  اب  هک 
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شیوخ قطن  زا  تسا و  ینابصع  تخس  ناکرشم  ياهفرح  زا  دنیبیم  هحفص 136 ] ددرگیمزاب [ ، هبتع  شیپ  میکح  تسا . بوخ  مه  وت 
شرـس يهزادناب  ات  دنروایب  ياهچراپ  دهاوخیم  و  دـشوپیم ، ار  شهرز  دـیآیم ، نییاپ  شرتش  زا  تسا . هتـشگرب  شیرق  يودرا  نایم  رد 

هک دچیپیم  شیوخ  رـس  رب  ياهمامع  راچان  دوشیمن . تفای  دـشاب  وا  گرزب  يهلک  يهزادـناب  هک  ياهچراپ  نانچ  هاپـس  يهمه  رد  دـشاب .
ریـشمش دسریم  وا  کیدزن  هب  هبتع  نوچ  تسا . راوس  ینایدام  رب  مدقم  فص  رد  لهجوبا  دیآیم . هاپـس  شیپ  هب  درادن و  ینازیوآ  يهخاش 

و دتلغیم . رد  ات  دنکیم  یپ  ار  لهجوبا  نایدام  شیوخ  ریـسشمش  اب  وا  اما  دشکب . ار  لهجوبا  دهاوخیم  دنیوگیم  همه  دشکیم . ماین  زا 
دیآیم دورف  لهجوبا  هکیلاح  رد  دنتـسین . هراوس  تنانطومه  يهمه  نوچ  تسین  ندـش  راوس  زور  زورما  وش ! هدایپ  دـیوگیم : لـهجوبا  هب 

نب ریمع  هب  لهجوبا  [ . 154 ! ] تسا شیوخ  يهریـشع  درف  نیرتهدنخرفان  رفن  ود  ام  زا  کیمادـک  دـید  یهاوخ  زورما  دـیوگیم : وا  هب  هبتع 
رد راوتـسا  ناناملـسم  اـما  دـنز ، مه  رب  ار  ناـنآ  فوفـص  اـت  دربیم  هلمح  مالـسا  هاپـس  هب  ریمع  نک ! ریگرد  ار  هاپـس  ود  دـیوگیم : بهو 

[155  ] دریگیم رد  گنج  و  دـنکیم . هلمح  دودیم و  شیپ  یمرـضح  نب  رماع  دـنروخیمن . ناکت  اـج  زا  دـننامیم و  شیوخ  ياـهفص 
ماین زا  ریـشمش  دناهتفاین  سامت  امـش  اب  ات  دینزب . ریت  اب  دندش  کیدزن  امـش  هب  رگا  دیگنجن . ماهدادـن  هزاجا  نم  ات  :» دـهدیم روتـسد  ربمایپ  .

باوخ زا  تسا . هدرک  يزاردتسدو  هدـش  کـیدزن  نمـشد  هک  دـنهدیم  ربـخ  ربماـیپ  هب  . دوریم باوخ  هب  دـشکیم و  زارد  و  دیـشکن .»
دنکیم دنلب  نامسآ  هب  ار  شیوخ  ياهتسد  قیوشت  یکدنا  اب  تسا . هدومن  كدنا  وا  هب  باوخ  رد  ار  نمـشد  ادخ  هکیلاح  رد  دزیخیمرب 

هریچ نم  رب  هورگ  نیا  رگا  ایادخ  : » دـیوگیم درآ ، هحفـص 137 ] ققحت [  هب  تسا  هداد  هدعو  هک  ار  ییرای  دـهاوخیم  شراگدرورپ  زا  و 
يرای ارت  ادخ  هک  دنگوس  ادخب  : » دـیوگیم رکبوبا  دـنام .» دـهاوخن  اپ  رب  وت  يارب  ینید  شتـسرپ و  تشگ و  دـهاوخ  هریچ  كرـش  دـنوش 

اب وت  هک  تسا  نآ  زا  رترب  رتگرزب و  ادـخ  هک  مهدیم  هجوت  وت  هب  نم  : » دـیوگیم هحاور  نبا  درک . دـهاوخ  دیفـسور  ارتو  درک  دـهاوخ 
؟ دنک افو  ار  شاهدعو  هک  مهاوخن  ادخ  زا  دنگوس  هب  نم  هحاور ، رـسپ  يا  : » دیامرفیم دـنک .» افو  ار  شاهدـعو  هک  یهاوخب  وا  زا  دـنگوس 

[ . 156 « ] دنکن فالخ  ار  شاهدعو  ادخ  نامگیب 

يریگرد يهناتسآ  رد 

هاگرارق زا  [ 157  ] دراد تسد  رد  ار  بضع »  » مانب هدابع  نب  دعس  ییادها  ریشمش  نت و  رب  لوضفلا » تاذ   » مانب یهرز  هکیلاح  رد  ادخلوسر 
سک ره  دوب . دهاوخ  وا  نآ  زا  يو  گرب  زاس و  دـشکب  ار  نمـشد  دارفا  زا  یکی  سک  ره  : » دـیامرفیم نینچ  هاپـس  هب  شیوخ  یهدـنامرف 
دنویپ هک  ام  زا  ار  هک  ره  ایادخ ، دیوگیم : دنکیم و  يزوریپ  بلط  ادخ  زا  لهجوبا  [ . 158 « ] دوب دهاوخ  وا  لام  دریگب  تراسا  هب  ار  یکی 
دایرف رادگنز  ییادص  اب  دـلیوخ  نب  لفون  [ . 159 ! ] نادرگ كاله  زورما  تسا  هدروآ  هتخانـشان  يزیچ  تسا و  هدیرب  یلکب  يدـنواشیوخ 

هحفص 138 ] [ . ] 160  ] 0 تسا ! يزارفرس  يرترب و  زور  زورما  شیرق ، هورگ  يآ  دنزیم :

تایلمع يریگرد و 

نآ هب  نارگید  زا  شیپ  تدوـخ  ینکیم و  یهن  يزیچ  زا  شاـب ! هتـسهآ  دـیوگیم : وا  هب  مازح  نب  میکح  دـگنجب . اـت  دـیآیم  شیپ  هـبتع 
نامیپ ادـخ  اب  دـیوگیم : تسا  هدیـسر  ریگبآ  کـیدزن  هک  یموزخم  دـسالادبع  نب  دوسا  دـیآیم  شیپ  شیرق  هاپـس  نوچ  ؟ ینزیم تسد 

بلطملادبع نب  ةزمح  دسریم . ریگبآ  رانک  هب  ات  دودیم  و  مریمب . شرانک  رد  ای  منک  مدـهنم  ار  نآ  ای  مماشایب  ناشریگبآ  زا  هک  مدـنبیم 
رد ناکرـشم  دـناسریم . ریگبآ  هب  ار  دوخ  اـت  دزخیم  شیپ  دوسا  دـنکیم . عطق  ار  وا  ياـپ  دوخ  ریـشمش  يهبرـض  اـب  دودیم و  وا  ولج  هب 

. دنوشیم کیدزن  مه  هب  هاپـس  ود  ناکرـشم  تفرـشیپ  اب  . دوب دهاوخ  اهنآ  اب  هبلغ  هک  دـنرادنپیم  دناهنحـص و  نیا  نارگن  شیوخ  فوفص 

. دنوریم اهنآ  يهزرابم  هب  يراصنا  ناوج  هس  دـنناوخیم . نت  هب  نت  گنج  هب  دـنیآیم و  رتشیپ  فص  زا  هبتع  رـسپ  دـیلو  هبیـش و  هبتع و 
اعد ناشقح  رد  و  دـندرگزاب ، شیوخ  فص  هب  ات  دـهدیم  روتـسد  نانآ  هب  ادـخلوسر  دنتـسه . ءارفع  نارـسپ  فوع  ذوعم و  ذاـعم و  ناـنآ 
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. تسرفب هزراـبم  هب  دـنیاتمه  نأـشمه و  اـم  اـب  هک  ار  یناـسک  اـم  موق  زا  دـمحم ، يا  هک  دروآیم  رب  داـیرف  ناکرـشم  يوگنخـس  دـنکیم .
يهلیسوب دنزاس  شوماخ  شاهلیـسوب  ار  ادخ  رون  ات  دناهدروآ  ار  ناشلطاب  اهنآ  هک  کنیا  دیزیخرب و  هک  دنکیم  مشاهینب  هب  ور  ادخلوسر 

بلطملا نب  ثراح  رـسپ  هدیبع  و  بلاطیبا ، نب  یلع  بلطملادبع ، رـسپ  هزمح  دـیگنجب . تسا  هتخیگنارب  نآ  هب  ار  ناتربمایپ  ادـخ  هک  یقح 
ار ناتدوخ  دـیوگیم : هبتع  و  دنـسانشیمن ، ار  نانآ  دـنراد  رـس  رب  دوخ  هالک  نوچ  دـنوریم . اهنآ  يهزراـبم  هحفص 139 ] هب [  هتـساخرب 

ریـش ادخ و  ریـش  مبلطملادبع ، رـسپ  هزمح  نم  دیوگیم : هزمح  میگنجب . امـش  اب  دیدوب  ام  ياتمه  رگا  میـسانشب و  ار  امـش  ات  دـینک  یفرعم 
رفن ود  نآ  دسرپیم : و  متـسه . ءافلح  ریـش  نم  و  دیوگیم : شیوخ  یفرعم  رد  هاگنآ  یتسه . يراوگرزب  ياتمه  دیوگیم : هبتع  شربمایپ .
هبتع هاگنآ  . دنراوگرزب ياتمه  ود  دیوگیم : ثراحلا  نب  ةدیبع  و  بلاطیبا ، نب  یلع  دیوگیم : هزمح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دناوت  هارمه  هک 

وا يهلباـقم  هب  تسا -  رگید  رفن  ود  زا  رتـکچوک  هک  بلاـطیبا -  نب  یلع  دزیخیمرب . دـیلو  دـیلو . يا  زیخرب  دـیوگیم : شیوـخ  رـسپ  هـب 
، عب دشکیم . ار  وا  هزمح  و  دننکیم ، هلدابم  ياهبرـض  دوریم . وا  يهلباقم  هب  هزمح  و  دزیخیمرب . هبتع  سپـس  دشکیم . ار  وا  دباتـشیم و 

يو قاس  يهلـضع  هب  ریـشمش  مد  اب  هبیـش  دوریم . وا  گنج  هب  تسا -  ربمایپ  رای  نیرتلاسنهک  هک  ثراحلا -  نب  ةدـیبعو  دزیخیمرب ، هبیش 
زاـب هاپـس  فـص  هب  هتفرگ  شود  هب  ار  هدـیبع  دنـشکیم و  ار  وا  دـننکیم و  هـلمح  هبیـش  هـب  یلع  هزمح و  دـنکیم . عـطق  ار  نآ  دـنزیم و 
ادخ هب  دیوگیم : يرآ . دیامرفیم : متسین ؟ دیهـش  ایآ  دیوگیم : ادخ  ربمایپ  هب  هدیبع  دزیریم . شیاپ  قاس  زا  نوخ  هکیلاح  رد  دنروآیم 
هللا تیب  متبذک و  : دیوگیم هک  اجنآ  میتسه  يو  زا  رتراوازـس  تسا  هدورـس  وا  هچنادـب  ام  هک  تسنادیم  دوب  هدـنز  بلاطوبا  رگا  دـنگوس 

ار نانآ  هدرک  شنایهاپس  هب  ور  لهجوبالئالحلا  انئانبأ و  نع  لهذنو  هلوح  عرصن  یتح  هملـسن  ولضانن  هنود و  نعاطن  امل  ادمحم و  یلخن 
دندرک هلجع  دنتفر  گنج  هب  یتقو  اهنآ  اریز  دیتفاین ، تشحو  هب  دیلو  هبیـش و  هبتع و  ندـش  هتـشک  زا  دـیوگیم : دزیگنایمرب و  رازراک  هب 

منیبب ادابم  نیاربانب  میدرگن . رب  اجنیا  زا  میدنبن  بانط  هب  ار  شنارایو  دمحم  ات  زورما  هحفص 140 ] هک [  مروخیم  مسق  دندیزان ! دوخ  هبو 
هب ییانتعایب  نید و  كرت  زا  دندرک  هچ  هک  مینامهفب  اهنآ  هب  ات  دینک  ریگتـسد  هدنز  ار  اهنآ  دـیاب  دـشکب ، ار  اهنآ  زا  یکی  امـش  زا  یـسک 

لثم یمهس  فوع  یبا  نب  مصاع  دوشیم  ریگرد  رافک  اب  دنکیم و  تکرح  دوخ  ياج  زا  مالسا  هاپـس  نوچ  ! دندیتسرپیم ناشناردپ  هچنآ 
ياهزیچ دز و  مه  رب  ار  ام  تدحو  تسـسگ و  يدنواشیوخ  دنویپ  هک  دیریگب  ار  نآ  شیرق ، هورگ  يا  دیوگیم : دـیآیم و  شیپ  یگرگ 
يرگید هب  ياهبرض  کی  ره  ددنبیم و  وا  رب  هار  هناجدوبا  دور ! ردب  مگنچ  زا  مراذگب  رگا  منامن  هدنز  ار . دمحم  ینعی  دروآ ، ياهتخانشان 

زا تسد  الاح  دیوگیم : وا  هب  دسریم و  رس  باطخ  نب  رمع  دریگرب . ار  وا  حالس  ات  دتسیایم  و  دشکیم ، ار  وا  هناجدوبا  دوریم و  هناشن 
تارفن زا  یکی  لاح  نیمه  رد  تسا . وت  لاموا  مزاول  حالس و  هک  مدهاش  مه  نم  دورب ، نایم  زا  نمشد  ات  راذگب  رادرب و  وا  مزاول  حالس و 

وا دزیخیمرب و  سپـس  دیآیم ، رد  ونازب  شرثا  رب  هناجدوبا  هک  دروآیم  دراو  هناجدوبا  هب  ياهبرـض  دیآیم و  بهو  نب  دبعم  مانب  نمـشد 
ار دوخ  هناجدوبا  دتفایم . تسوا  ياپ  شیپ  هک  ياهلاچ  هب  دبعم  هکنیا  ات  دوشیمن ، رگراک  اما  دنزیم  وا  هب  هبرـض  نیدـنچ  هدرک  لابند  ار 

ندـیگنج هب  قیوشت  ار  رافک  هکیلاح  رد  دیعـس  نب  صاـع  [ . 161  ] درادیمرب ار  وا  مزاوـل  حالـس و  دربیم و  رـس  ار  وا  دـناسریم و  وا  هـب 
یلاـسدرخ تلعب  ءارفع  نارـسپ  ذوعم  فوـع و  [ . 162  ] دـشکیم ار  وا  یلع  دوـشیم . وربور  بلاـطیبا  نب  یلع  اـب  دـیآیم . شیپ  دـنکیم 

لهجوـبا ناـجومع ! دـسرپیم : فوـع  نب  نمحرلادـبع  زا  ءارفع  نب  فوـع  دـناهدرک . لـیامح  رمک -  هب  هن  و  ندرگ -  هـب  ار  ناشریـشمش 
مانـشد ادـخلوسر  هب  وا  هک  دـناهتفگ  نم  هب  دـیوگیم : وا ؟ زا  یهاوـخیم  هچ  مرـسپ ! دـیوگیم : هحفـص 141 ] تساهنیا [ ؟ زا  کیمادـک 
ناـشن وا  هب  ار  لـهجوبا  فوع ، نب  نمحرلادـبع  موش . هتـشک  مادـقا  نیا  رد  اـی  مشکب  ار  وا  منیبـب  ار  وا  رگا  ماهدروخ  مسق  نم  و  دـهدیم ،

ود نآ  زا  فوع  نب  نمحرلادـبع  دریگیم . ماجنا  یلبق  هباشم  ياهملاـکم  دـنکیم و  وا  زا  ار  لاؤس  نیمه  ءارفع  نب  ذوعم  سپـس  دـهدیم .
دندـش هتــشک  دـیلو  هبیــش و  هـبتع و  دژننیبیم  یتـقو  موزخمینب  یفرط  زا  [ . 163 . ] ثراح رـسپ  دـنیوگیم : دـیتسه ؟ هک  رـسپ  دـسرپیم :

يهریـشع دـندیزان و  دوخ  هب  دـندرک و  هلجع  هعیبر ، نارـسپ  دوش . راچد  نانآ  تشونرـس  هب  لهجوبا ) ) مکحلاوبا میراذـگیمن  دـنیوگیم 
. دنزب یبیـسآ  وا  هب  دناوتن  یـسک  ات  دـنریگیمرب  رد  گنت  ار  واو  دـنیآیم  درگ  لهجوبا  رود  هب  همه  سپ  درکن . مزال  تیامح  اهنآ  زااهنآ 
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یبا نب  رذنم  رـسپ  هللادبع  نت  رب  ار  نآ  سپ  دنزاس . يو  هیبش  ار  واو  دنناشوپب  ناشدوخ  زا  یکی  نت  رب  ار  وا  هرز  دـنریگیم  میمـصت  سپس 
بلطملادبعینب زا  هک  نم  زا  ار  هبرـض  نیا  ریگب  دیوگیم : و  دشکیم ، ار  واو  دباتـشیم  وا  يهلباقم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـننکیم . هعافر 

هلمح وا  هب  تسا  لهجوبا  وا  درادنپیم  هک  بلطملادـبع  نب  ةزمح  و  دـنناشوپیم ، هریغم  نب  هکاف  رـسپ  سیقوبا  نت  رب  ار  نآ  سـس  متـسه !
. دننکیم ورمع  نب  ۀلمرح  نت  رب  ار  نآ  سپـس  متـسه ! بلطملادـبعینب  زا  هک  نم  زا  ار  هبرـض  نیا  ریگب  دـیوگیم : دـشکیم و  ار  وا  هدرب 
. دشوپب هک  دنکیمن  لوبق  دـننک  ملعا  نب  دـلاخ  نت  هب  ار  هرز  نآ  دـنهاوخیم  دـعب  دـشکیم . ار  وا  دربیم و  هلمح  وا  هب  مالـسلاهیلع  یلع 
( لهجوبا  ) مکحلاوبا هب  یسک  تسد  میراذگیمن  دنیوگیم : دناهتفرگ و  نایم  هب  ار  یسک  موزخمینب  دنیبیم  حومج  نب  ورمع  رـسپ  ذاعم 
هب مناسرب . وا  هب  هحفـص 142 ] ار [  مدوخ  ای  موش  هتـشک  دیاب  ای  زورما  ادخب  دـیوگیم : دوخ  اب  تسا . لهجوبا  يو  هک  دربیم  یپ  دـسرب !

دوشیم و عطق  اجنامه  زا  ات  دنزیم  وا  ياپ  قاس  هب  ياهبرـض  هدرب  هلمح  وا  هب  دـهدیم  تسد  بسانم  یتصرف  نوچ  دتـسیایم و  وا  نیمک 
رب ياهبرـض  دربیم و  هلمح  ورمع  نب  ذاعم  هب  لهجوبا  رـسپ  همرکع  درپب . گنـس  کتـشم  ریز  زا  نتـسکش  تقوب  ياهتـسه  هکنانچ  درپیم 

تـسد اـب  ار  دوخ  يهدـیرب  تسد  ذاـعم  تسا . لـصو  تسوپ  هب  اـهنت  دوشیم و  هدـیرب  هناـش  زا  شتـسد  هکیروـط  هب  دـنزیم  يو  يهناـش 
دوشیم هدنک  ات  دشکیم  ار  نآ  دراذـگیم و  هدـیرب  تسد  نامه  يور  رب  ار  دوخ  ياپ  دـشکیم  درد  یلیخ  نوچ  یلو  دریگیم  شرگید 
دنسریم تداهـش  هب  اجنامه  دوخو  دننزیم  وا  هب  ییاههبرـض  دننکیم و  هلمحیمخز  لهجوبا  هب  زین  ءارفع  نارـسپ  رمعم  فوع و  [ . 164]

بیقعت رد  مالسلاهیلع  یلع  دناهتخیوآ  مهب  ناکرشم  هاپس  مالسا و  هاپـس  هکیلاح  رد  درتسگیم و  نماد  مزر  نادیم  رب  باتفآ  نوچ  [ . 165]
. تسا دربن  لوغـشم  همثیخ  نب  دعـس  اب  ناکرـشم  زا  یکی  ینـش  يهتـشپ  کی  يالاب  رب  دنیبیم  ناهگان  هک  دوریم  شیپ  ناکرـشم  زا  یکی 

هکنیا اـب  و  دـتلغیم ، ورف  بسا  زا  بسا . رب  راوـس  تسا و  نهآ  رد  هدـچیپ  كرـشم  دـناسریم . تداهـش  هب  ار  هـمثیخ  نـب  دعـس  كرـشم 
! نت هب  نت  گنج  هب  ایب  بلاطوبا ! رسپ  دنزیم : دایرف  دسانشیم و  ار  یلع  وا  یلو  دسانـشیمن  ار  وا  مالـسلاهیلع  یلع  دراد  دوخرب  ياهناشن 

يدنلب زا  وا  ات  ددرگیمرب  بقع  هب  ریزارس  تسا  تماق  هاتوک  یناوج  هک  یلع  . دوشیم ریزارس  یلع  فرط  هب  وا  و  دروآیم ، وا  هب  ور  یلع 
هاگزیرگ درمان ! دیوگیم : ینکیم !؟ رارف  بلاطوبا ! رـسپ  دیوگیم : كرـشم  دشابن . طلـسم  وا  رب  تسا  يدنلب  رب  هکیلاح  رد  دـیآ و  دورف 

هحفص دوشیم [  کیدزن  الماک  هک  دیآیم  شیپ  كرشم  دزاسیم  راوتسا  شیوخ  ياهماگ  دتسیایم و  یلع  نوچ  تساهیکیدزن ! نیمه 
ریگ نآ  رد  هتفاکـش  ار  رپس  هک  ریـشمش  دنکیم و  عفد  ار  هب  ار  هبرـض  نآ  شیوخ  رپس  اب  یلع  یلو  دوریم  هناشن  یلع  هب  يا  هبرـض  [ 143

هبرـض نیا  هک  دربیم  نامگ  یلع  دفاکـشیم . هرز  دتفایم و  شمادنا  رب  ياهزرل  هک  دنزیم  وا  رادهرز  رکیپ  رب  ياهبرـض  یلع  و  دنکیم ،
دورف كرشم  نآ  رب  ریشمش  و  ددزدیم ، ار  شرس  دنیبیم ، شیوخ  رس  تشپ  زا  ار  يریـشمش  قرب  ناهگان  درک . دهاوخ  هرـسکی  ار  وا  راک 
رـسپ هک  نم  زا  ار  هبرـض  نـیا  ریگب  هـک  دـیآیمرب  نزریـشمش  زا  ادـص  نـیا  و  دوـشیم . نازیوآ  هرز  يورب  ار  وا  رـس  ناوختـسا  دـیآیم و 

[ . 166 . ] تسا بلطملادبع  نب  ةزمح  هک  دنیبیم  درگنیم و  شیوخ  رس  تشپ  هب  یلع  متسه ؟ بلطملادبع 

تسکش و 

درکیم و گنج  هب  قیوشت  ار  ناکرشم  حبص  لوا  هک  دلیوخ  نب  لفون  [ 167  ] دهنیم تمیزه  هب  ور  ناکرشم  هاپس  هتشذگ  رهظ  زا  یکدنا 
تسا هتخاب  ار  دوخ  هداتفا  شنامزرمه  نایم  رد  هک  يراتـشک  زا  کنیا  تسا » يزارفرـس  يرترب و  زور  زورما  شیرق ، هورگ  يا  : » تفگیم

!؟ دیرادن جایتحا  تاینبل  ریـش و  هب  رگم  دیـشکیم ؟ ار  یناسک  هچ  دینیبیمن  ایآ  دیهاوخیم ؟ هچ  ام  ناج  زا  دـیوگیم : راصنا  هب  هتـسویپو 
دنکیم باترپ  ورمع  نب  لیهس  فرط  هب  يریت  ذاعم  نب  دعس  [ . 168 ... ] دناریم شیوخ  شیپاشیپ  دنکیم و  ریگتسد  ار  وا  رخص ، نب  رابج 

هتفرگ اروا  یناشیپ  يوم  مشخد  نب  کلام  دـنیبیم  دـسریم ، وا  هب  اـت  دریگیم  ار  نوخ  در  دعـس  دـنکیم . عطق  ار  شیاـپ  قاـس  گر  هک 
. ماهتفرگ ار  وا  نم  نوچ  تسا  نم  لام  دیوگیم : کلام  ماهدز . ریت  هب  ار  وا  نم  تسا ، نم  لام  ریـسا  نیا  دـیوگیم : هحفص 144 ] تسا [ .
ار دوخ  تسا  هدنکفا  تشحو  هب  ار  وا  تسکش  هک  بهو  یبا  نب  ةریبه  [ . 169  ] دریگیم لیوحت  ار  وا  دنروآیم . ربمایپ  تمدخ  هب  ار  ریسا 
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رد وا  و  دفاکـشیم ، ار  وا  هرز  ياهبرـض  ندز  اب  دـسریم و  رـس  ینزام  دوادوبا  تسین . نتـساخرب  هب  رداق  دـیآیم و  رد  وناز  هب  دزاـبیم و 
. دننیبیم لاح  نآ  رد  ار  وا  دنتسه  هریبه  نامیپمه  هک  یمـشج  ریهز  نارـسپ  کلام  هماساوبا و  دهدیم . همادا  دوخ  هار  هب  دوادوبا  دتلغیم .

زیرگ هب  ور  دنروخیم و  تسکـش  یتقو  دنراد  رایـسب  هرز  هک  شیرق  [ . 170  ] دنربیم ياهشوگ  هب  ار  وا  نانکعافد  دـنیآیم و  شکمک  هب 
ار اـههرز  دنتـسه  اـهنآ  بـیقعت  رد  هـک  ناناملـسم  دـننکفایم . هدوـشگ  ار  شیوـخ  هرز  دـنرب  ردـب  ار  دوـخ  ناـج  هـک  نـیا  يارب  دـنهنیم 

نب ثابق  [ . 171  ] تسا ماشه  نب  ثراح  هرز  اهنآ  زا  یکی  دربیم ، شیوخ  يهناخ  هب  دروآیم و  گـنچ  هب  هرز  هس  فاـفخ  دـنرادیمرب .
ترثک هب  متخادنا و  دمحم  نارای  دادعت  یمک  هب  یهاگن  نم  مدرک . تکرش  ردب  گنج  رد  ناکرشم  اب  نم  : » دیوگیم اهدعب  ینانک  میـشا 

ره هب  ناکرـشم  هک  مدـیدیم  و  متخیرگیم ، ناگتخیرگ  هارمه  نم  و  میدروخ ، تسکـش  اما  مدیـشیدنایم . شیوخ  رتش  بسا و  تارفن و 
نم اب  هک  نانچمه  دش . نم  هارمه  یکی  نانز ! رگم  دزیرگب  یسک  ییورین  بسانت  نینچ  رد  هک  ماهدیدن  نم  متفگ : دوخ  اب  دنودیم ! فرط 
نم رد  یقمر  رگید  هن ، تفگ : يورب ؟ دنت  هک  يراد  یقمر  متفگ  وا  هب  دنـسریم . ام  هب  دنتـسه  ام  بیقعت  رد  هک  یناسک  میدـید  دـمآیم 
دلب ار  هار  نم  مدیسر . [ 172  ] هقیغ هب  باتفآ  زا  لبق  حبـص  ات  متفر  مدرک و  دـنت  نم  و  داتفا . اپ  زا  سرت  هحفـص 145 ] زا [  و  تسا ! هدنامن 

ام يهلیبق  زا  هک  يدرم  هقیغ  رد  متفر . ههاریب  همه  متفرن و  هداج  زا  دنسرب  نم  هب  دنتسه  ام  بیقعت  رد  هک  یناسک  مدیسرتیم  نوچ  مدوب و 
درک و راوس  ارمو  دروآ  میارب  يرتش  يراد ؟ یبکرم  میتخیرگ ! میدـش و  ریـسا  میداد و  هتـشک  چـیه ! متفگ : ربـخ ؟ هچ  دیـسرپ : نم  زا  دوب 

گنج رد  : » دیوگیم اهدـعب  مه  مازح  نب  میکح  [ . 173 ...« ] مدش هکم  دراو  ات  مدـمآ  و  مدیـسر . هار  هب  هفحج  داد و  نم  هب  یهار  يهشوت 
مامت زور  دنکیم  رکف  هک  ار  لهجوبا ) ) هیلظنح رسپ  دشکب  ادخ  : » متفگیم مدیودیم و  نم  میداهن . زیرگ  هب  ور  میدروخ و  تسکـش  ردب 

زا تسد  ناناملـسم  دوـش و  بورغ  تساوـخیم  ملد  هک  متفگیم  تهجنآ  زا  ار  نیا  تـسا . یقاـب  ناـنچمه  زور  هکیلاـح  رد  تـسا  هدـش 
شردارب هب  نمحرلادبع  دننیبیم . نازیرگ  ار  مازح  نب  میکح  دنراوس  يرتش  رب  هک  ماوع  نارسپ  نمحرلادبع  هللادیبع و  دنرادرب .» ام  بیقعت 

تسا و گنل  میاـپ  هک  ینادیم  تدوخ  دـیوگیم : تسا  گـنل  شیاـپ  هک  هللادـیبع  نک . راوس  ار  مازح  نب  میکح  نییاـپ و  ورب  دـیوگیم :
جرخ میریمب  رگا  هک  تسا  يدرم  وا  مینکب . ار  راک  نیا  دـیاب  تسین و  ياهراچ  دـیوگیم : نمحرلادـبع  مهد . ماجنا  ار  راک  نیا  مناوتیمن 
میکح دنیآیم و  نییاپ  تسا  گنل  هک  شردارب  اب  نمحرلادبع  دنکیم . لح  ار  ام  تالکـشم  میاهدنز  ات  دوشیم و  لفکتم  ار  ام  يهداوناخ 

نیا شرازگ  رد  تسا  هدروخلاـس  رایـسب  هک  مازح  نب  مـیکح  اهدـعب  [ . 174  ] دـنوشیم رتـش  راوس  تبون  هب  دـننکیم و  راوـس  ار  مازح  نب 
نیمز هب  نامـسآ  زا  ییادـص  درک و  باترپ  ام  فرط  هب  هتفرگرب  گیر  یتشم  ربمایپ  هاگنآ  میدـیگنج . میدـش و  وربور  : » دـیوگیم گنج 

ییادص : » دیوگیم مه  یلید  هیواعم  نب  لفون  [ 175 « ] میداهن تمیزه  هب  ور  و  تشط ، رد  گیر  یتشم  نداـتفا  هحفص 146 ] لثم [  مدینش 
زیرگ هب  ور  میدیـسرت و  تخـس  نآ  زا  دیـسریم و  شوگ  هب  ام  رـس  تشپ  زا  ام و  يور  شیپ  زا  هک  تشط  رد  گیر  نداتفا  لـثم  میدـینش 

[ . 176 « ] میداهن

گنج زا  سپ 

و دـنبایب ، ار  لهجوبا  يهشال  دـندرگب و  نمـشد  ناگتـشک  ناـیم  رد  دـهدیم  روتـسد  ادـخلوسر  دـسریم  ناـیاپ  هب  یگنج  تاـیلمع  نوچ 
شاهناش يورو  مدز  نیمز  رب  ار  واو  مدش  ریگرد  وا  اب  ناعدـج  رـسپ  ینامهیم  رد  نم  اریز  تسوا . يهناش  رب  یگتفوک  زا  يرثا  دـیامرفیم :

ياپ . دهدیم ناج  دراد  دنیبیم  دنکیم و  ادیپ  ار  وا  دوعـسم  نب  هللادبع  دندرگیم . ناکرـشم  ياههتـشک  نایم  رد  دـنوریم و  دـش . هتفوک 
يهدرب هدنکفارـس  دـیوگیم : لـهجوبا  تخاـس . هدـنکفا  رـس  ارت  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دـیوگیم : دراـشفیم و  وا  ندرگ  يور  رب  ار  دوخ 

هالک سپـس  شربمایپ . تسا و  هدرب  ادخ  دـیوگیم : تسا ؟ هدرب  هک  ار  گنج  ياهداهن ! اپ  يدـنلب  ياج  هب  ناپوچ ، هچب  يا  دـش ! هداززینک 
ار شباـبرا  هک  یتـسین  ياهدرب  نیلوا  وت  دـیوگیم : تشک ! مهاوخ  لـهجوبا  يا  ارت  نونکا  دـیوگیم : وا  هب  هتـشادرب  شرـس  زا  ار  وا  دوـخ 
! دـشکن ارم  نیبیطم »  » زا اـی  فـالحائ »  » زا يدرم  و  یـشکب ، ارم  وت  هک  تسا  نیمه  مدـید  مشچ  هب  زورما  هک  يزیچ  نیرتراوشد  دـشکیم !
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درگنیم و وا  مادـنا  هب  دـنکیم و  رب  وا  نت  زا  مزر  يهماج  هاگنآ  دوش . ادـج  شرـس  اـت  دـنزیموا  ندرگ  رب  ياهبرـض  دوعـسم  نب  هللادـبع 
ربمایپ تمدخ  هب  دروآیم  هحفص 147 ] هتشادرب [  ار  وا  دوخ  هالک  هرز و  هحلسا و  سپـس  تسا . نایامنوا  ياهولهپ  رب  هنایزات  راثآ  دنیبیم 

: دیامرفیم ربمایپ  تسا . هدش  هتـشک  لهجوبا  ادخ  نمـشد  هک  ادـخلوسر  يا  هدژم  دـیوگیم : دـهنیم  نیمز  رب  ار  اهنآ  هکیلاح  ردو  ادـخ ،
رد . تسا رتدنیاشوخ  يدام  ياهتمعن  نیرتاهبنارگ  زا  میارب  هدژم  نیا  تسوا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  هللادـبع ؟ ییوگیم ، تسار 

دوعسم نب  هللادبع  هب  ور  دوشیم ، تحاران  تسا . ربمایپ  روضح  رد  لهجوبا -  يهلیبقمه  یموزخم - دسالادبع  رسپ  هملـسوبا  تاظحل ، نیا 
اروت تساوخیم  رگا  يرآ - يدز -؟ وا  نتشک  هب  تسد  وت  تسا -. هتـشک  ار  وا  ادخ  يرآ ، دهدیم ؟ باوج  یتشک ؟ ار  وا  وت  هک  دنکیم 

نار طسو  رب  یهایس  لاخ  دوب -؟ هچ  شاهناشن  مدروآ -! رد  مه  ار  شـسابل  هرز و  متـشک و  ار  وا  ادخ  هب  داهنیم -! دوخ  نیتسآ  رد  هتفرگ 
وا زج  یشرق  چیه  نت  زا  هماج  هکیلاح  رد  يدنکرب  وا  نت  زا  هماج  روطچ  وت  دسرپیم : دیوگیم ، تسار  وا  دمهفیم  هک  هملسوبا  . شتـسار
زا نم  و  دـشاب . وا  زا  رتنمـشد  شربمایپ  اب  ای  ادـخ  اب  هک  دوبن  یـسک  یـشرق  نانامیپمه  نایمرد  شیرق و  ناـیم  رد  ادـخ  هب  دـناهدنکنرب -؟

نامداش لهجوبا  ندش  هتـشک  زا  ادـخلوسر  [ 177  ] دوشیم عناـق  شوماـخ و  هملـسوبا ، . تساوخ مهاوخن  شزوپ  زگره  ماهدرک  هک  يراـک 
هحفـص 148] نادرگ [ . مامت  نم  رب  ار  تیاهتمعن  سپ  يدناسر ، ماجنا  هب  يدومرف  هدعو  نم  هب  ار  هچنآ  ایادـخ ، دـیامرفیمو : ددرگیم 

نداد ناج  لاح  رد  ار  وا  دوعـسم  نب  هللادـبع  و  دـنروآیم ، رد  اـپ  زا  ار  لـهجوبا  ءارفع ، نارـسپ  ذوعم  فوع و  ورمع و  نب  ذاـعم  ناسنیدـب 
هاگلتق رب  دنکیم  ندید  مالـسا  نادیهـش  رکیپ  زا  هکیلاح  رد  ادخ  ربمایپ  هاگنآ  [ . 178  ] دنراد تکرش  وا  نتـشک  رد  همه  و  دنزیم . ندرگ 
دنتشاد تکرش  رفک  نایاوشیپ  سیئر  تما و  نیا  نوعرف  نتشک  رد  هک  ار  ءارفع  نارـسپ  دزرمایب  ادخ  دیامرفیمو : دتـسیایم  ءارفع  نارـسپ 

وچ دنامیم ، اجرب  فلخ  نب  ۀیما  يهشال  اهنت  دنزیریم . اهنآ  رد  ار  نمشد  ياههتـشک  دننکیم و  دوگ  ار  اههاچ  ربمایپ ، روتـسد  هب  [ . 179]
اهر لاح  نامه  هب  ار  وا  : » دـیامرفیم ربمایپ  دـشاپیم . مه  زا  دـنرادرب  ار  نآ  دـنهاوخیم  یتقو  و  ددـنگیم ، زور  نامه  تسا  قاـچ  یلیخ 
راثآ دوشیم و  تحاران  هفیذحوبا  شناملـسم  رـسپ  دنـشکیم  هاچ  فرط  هب  یتقو  تسا  ور  هلبآو  دنمونت  يدرم  هک  ار  هبتع  يهشال  دینک .»

: دیوگیم ياهدش ؟ تحاران  تسا  هدمآ  تردپ  رس  رب  هچنآ  زا  يرادنپ  دسرپیم : وا  زا  ربمایپ  ددرگیم . رادومن  شاهرهچ  رد  یتحاران  نیا 
. دنک تیاده  مالـسا  هب  ار  وا  ادخ  هک  مدرکیم  وزرآ  تسا و  راختفا  ابو  دنمدرخ  مردپ  هک  مدیدیم  نم  تقیقح ، رد  ربمایپ . يا  ادـخب  هن  »
زا شیب  وا  ربمایپ ، يا  ادخ  هب  دیوگیم : مه  رکبوبا  مدمآ .» مشخ  هب  درک  ادیپ  یتشونرـس  نینچ  دیـسرن و  تشونرـس  نآ  هب  هک  مدید  یتقو 

تاردقم تسا و  راگزور  هک  درک  دوشیم  هچ  یلو  دیایب ، یگنج  رفس  نیا  هب  دوبن  لیام  دیـشیدنایم و  هریـشع  دارفا  ناج  ظفح  هب  نارگید 
نوچ ! درک کنخ  ار  ام  لد  دناتلغ و  رد  كاخ  هب  ار  وا  دیلام و  كاخ  هب  ار  لهجوبا  يهنوگ  هک  اریادـخ  ساپـس  دـیامرفیم : ربمایپ  ! راوگان

هب دروآ و  ققحت  هب  شیوخ  يهدعو  هک  ار  يادخ  ساپـس  : » دیامرفیم دنکیم و  رکـش  ار  ادخ  ربمایپ  دـنزیریم ، هاچ  هب  ار  اههشال  يهمه 
مان ار  اهنآ  کیاکی  دتـسیایم و  اههاچ  رـس  رب  هاگنآ  دوب .» هدومرف  هدـعو  ار  هاپـس ) ناوراـک و   ) هتـسد ودـنیا  زا  هحفـص 149 ] یکی [  نم 
هداد هدعو  امـش  هب  ناتراگدرورپ  هچنآ  ایآ  ماشه ...! نب  لهجوبا  يآ  فلخ . نبۀیما  يآ  هعیبر . نب  ۀبیـش  يآ  هعیبر . نب  ۀـبتع  يآ  : » دربیم
يارب يدـب  نادـنواشیوخ  هچ  امـش  متفاـی ؟ هتـسویپ  تیعقاو  هب  دوب  هداد  هدـعو  نم  هب  مراـگدرورپ  هچنآ  هک  نم  دـیدید ؟ هتفاـی  ققحت  دوب 

اوأم هانپ و  ارم  مدرم  دیدنار و  نوریب  مراید  هناخ و  زا  ارم  امـش  دـیدرک . بیذـکت  ارم  امـش  دـندرک و  قیدـصت  ارم  مدرم  دـیدوب ! ناتربمایپ 
؟ ییوگیم نخـس  دـناهدرم  هک  یمدرم  اب  ادـخلوسر ، يا  دـنیوگیم : ياهدـع  دـنداد .» يرای  نم  هب  مدرم  دـیدیگنج و  نم  اب  امـش  دـنداد .
هک یتعاس  رد  ناناملـسم  [ . 180  ] تسا هتـسویپ  تقیقح  هب  تسا  هداد  هدـعو  اهنآ  هب  ناـشراگدرورپ  هچنآ  هک  دنتـسناد  اـهنیا  دـیامرفیم :

هلمح نمـشد  هاگودرا  هب  رگید  يهتـسد  دنراد ، عضوم  ربمایپ  نابهیاس  ربارب  رد  ياهتـسد  دناهتـسد : هس  دهنیم  تمیزه  هب  ور  رافک  رکـشل 
هتفرگ و تراسا  هب  ار  اهنآو  دنودیم  نمـشد  يرارف  تارفن  بیقعت  هب  موس  يهتـسد  و  دـنریگیمرب ، ار  وا  گربو  زاسو  حالـس  دـنربیم و 
زا هن  میدماینرب  نمشد  بیقعت  یپ  زا  هک  ام  : » دنکیم ضرع  ربمایپ  هب  تسا  لوا  يهتسد  زا  هک  ذاعم  نب  دعـس  دنروآیم . تسد  هب  یمئانغ 

عوضوم رگا  میدیسرت  هک  ببـس  نیدب  هکلب  میدیـسرتیم ، نمـشد  زا  هک  تلع  نیدب  هن  میدرمـش و  كدنا  ار  نآ  شاداپ  هک  دوب  تهجنآ 
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ياههرهچ نیرتهتسجرب  دنروآ . هلمح  وت  هب  نانآ  ماظن  هدایپ  زا  ياهدع  ای  ناکرـشم  ماظن  هراوس  زا  ياهتـسد  مینک  یلاخ  ار  وت  زا  يرادساپ 
ار میانغ  رگا  تسا . رایـسب  ناناملـسم  دادعت  دنتـشادن . نیا  زج  يراک  نانآ  زا  کی  چـیه  دـندوب و  وت  نابهیاس  درگادرگ  يراصنا  رجاهم و 
ناریـسا و دنامیمن . تناوریپ  زا  هدع  نیا  يارب  يزیچ  یهدب  دناهدروآ  هحفص 150 ] تسدب [  هدرک و  عمج  ار  اهنآ  هک  یـصاخشا  هب  طقف 

دنوادـخ لاح ، نیا  رد  . دوشیم زاربا  یفلتخم  ياهرظن  میانغ  میـسقت  هلأسم  رـس  رب  تسا » كدـنا  میانغ  تسا و  رایـسب  نمـشد  ياههتـشک 
تاذ اوحلـصاو  هللا  اوقتاـف  لوـسرلاو ، لاـفنألا هللا  لـق  لاـفنالا . نع  کنولئـسسی  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  :» دتـسرفیم یحو  نـینچ  لوزع 

زا اهتمینغ  وگب ، دنـسرپیم ، اهتمینغ  يهرابرد  وت  زا  نابرهم . يهدـنیاشخب  دـنوادخ  مانب  . نینمؤم متنک  نا  هلوسر  هللا و  اوعیطا  و  مکنیب ،
[ « 181  ] دیرب نامرف  دینمؤم -  رگا  شربمایپ -  ادخ و  زا  و  دیرآ ، حالـص  هب  ار  ناتطباور  دیریگ و  اورپ  ادخ  زا  سپ  . تسا ربمایپ  ادخ و  نآ 

ناناملـسم زا  کـیچیه  يارب  هجیتن ، رد  [ 183 . ] دوش هاد  لیوحت  هدـنادرگزاب و  اـهتمینغ  يهمه  هک  دـهدیم  ناـمرف  ربماـیپ  سپ  [ . 182]
ادـخ و هب  ار  اـهتمینغ  يهمه  : » دـیوگیم اهدـعب  تسا -  هعقاو  دوهـش  زا  هـک  تماـص -  نـب  ةداـبع  [ 184 . ] دـنامیمن تمینغ  زا  یبیـصن 
زا رفن  دنچ  هب  . دنک رتش  راب  هدروآ  درگ  ار  مئانغ  ات  دهدیم  روتـسد  بعک  نب  هللادبع  هب  ادـخلوسر  هاگنآ  [ . 185 « ] میداد لیوحت  شربمایپ 

صخـش نالف   » هک دهدیم  ربخ  هدمآ  ربمایپ  تمدـخ  هب  يدرم  [ . 186  ] دنهد يرای  راک  نیا  رد  ار  هللادـبع  ات  دـهدیم  روتـسد  زین  شنارای 
: دیوگیم وا  دسرپیم . هراب  نیا  رد  صخش  نآ  هحفص 151 ] زا [  ربمایپ  تسا »! هتـشادهگن  شیوخ  يارب  تسا  مئانغ  زا  هک  ار  یبش  رداچ 
هک ار  ياهطقن  ربمایپ  روتسد  هب  دینکب ». ار  هطقن  نآ  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دیوگیم هدنهدشرازگ  ماهدرکن .» يراک  نینچ  نم  ادخ ، ربمایپ  يا  »
يو هانگ  زا  هک  دنکیم  شهاوخ  ربمایپ  زا  ناناملـسم  زا  یکی  دـنروآیم . نوریب  ار  بش  رداچ  دـننکیم و  دـهدیم  ناشن  هدـنهد  شرازگ 

زامن [ . 187 ! ] مینزن یفرح  مرجم  نیا  يهرابرد  تسا  رتهب  دـیامرفیم : ربمایپ  دـنکیم . رارکت  رتشیب  ای  راـب  ود  ار  شهاوخ  نیا  و  درذـگرد .
[ . 188  ] دنوشیم لیثا  یهار  هاگنآ  دنناوخیم ، ردب »  » رد ار  رصع 

لیثا رد 

ار بش  دنحورجم  شنارای  زا  ياهدـع  نوچ  ردـب .» » یلیم ود  رد  لیم  هس  لوط  هب  تسا  ياهرد  هک  دـسریم  لیثا  هب  باتفآ  بورغ  زا  یـشپ 
هب مالسا  هاپـس  يزوریپ  يهدژم  ندرب  يارب  ار  هحاور  نب  هللادبع  هثراح و  نب  دیز  هطقن ، نیمه  زا  [ 189  ] دنارذگیم تحارتسا  هب  اجنآ  رد 
هب یهاگن  تساهنآ . نایم  رد  تسا  هدش  ریسا  دادقم  تسدب  هک  ثراح  نب  رضن  دنیبیم . ناس  ار  ناریسا  لیثا ، رد  [ . 190  ] دتسرفیم هنیدم 
اب دشکیم ! ارم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـمحم  دـیوگیم : تسوا  رانک  رد  هک  يدرم  هب  رـضن  دوشیم . هریخ  وا  رد  دـنکفایم و  ثراح  نب  رـضن 
هب رضن  هحفـص 152 ] يراد [ . وت  هک  تسا  یتشحو  زا  نیا  هن ، دیوگیم : يو  هب  وا  تسیرگن ! نم  هب  دـیرابیم  گرم  نآ  زا  هک  ینامـشچ 
نم اب  ات  نک  وگتفگ  تربهر  اب  يراد . نم  اـب  يرتکـیدزن  تبـسن  دنتـسه  اـجنیا  رد  هک  یناـسک  همه  زا  وت  : » دـیوگیم ریمع  نب  بعـصم 
نآ ادـخ  باتک  يهرابرد  هک  يدوب  وت  : » دـیوگیم بعـصم  تشک .» دـهاوخ  ارم  وا  ینکن  رگا  هچ  دـنکیم ، میاـقفر  اـب  هک  دـنک  يراـتفر 

هتـشک رگا  دهد ، رارق  میاقفر  فیدر  رد  ارم  راذـگب  بعـصم ، يا  :» دـیوگیم «. یتفگیم نانچنآ  شربمایپ  يهرابرد  يدزیم و  ار  اهفرح 
هجنکش و ار  شنارای  وت  : » دیوگیم بعصم  دنک .» مدازآ  هداهن  تنم  مه  نم  رب  درک  ناشدازآ  هداهن  تنم  اهنآ  رب  رگا  موش و  هتشک  دندش 

مـسق ادخب  : » دیوگیم دنـشکب .» ار  وت  متـشاذگیمن  مدوب  هدنز  ات  دـندوب  هدرک  ریـسا  ار  وت  شیرق  رگا  : » دـیوگیم رـضن  يدادیم .» رازآ 
دنهاوخیم ربمایپ ، نامرفب  نوچ  !« تسا هتسسگ  ار  تادهعت  اهدنویپ و  نآ  مالسا  متـسین . وت  لثم  نم  یلو  ییوگیم ، تسار  وت  هک  منادیم 

ار دادقم  ایادخ ، نزب ! ار  شندرگ  : » دیامرفیم ربمایپ  تسا »! نم  لام  ریـسا  نیا   » هک درآیمرب  دایرف  دادقم  دننزب  ندرگ  ار  ثراح  نب  رـضن 
: دیوگیم ربمایپ  هب  باطخ  نب  رمع  [ . 191  ] دشکیم ریشمش  اب  ار  وا  مالسلاهیلع ، بلاط  یبا  نب  یلع  نادرگ .» رگناوت  تشیاشخب  يایرد  زا 

هلثم ار  وا  : » دیامرفیم دنک .» ینارنخس  وت  هیلع  دناوتن  هاگچیه  دیآ و  نوریب  ناهد  زا  شنابز  ات  شکب  ار  ورمع  نب  لیهس  نیـشیپ  ياهنادند 
هحفص 153 ] [ . ] 192 « ] دیاین تدب  نآ  زا  هک  دریگب  یعضوم  یتقو  وا  دیاش  و  دنک ، هلثم  ارم  ادخ  مشاب  ربمایپ  هچ  رگ  ات  منکیمن 
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هنیدم رد  يزوریپ  يهدژم 

، دنامیم قیقع »  » رد دیز  دنسریم . هنیدم  فارطا  هب  رهظ  يامرگ  رد  ناضمر -  مهدزون  هبنشکی -  زور  هحاور  نب  هللادبع  هثراح و  نب  دیز 
هک مهدیم  هدژم  امـش  هب  راصنا ! هورگ  يآ  هک  دروآیم  رب  دایرف  تسا  رتش  راوس  هک  روطناـمه  دوشیم و  رهـش  دراو  ییاـهنت  هب  هللادـبع  و 

فلخ نب  ۀیما  و  دوسا ، نب  ۀعمز  دندش . هتـشک  لهجوبا  و  جاجح ، رـسپ  ود  دناهدش ! ریـسا  هتـشک و  ناکرـشم  تسا و  تمالـس  ادـخ  ربمایپ 
: دسرپیم وا  زا  هتـسهآ  و  دوریم ، وا  کیدزن  هتـساخرب  يدع  نب  مصاع  ! دندش ریـسا  يریثک  يهدع  هارمه  ورمع  نب  لیهـس  دندش . هتـشک 
رد ناریـسا  اب  هارمه  دیآیم  ادخ  ربمایپ  هللاءاشنا  ادرف  و  مسق ، ادخب  يرآ  : » دهدیم باوج  تسا ؟ تسار  ییوگیم  هچنآ  ایآ  هحاور ، رـسپ 
هب هناخ  راصنا  هب  دوریم و  تسا -  لئاو  همطخ و  فوع و  نب  ورمعینب  يهلحم  هک  اجنآ  هنیدـم -  دـنلب  يهقطنم  رد  هاگنآ  هدیـشک .» دـنب 

يهلحم هب  دنسریم  ات  دش ! هتـشک  قساف  لهجوبا  هک  دناهتـشادرب  يداش  دایرف  دنودیم و  وا  یپ  رد  نارـسپ  هکیلاح  رد  دهدیم  هدژم  هناخ 
يزوریپ يهدژم  هنیدـم  مدرم  هب  ات  دـسریم  ارف  تسا  راوس  ءاوصق -  مان  هب   - ربماـیپ رتش  هداـم  رب  هک  مه  هثراـح  نب  دـیز  . دـیز نب  ۀـیماینب 

و دوسا ، نب  ۀعمز  يرتخبلاوبا ، لهجوبا ، جاجح ، رـسپ  ود  هعیبر ، ناریپ  هبیـش  هبتع و   » هک درادیمرب  گناب  دـسریم  الـصم  هب  یتقو  دـهدب .
دوخ اب  و  دـننکیمن ، رواب  ار  وا  نخـس  مدرم ، زا  يا  هدـع  دـندش »! ریـسا  يریثک  يهدـع  اب  ورمع  نب  لیهـس  دـندش . هتـشک  فلخ  نب  ۀـیما 

هحفـص 154] نارگن [  لاـح  نیع  رد  دـنیآیم و  مـشخ  هـب  فرح  نـیا  زا  ناناملـسم  هکیروـطب  تـسا »! هدـمآ  نازیرگ  دـیز ، : » دـنیوگیم
زا یکی  . دناهتشگ زاب  عیقب  ناتسروگ  رد  ربمایپ  رتخد  هیقر  نفد  زا  هزات  ناناملسم  هک  تسا  هدیسر  رهش  هب  یماگنه  هثراح  نب  دیز  . دنوشیم

هباـبلوبا هب  يرگید  قفاـنم  دـناهدش »! هتـشک  دـندوب  وا  هارمه  هک  یناـسک  ناـتربهر و  : » دـیوگیم هثراـح  نب  دـیز  رـسپ  هماـسا  هب  ناـقفانم 
ایب دناهدش . هتشک  دمحم  دوخ  دمحم و  نارای  نیرتگرزب  دمآ . دنهاوخن  مه  درگ  دبا  ات  هک  دناهدش  هدنکارپ  نانچ  امـش  ياقفر  : » دیوگیم

!« تسا هدمآ  نازیرگ  و  دیوگیم ، هچ  دمهفیمن  تشحو  تدش  زا  هک  تسا  هثراح  نب  دیز  مه  نیا  میسانشیم و  هک  تسوا  رتش  هدام  نیا 
هثراح نب  دیز  رـسپ  هماسا  ! تسا هدمآ  نازیرگ  دیز  دنیوگیم : مه  نایدوهی  دنکیم »! بیذکت  ار  وت  فرح  ادـخ  : » دـیوگیم وا  هب  هبابلوبا 

يرآ : » دـیوگیم ییوگیم ؟ هچنآ  تسا  تسار  ایآ  ناج ، ردـپ  دـسرپیم : وا  زا  دـشکیم  رانک  هب  ار  وا  هکیلاـح  رد  دـیآیم و  ردـپ  شیپ 
ناناملسم ادخ و  ربمایپ  هیلع  وت  : » دیوگیم وا  هب  ددرگیمرب و  قفانم  نآ  شیپ  دریگیم و  هیحور  هماسا  مرسپ .» يا  تسا  تسار  مسق  ادخب 

مدرم زا  نم  هک  تسا  يزیچ  نیا  ناج ، اقآ  دیوگیم : قفانم  دـنزیم »! هدرک  ریگتـسد  ارت  دـمآ  ادـخ  ربمایپ  یتقو  ینکیم !؟ ینکارپ  هعیاش 
[ 193 ! ] ماهدینش

هنیدم هار  رد  دنمزوریپ  هاپس 

ۀبقع ات  دهدیم  روتسد  حلقا  یبا  نب  تباث  رسپ  مصاع  هب  رمبایپ  هیبظلا ، قرع  رد  دنوشیم . هنیدم  راپسهر  لیثا  زا  ناریسا  هارمه  مالسا  هاپس 
، نم رب  ياو  هک  دورآیمرب  دایرف  هبقع  دنزب . ندرگ  هحفص 155 ] تسا [  هتفرگ  تراسا  هب  ینالجع  هملـس  نب  هللادبع  هک  ار  طیعم  یبا  نب 
اب هک  یینمـشد  تلع  هب  دیامرفیم : ربمایپ  موشب ؟ هتـشک  نم  اهنت  دنتـسه  اجنیا  رد  هک  یناریـسا  يهمه  نایم  زا  دـیاب  ارچ  شیرق ، هورگ  يا 

رگا نک . راتفر  ماهلیبق  دارفا  يهیقب  لثم  نم  اب  تسا . رتهناراوگرزب  یهن  تنم  نم  رب  رگا  دمحم ، يا  : » دیوگیم یتشاد . شربمایپ  اب  ادـخ و 
یتفرگ هیدـف  اهنآ  زا  رگا  و  نک ، مدازآ  هنب و  تنم  مه  نم  رب  يدرک  ناشدازآو  يداـهن  تنم  اـهنآ  رب  رگا  شکب و  مه  ارم  یتشک  ار  اـهنآ 

روآ و شیپ  ار  وا  مصاع ، يا  شتآ ! : » دیامرفیم ادـخ  ربمایپ  دـنامیم »؟ نم  ياههچب  رتخد  يارب  یـسک  هچ  دـمحم ، يا  اهنآ . لثم  مه  نم 
هب وت ، يدوب  يدرم  دـب  مروآیم  دای  هب  هک  ییاج  ات  ادـخ  هب  دـیامرفیم : ربمایپ  دـنزیم . ندرگ  دروآیم و  شیپ  ار  وا  مصاع  نزب »! ندرگ 
هب ار  ماهدـید  تشک و  ارت  هک  مربیم  ساپـس  ار  ییادـخ  يدرکیم . تیذا  ار  شربماـیپ  يدوـب و  رفاـک  شباـتک  هـب  شربماـیپ و  هـب  ادـخ و 

دنکیم میـسقت  نایهاپـس  نایم  ار  اهتمینغ  ربمایپ  دننزیم ، ودرا   - تسا ءارفـص  رد  يدننام  هرد  هک  « - ریـس  » رد نوچ  . درک داش  تاهتـشک 
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زا هک  یبش  ادخ ، ربمایپ  يا  وت  يزوریپ . تمالس و  هک  رکـش  ار  ادخ  دیوگیم : دیآیم و  وا  تمدخ  هب  سینا  نب  هللادبع  نابرت ، » رد [ . 194]
[195 . ] دهد شاداپ  وت  هب  ادخ  دیامرفیم : مداتفا .» هارب  وت  يوس  هب  هک  زورید  ات  تفای  همادا  مبت  و  متـشاد ، بت  نم  یتفر  یم  نوریب  هنیدـم 

ياضق هب  ات  نک  زاب  ار  متسد  دیوگیم : وا  هب  تسا  ریسا  مشخد  نب  کلام  تسد  رد  هک  ورمع  نب  لیهس  للم -  ایقـس و  نایم  هکونـش - » .»
و دوشیم ، رود  وا  زا  کلام  وش ». رود  نم  زا  مشکیم ، تلاجخ  نم  : » دـیوگیم لیهـس  دوریم . وا  هارمه  هتـساخرب  کلام  مورب . تجاـح 
هب هدمآ  دـباییمن . ار  وا  دوریم ، هحفـص 156 ] وا [  غارـس  هب  درک  رید  دـنیبیم  کلام  یتقو  دوریم . دـهدیم و  همادا  دوخ  هار  هب  لـیهس 

یتعاس دشکب .» ار  وا  دید  ار  وا  سک  ره  : » دیامرفیمو دزیخیمرب ، وجتـسج  هب  مه  ربمایپ  دندرگیم . وا  یپ  رد  و  دـهدیم ، ربخ  ناناملـسم 
شندرگ هب  ار  وا  ياهتـسد  ات  دهدیم  روتـسد  تسا . هدرک  ناهنپ  ییارحـص  هاتوک  ناتخرد  نایم  رد  ار  دوخ  هک  دـنیبیم  ار  وا  ربمایپ  دـعب ،
لابقتـسا هب  ءاحور  رد  هنیدم  مدرم  [ . 196  ] دیآیم هدایپ  هنیدم  ات  لاح  نیمهب  دـنزیم . هرگ  شیوخ  رتش  نالاپ  هب  ار  وا  دـنب  هاگنآ  دـندنبب .

ضرع يارب  جرزخ  يهتـسجرب  ياههرهچ  دـنیوگیم . کیربت  شترـضح  هب  ار  یهلا  حـتف  دـنیآیم و  مالـسا  زوریپ  هاپـس  یمارگ و  ربماـیپ 
ار لچک  نزریپ  دنچ  زج  ام  ادخب  دییوگیم ؟ کیربت  ام  هب  ار  يزیچ  هچ  : » دیوگیم [ 197  ] همالس نب  ۀملس  دنیآیم . شتمدخ  هب  شابداش 
وت هب  ینامرف  رگا  يدیـسرتیم و  نانآ  تبیه  زا  يدیدیم  رگا  ار  فارـشا  نیا  مزیزع ، : » دـیامرفیم دـنزیم و  يدـنخبل  ربمایپ  میاهتـشکن »!

، يدرمـشیم كدنا  ار  شیوخ  راک  مجح  يدرکیم  هسیاقم  نانآ  راک  مجح  اب  ار  تراک  مجح  رگا  و  يدربیم ، نامرف  نانآ  زا  دندادیم 
زا ادخ  ربمایپ  يا  وت  مربیم ، هانپ  وا  هب  شربمایپ  مشخ  ادخ و  مشخ  زا  : » دیوگیم هملـس  دندوب »! راتفردب  یلیخ  ناشربمایپ  اب  نانآ  همهنیا  اب 

نیا اب  وت  یتفرگ -  درگنابایب  درم  نآ  هب  هچنآ  : » دـیامرفیم ینادرگیور .» نم  زا  میدوب  ءاحور  رد  هک  تقوناـمه  یگنج و  رفـس  نیا  زاـغآ 
يهرابرد هچنآ  یتفگ ! يرادن  ملع  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  يدز و  ياهدننز  تشز  فرح  تسا -  رادراب  وت  زا  ياهدرک و  شزیمآ  ترتش  هدام 

ار يو  شزوپ  ادـخ  ربمایپ  و  دـبلطیم ، شزوپ  ربمایپ  زا  هملـس  يدرمـش »! زیچاـن  ار  نآ  هتخادرپ  ادـخ  ياـهتمعن  زا  یکی  هب  یتفگ ، نمـشد 
داد و يزوریپ  ار  وت  هک  ار  ییادخ  ساپس  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دیوگیم هدمآوا  تمدخ  هب  ریضح  نب  دیـسا  هحفص 157 ] [ ] 198 . ] دریذپیم

ینمشد ابوت  هک  مدربیمن  نامگ  مدرک  يراددوخ  ردب »  » يوس هب  وت  اب  یهارمه  زا  هک  نم  ادخ  ربمایپ  يا  ادخب  تخاس . نشور  ار  تمشچ 
رهـش رد  زگره  ینکیم  دروخرب  ینمـشد  اـب  هک  متـسنادیم  رگا  يوریم . ناوراـک  دـصق  هب  هک  مدرب  ناـمگ  هکلب  درک ، یهاوخ  دروخرب 

اب هدـش  نیجع  يامرخ  زا  رپ  هک  ياهزوک  اب  ورمع  نب  ةورف  يهدـش  دازآ  یـضایب  دـنهوبا  . ییوگیم تسار  دـیامرفیم : ربمایپ  مدـنامیمن .»
شنارتخد زا  دیهدب و  نز  وا  هب  تسا . راصنا  زا  يدرم  دنهوبا  دیامرفیم : ناناملـسم  هب  وا  هب  هراشا  ربمایپ  دیآیم . لابقتـسا  هب  تسا  نغور 

شیوخ رتش  رب  ار  وا  دـنیبیم . تسا -  یلاسدرخ  كدوک  هک  ار -  هثراح  نب  دـیز  رـسپ  هماسا  هنیدـم ، کیدزن  [ . 199  ] دینک يراگتساوخ 
دتفایم لیهـس  هب  هماسا  مشچ  نوچ  دوریم . هار  رتش  رانک  رد  تسا و  هتـسب  شندرگ  هب  ورمع  نب  لیهـس  ياهتـسد  هکیلاح  رد  دـناشنیم ،

رهـش هب  ربمایپ  . دادیم نایاونیب  هب  ناـن  هکم ، رد  هک  تسا  ناـمه  نیا  يرآ  دـیامرفیم : تسا ! دـیز  وبا  هک  نیا  ادـخ ، ربماـیپ  يا  دـیوگیم :
فوع تداهش  تبسانمب  ءارفع  يهداوناخ  يازع  سلجم  رد  هعمز  رتخد  هدوس  تعاس ، نیا  رد  دنوشیم . دراو  وا  هارمه  ناریـسا  دسریم و 
ربمایپ دـنیبیم  دـسریم  هک  هناخ  هب  يراوگوس  زا  دـیایب . باـجح  مکح  هک  تسا  نآ  زا  شیپ  نیا  و  دراد . تکرـش  ءارفع  نارـسپ  ذوعم  و 
دتفایم وا  هب  هدوس  مشچ  ات  تسا . هناخ  يهشوگ  رد  تسا  هتـسب  شندرگ  هب  شیاهتـسد  هکیلاـح  رد  ورمع  نب  لیهـس  تسا و  هدـمآ  ادـخ 

دنلب هناخ  نورد  زا  ربمایپ  يادص  دـیدشن »؟ هتـشک  هنادرم  ارچ  دـیدرک !؟ میلـست  ار  ناتدوخ  هحفـص 158 ] دیزیوبا [ ! : » دیوگیم رایتخایب 
هب ارت  هک  نآ  هب  دـنگوس  ادـخ ، ربمایپ  يا  : » دـیوگیم همیـسارس  هدوس  ینکیم »؟ کیرحت  شربمایپ  هیلع  ادـخ و  هیلع  هدوس !  » هک دوشیم 
زا نت  ود  [ . 200 « ] تفر منابز  رب  فرح  نیا  رایتخایب  تسا  هتسب  شندرگ  هب  شیاهتسد  هک  داتفا  دیزیوبا  هب  ممـشچ  ات  دینادرگ  ربمایپ  قح 

يراوـگوس سلجم  رد  تقو  نـیا  رد  وا  دـنیآیم و  رد  هملـسما  هناـخ  هـب  [ 201  ] هفیذـح یبا  نب  ۀـیما  مشاهنبدـلخ و  ياهمان  هب  ناریـسا 
اب ياهملک  دنیبیم  ار  اهنآ  نوچ  دیآیم . شیوخ  يهناخ  هب  سلجم  زا  دناهدروآ . ار  ناریسا  هک  دسریم  ربخ  وا  هب  تسا . ءارفع  يهداوناخ 

شهاوـخ نم  ياهومعرـسپ  ادـخ ، ربماـیپ  يا  : » دـیوگیم دوریم و  تسا  هشیاـع  يهناـخ  رد  هک  ربماـیپ  تمدـخ  هب  دـنزیمن  فرح  اـهنآ 
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نیا هب  ماهتفرگن  هزاجا  وت  زا  ات  متـشادن  تسود  منک . تسرد  ار  ناشعـضو  رـس و  منک و  یئاریذپ  اهنآ  زا  دنـشاب و  نم  يهناخرد  دـناهدرک 
ناناملـسم هب  ربمایپ  . نکب یتساوخ  هک  ار  اهراک  نیا  زا  کی  ره  منیبیمن . یعناـم  اـهراک  نیا  زا  کـیچیه  يارب  دـیامرفیم : مزادرپب .» راـک 

ياهدع اب  نم  دیوگیم : اهدعب  ناریسا ) زا  یکی   ) عیبر نب  صاعلاوبا  دننک .» راتفر  یکین  هب  ناریـسا  اب  هک  دینک  شرافـس  : » دهدیم روتـسد 
اب دـندروخیم  ناشدوخ  ار  امرخ  دـندادیم و  نم  هب  ار  نان  میدروخیم  راهن  ای  ماش  یتقو  مدوب . دـهد  ناشریخ  شاداپ  ادـخ  هک  راـصنا  زا 
نم شیپ  ار  نآ  دروـخیم  یناـن  هکت  هب  ناشتـسد  مادـک  ره  هـک  اجنادـب  اـت  دنتـشاد . مـک  ناـن  دوـب و  اـمرخ  ناـنآ  یلـصا  يهشوـت  هـکنیا 

[202  ] دنتفریم هدایپ  ناشدوخ  دندرکیم و  راوس  ار  ام  و  دیازفایم ... دهدیم و  یهباشم  تداهش  هریغم  نب  دیلو  رـسپ  دیلو  تشاذگیم .»
رب دیآیم و  فدهیب  يریت  دـماشایب  بآ  ات  دنیـشنیم  ریگبآ  يهرانک  رب  هکیلاح  رد  ردـب »  » گنج رد  هقارـس  نب  ۀـثراح  هحفـص 159 ] . ] 
رب مسق  ادخب  : » دیوگیم شردام  دسریم . شرهاوخ  ردام و  هب  هنیدم  رد  شتداهـش  ربخ  دزیمآیم . ریگبآ  رد  نوخ  ات  دنیـشنیم  وا  يولگ 

میرگب و وا  رب  دوب  خزود  رد  رگا  میرگن و  وا  رب  دوب  تشهب  رد  مرـسپ  رگا  ات  مسرپب  وا  زا  دیایب و  رهـش  هب  ادـخ  ربمایپ  ات  منکیمن  هیرگ  وا 
هزادنا هچ  ملد  رد  هثراح  قشع  هک  ینادیم  ادخ ، ربمایپ  يا  دیوگیم : ردام  دسریم  هنیدم  هب  ردب »  » زا ادخلوسر  یتقو  مهد .» رس  اهنویش 
میرگن وا  ربدوب  تشهب  رد  مرـسپ  رگا  ات  مسرپب  ادخ  ربمایپ  زا  ات  درک  مهاوخن  ار  راک  نیا  متفگ  دوخ  اب  منک  هیرگ  وا  يارب  متـساوخ  تسا ،
رایـسب ياهتـشهب  تقیقح  رد  وا ؟ ياج  تسا  تشهب  کـی  ینیبن ! غاد  :» دـیامرفیم مهد .» رـس  اهنویـش  میرگب و  وا  رب  دوب  خزود  رد  رگا  و 

مهاوخن هیرگ  وا  رب  هاگچیه  رگید  سپ  دـیوگیم : ردام  تسا .» نیرب  سودرف  رد  يو  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس  و  تسا .
هک دنامیمن  یقفانم  يدوهی و  هنیدم  رد  دمخیم . نایدوهی  ناقفانمو و  ناکرـشم  ندرگ  دنروآیم  هیندم  هب  ار  ناریـسا  نوچ  [ . 203  ] درک
هب يو  هارمه  میدوب و  هتفر  وا  اب  مه  ام  شاک  : » دیوگیم لتبن  نب  هللادبع  دشابن . هدنکفا  ورف  شرس  هتـسکش و  شندرگ  ردب »  » گنج رثا  رب 

شیوخ نایم  رد  نایدوهی  دزاسیم . ادـج  نامیا  فص  زا  ار  رفک  فص  دـنوادخ  ردـب »  » گنج زور  حبـص  رد  «! میدوب هتفاـی  تسد  تمینغ 
هب دزارف  رب  هک  یمچرپ  ره  دعب  هب  زورما  زا  ادخب  تسا . هدـمآ  ام  ینامـسآ  باتک  رد  شفاصوا  هک  تسا  یـصخش  نامه  نیا  : » دـنیوگیم

هحفص 160] تسا [ ! نآ  يور  زا  رتهب  نیمز  لد  رگید  زورما  دیوگیم : دوهی -  رابحا  زا  یکی  فرشا -  نب  بعک  دیسر .» دهاوخ  يزوریپ 
هکم راپـسهر  و  دـندش » ریـسا  هتـشک و  هک  دـندوب  ینمیا  مرح و  يهقطنم  یلاها  برع و  ناهاشداپ  هکم و  مدرم  نارورـس  فارـشا و  اـهنیا 

رد شیرق  ناگتـشک  يارب  ییاههیثرم  ناناملـسم و  هب  ییوگدب  رد  يراعـشا  اجنآ  زا  دیآیمرد و  هریبض  نب  ۀـعادووبا  يهناخ  هب  دوشیم و 
هضایح ال لوح  سانلا  ةارـس  تلتقعمدت  لهتـست و  ردب  لثمل  هلها و  کلهمل  ردب  یحر  تنحط  : دتـسرفیم ار  تایبا  نیا  دیارـسیم و  ردب » »
اهلهاب و خیست  تلظ  اولتق  ۀعاس  ضرالا  تیلف  اوقدصعزجی  ابعک  لظ  فرشا  نبا  نا  مهطخسب  لذا  ماوقأ  لوقی  وعرصت  كولملا  نا  اودعببت 

میدـقلا بسحلا و  یلع  یعـسی  اـمناو  عومجملاـب  برثی  روزیلعمجی  تاـحلاصلا و  ینبی  ساـنلا  یف  مهماـشه  نب  ثراـحلا  نأ  تئبنعدـصت 
رد يراعـشا  ناسح  تسا . هدـش  هعادووبا  نامهیم  بعک  هک  دـیوگیم  دـناوخیم و  ارف  ار  يراصنا  تباث  نب  ناـسح  یمارگ  ربماـیپعورألا 

[ . 204  ] ددرگیمزاب هنیدم  هب  بعک  ات  دیرارسیم  وا  نارادنامهیم  شهوکن 

« ردب  » يادهش

زا ثراح -  نب  ةدـیبع  زا : دـنترابع  رجاهم  يادهـش  راصنا . زا  نت  تشه  نارجاهم و  زا  نت  شـش  دـنرفن : هدراـهچ  ردـب »  » گـنج يادـهش 
صاقو یبا  نب  ریمع  دراپسیم . كاخ  هب  ءارفص »  » رد ار  وا  ربمایپ  دشکیم و  هعیبر  نب  ۀبیش  ار  وا  هک  فانمدبع -  نب  بلطملاینب  يهریشع 

هب قلم  ومرع  دبع  نب  ریمع  دوشیم . هحفص 161 ] هتشک [  دبع  نب  ورمع  تسد  هب  هک  هرهزینب  يهریشع  زا  صاقو - ) یبا  نب  دعـس  ردارب  )
يهریـشع ناـیپمه  ریکب -  یبا  نب  لـقاع  دـسریم . تداهـش  هب  یمـشج  يهماـسأوبا  تسد  هـب  هـک  هرهزینب -  يهریـشع  زا  نیلامـشلاوذ - 

یمرضح نب  رماع  ار  وا  هک  باطخ  نب  رمع  يهدش  دازآ  عجهم  دوشیم . هتـشک  یمـشج  ریهز  نب  کلام  تسدب  هک  بعک -  نب  يدعینب 
هب يدـع  نب  ۀـمیعط  طسوت  هک  رهف -  نب  ثراحلاینب  يهریـشع  زا  ءاضیب -  هب  ناوفـص  تسا . رجاهم  دیهـش  نیتسخن  و  دـناسریم ، لتق  هب 
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 - همثیخ نب  دعس  تسا . روثوبا  يو  لتاق  هک  فوع -  نب  ورمع  ینب  زا  رذنملادبع -  نب  رشبم  زا : دنترابع  راصنا  يادهـش  . دسریم تداهش 
هقرع نابح  هک  يریت  اب  هک  راـجن -  نب  يدـع  ینب  زا  هقارـس -  نب  ۀـثراح  دوشیم . هتـشک  دـبع  نب  ورمع  تسد  هب  هک  هریـشع -  ناـمه  زا 
تسد هب  هک  راجن -  نب  کلام  نب  زا  ءارفع -  نارسپ  ذوعم  فوع و  دسریم . تداهش  هب  تسا  هدرک  تباصا  يو  يولگ  هب  هدرک و  باترپ 

 - قیرز ینب  زا  یلعم -  نب  عفار  تسا . راصنا  دیهـش  نیلوا  دشکیم و  ملعا  نب  دـلاخ  ار  وا  هک  منامح  نب  ریمع  دـنوشیم . دیهـش  لهجوبا 
ار وا  یلید  يهیواعم  نب  لفون  هک  جرزخ -  نب  ثراح  ینب  زا  ثراح -  نب  دـیزی  دـسریم . تداهـش  هب  لهجوبا  رـسپ  همرکع  تسد  هب  هک 

ردب يادهـش  زا  نت  راهچ  هاگمارآ  [ . 205 . ] دسریم تداهـش  هب  ردب »  » رد مه  ربمایپ  يهدش  دازآ  هسنا  سابع ، نبا  تیاورب  . دنکیم دـیهش 
نب ةدیبع  رازم  تسا . هلجعتسم  يهمشچ  زا  رتنییاپ  نانآ  زا  رگید  نت  هس  رازم  دراد . رارق  تسا  ءارفص  يهگنت  رد  يدننام  هرد  هک  ریس  رد 

هحفص 162 ] [ . ] 206  ] تسا هتفرگ  رارق  يوج  زا  رتنییاپ  لادجا  تاذ  رد  ياهگنت  رد  ثراح 

ناکرشم ياههتشک 

اب اهنآ  نتشک  رد  ای  دشکیم  اصخش  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ار  اهنآ  زا  رفن  ود  تسیب و  دنراد . هتـشک  هنو  لهچ  ردب »  » رد ناکرـشم 
ۀبتع رسپ  دیلو  دیعس ، نب  صاع  [ ، 208  ] نایفسوبا رسپ  هلظنح  زا : دنترابع  دشکیم  اصخش  هک  ار  یناسک  [ . 207  ] دنکیم تکرش  يرگید 

رد هک  ثراح  نب  رـضن  هیودعلا ، نبا  هب  بقلم  دلیوخ  نب  لفون  هعیبر ، نب  ثراح  سمـش -  دبع  ینب  نامیپمه  هللادبع -  نب  رماع  هعیبر ، نب 
سیقوبا هبتع ، یبا  نب  ورمع  رسپ  هلمرح  نامثع ، نب  ریمع  مشاه ، نب  ریمع  يهدش  دازآ  صیلم  نب  دیز  دوشیم ، هتـشک  ربمایپ  روتـسدب  لیثا 

لیقع نتـشک  رد  . هبنم نب  صاع  و  جاجح ، نب  ۀـبنم  رمیوع ، نب  بئاس  رـسپ  زجاح  هعافر ، یبا  نب  هللادـبع  هیما ، یبا  بدوعـسم ن  دـیلو ، نب 
رد تسا . کیرـش  نوعظم  نب  نامثع  اب  ناذول  نب  ریعم  نب  سوا  نتـشک  رد  دراد . تکرـش  بلطملادـبع  نب  هزمح  اـب  بلطم  نب  دوسا  رـسپ 

هناجدوبا بلطملادـبع و  نب  ةزمح  بلاطیبا ، نب  یلع  زا  رتنییاـپ  يهبترم  رد  [ . 209 ... ] ثراح نب  ةدیبع  هزمح و  اب  هعیبر  نب  ۀبیـش  نتـشک 
. تسا رفاک  جنپ  لتاق  هناجدوبا  دراد . يراکمه  نارگید  یلع و  اب  ياهدع  نتشک  رد  دشکیم و  اصخش  ار  كرشم  راهچ  هزمح  دنراد . رارق 

رفاک ود  ماوع  نب  ریبز  تسا . رفک  نارس  نارگناوت و  زا  فلخ  نب  ۀیما  رسپ  یلع  اهنآ  زا  یکی  هک  دتـسرفیم  روگ  هب  ار  رفن  هس  رـسای  رامع 
هدازآ ملاس  دنهدیم . ناشن  يریلدو  تیدج  نارفاک  نتشک  رد  زین  دنا  هدش  دازآ  سپس  ناملـسم و  هک  ییاههدرب  دناسریم . تکاله  هب  ار 

رد یشبح ، لالب  دشکیم . ار  هللادبع  نب  کلام  نب  نامثع  یمور  بیهص  . دشکیم ار  ریمع  یبا  نب  ریمع  هحفص 163 ] هفیذحوبا [ ، يهدش 
[ . 210 ... ] دراد تکرش  فاسی  نب  بیبح  اب  تسا -  ناربکتسم  زا  هک  فلخ -  نب  ۀیما  نتشک 

هکم رد  ردب »  » تسکش ربخ 

يذ رد  دنروآیم . رـسب  ینارذگـشوخ  هب  ار  بش  دناهدنام  رهـش  رد  هک  ناناوج  زا  ياهدع  دوریم  ردـب  هب  ناکرـشم  هاپـس  هک  نیا  زا  سپ 
هک دـننارذگیم  لاح  نیمه  رد  یبش  دـنیوگیم . ناتـساد  نخـس و  دـنناوخیم و  رعـش  دوش . يرپس  بش  اـت  دـننامیم  هاـم  وترپ  ریز  يوط 

اردب نویفینحلا  رازأ  : دناوخیم زاوآ  هب  ار  تایبا  نیا  هک  دنونـشیم  دـننیبیمن . ار  نآ  بحاص  یلو  دنونـشیم  یکیدزن  يهطقن  زا  ییادـص 
تدرج نیبشخ و  ألا  لابج  تزاجأاربیخو  رینولا  نیب  ام  لئابق  تعزفا  لابجلا و  مصاهل  تترااریـصق  يرـسک و  نکراهنمم  ضقنیـس  ۀبیـصم 

هدزتشحو دنباییمن . ار  سکچیه  اما  دنوریم  نآ  یپ  رد  دننیبیمن . ار  یسک  یلو  دنراپسیم  نآ  هب  شوگارسح  بئارتلا  نب  رـضی  رئارح 
اهنآ هب  ار  ارجام  دناهتـسشن . اجنآ  ناشمرتحم  ناگدروخلاس  زا  ياهدـع  دـننیبیم  يو  هبعک -  رجح  رجح -  هب  دنـسریم  ات  دـنتفایم  هار  هب 

يهمه دنوشیم .» هدناوخ  نویفینح »  » شنارای دمحم و  هک  دینادب  دیاب  دشاب  تسار  دـییوگیم  هچنآ  رگا  : » دـنیوگیماهنآ دـنهدیم . ربخ 
ردـب و گنج  ربخ  یعازخ  سباـح  نب  نامـسیح  هک  درذـگیمن  شیب  بش  هس  اـی  ود  دزیریم . ناـشلد  نخـس  نیا  ندینـش  زا  ناـناوج  نآ 

يرتخبلاوبا و  جاجح ، رسپ  ود  هعیبر و  نارسپ  هبیش  هحفص 164 ] هبتع و [  هک  دروآیم  ربخ  دروآیم . ار  دناهدش  هتشک  هک  اهنآ  زا  یناسک 
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نارـضاح زا  دـنچ  ینت  هب  تسا ، هتـسشن  رجح  رد  هیما  نب  ناوفـص  دـیوگیم ، زاـب  ار  ربـخ  نیا  یتـقو  ... دـنا هدـش  هتـشک  دوسا  نب  ۀـعمز  و 
»؟ يراد يربخ  هیما  نب  ناوفـص  : » دنـسرپیم وا  زااهنآ  دیـسرپب .» نم  يهرابرد  وا  زا  دیوگیم ، هچ  هک  دمهفیمن  صخـش  نیا  : » دـیوگیم

رضن ورمع و  نب  لیهـس  هک  مدید  نم  دندش ! هتـشک  شردارب  شردپ و  هک  مدید  نم  تسا . هتـسشن  رجح  رد  اجنآ  يرآ ، : » دهدیم باوج 
نیمه !« دناهتـسب یبانط  هب  ار  ناشرفن  ود  ره  هک  مدید  مدوخ  : » دیوگیم يدیمهف »؟ اجک  زا  : » دنـسرپیم دـنتفرگ »! تراسا  هب  ار  ثراح  نب 

اهنآ يارب  برح  نب  نایفـسوبا  دنـسریم ، هکم  هب  هدروخ  تسکـش  هاپـس  ياههتـسد  ! دریمیم شربمایپ ، ادـخ و  نمـشد  نآ  بهلوبا ، زور ،
دزاسن و ياهیثرم  يرعاش  چیه  دنکن ، ياهحوناهنآ  رب  سکچیه  دینکن ، هیرگ  شیوخ  ياههتشک  رب  شیرق ، هورگ  يا  : » دنکیم قطن  نینچ 
زا دربیم و  ورف  ار  امش  مشخ  راک  نیا  دییرگب  يراعشا  ندناوخ  اب  دینک و  هحون  اهنآ  رب  رگا  اریز  دیهد . يرادلد  دییامن و  یکباچ  دیرگن .

دیدنخ و دنهاوخ  امـش  هب  و  درک . دـنهاوخ  يداش  دـسرب  شنرایو  دـمحم  هب  نآ  ربخ  رگا  هوالعب  دـینامیم . زاب  شنارایو  دـمحم  اب  هزیتس 
رب نزو  شیارآ  دیناتسب . اردوخ  ياهنوخ  ماقتنا  دیناوتب  امش  هک  دشاب  دوب . دهاوخ  تبیصم  لصا  زا  رتراوشد  امش  هباهنآ  يهدنخ  تبیصم 

يرگهحون ای  دـناوخب  ياهیثرم  يرعاـش  هک  نیا  نودـب  هاـمکی  شیرق  ناسنیدـب  «. مشکب دـمحم  گـنج  هب  رکـشل  هک  نآ  اـت  داـب  مارح  نم 
تردپ و يارب  ایآ  : » دنیوگیم دنوریم و  هتبع  رتخد  دنه  شیپ  شیرق  نانز  هحفص 165 ] [ . ] 211  ] دننارذگیم دهد  رس  ازع  هب  ياهحون 
منک و يرادازع  هیرگ و  اهنآ  يارب  نم  تسا ! رتهب  مریمب  : » دـیوگیم ینکیمن »؟ يرادازع  هیرگ و  تاهداوناـخ  دارفا  تیومع و  تردارب و 
. مناتـسب شناوریپ  دمحم و  زا  ار  مدوخ  ماقتنا  هک  نیا  ات  زگره ، هن ! دندنخب ! ام  هب  جرزخینب  نانز  واهنآ  دسرب و  شناوریپ  دمحم و  هب  ربخ 
، منکیم هیرگ  دربیم  نوریب  ملد  زا  هودناو  مغ  هیرگ  هک  منادب  رگا  میـشکب . دمحم  گنج  هب  رکـشل  هک  نآ  ات  تسا  مارح  نم  رب  شیارآ 
هک زور  نیا  زا  تفر .» دـهاوخن  نوریب  ملد  زا  دردو  مغ  ماهتفرگ  منازیزع  نیلتاق  زا  ار  مماقتنا  هک  منیبن  مدوخ  مشچ  هب  اـت  هک  منادیم  یلو 

[212  ] دتفایم قافتا  دحا »  » گنج ات  دهنیمن  اپ  نایفـسوبا  رتسب  هب  دربیمن و  شیارآ  هب  تسد  دنامیم و  لاح  نیمه  هب  دروخیم  دنگوس 
ياههتشک يارب  شیرق  دسریم  ربخ  وا  هب  هک  دربیم  رس  هب  شیوخ  يهریشع  نایم  رد  تسا  هدوب  رافک  هاپـس  اب  هک  یلید  هیواعم  نب  لفون  .
هنادرخبان ناترظن  تسا و  هتـشگ  تسـس  ناـتیاهنامرآ  شیرق ، هورگ  يا  : » دـیوگیم دـیآیم و  هکم  هب  . دـناهدرک يرادزع  هیرگ و  شیوخ 

هیرگ ناشیارب  هک  دـننآ  زا  رتگرزب  نانآ  دـننکیم ؟ هیرگ  امـش  ياههتـشک  لثم  ییاههتـشک  يارب  دـیاهدرب . نامرف  نانز  زا  اـت  تسا  هدـش 
نیب زا  ناتمشخ  دیابن  هکنآ  لاح  درادیم ، زاب  شنارای  دمحم و  اب  هزیتس  زا  ار  امـش  دیادزیم و  ار  امـش  هنیک  نتـسیرگ  نیا  یهگناو  دننک .

زورما ات  ياهدرک ! هابتشا  وت  : » دیوگیم وا  هب  دسریم . نایفسوبا  شوگ  هب  وا  راتفگ  دیناتسب .» ناتنمـشد  زا  شیوخ  ماقتنا  هک  تقونآ  ات  دورب 
يرعاش هحفص 166 ] رگاو [  تسا  هدرکن  يرادزع  هیرگ و  شیوخ  ياههتشک  زا  کیچیه  رب  سمـش  دبع  ینب  يهریـشع  نانز  زا  ینز  چیه 
ینیبیم هک  ارم  میناتـسب . شناراـی  دـمحم و  زا  شیوـخ  ماـقتنا  هک  نـیا  اـت  ماهدرک ، عـنم  ار  وا  نـم  دـناوخب  ناـنز  يارب  ياهـیثرم  هتـساوخ 
هدیزرل دوخ  رب  نانآ  نادقف  زا  هرد  نیا  دناهدش و  هتشک  هکم -  يهرد  هرد -  نیا  مدرم  نارتهم  هلظنح و  مرـسپ  هک  مهاوخنوخ  ياهدیدغاد 

و لیقع ، همیکحوبا -  هب  بقلم  هعمز -  تسا : رادغاد  شاهداون  کی  رسپ و  ود  ندش  هتـشک  زا  تسانیبان  هک  بلطم  نبدوسا  [ . 213 « ] تسا
شمدختـسم هب  رابکی  زور  ود  ره  تسا . فلاـخم  راـک  نیا  اـب  شیرق  یلو  دـنک  هیرگ  اـهنآ  يازع  رد  دـهاوخیم  شلد  هعمز . نب  ثراـح 

. دربیم هچلاـک  ناـمه  هب  هار  زا  ار  وا  شمدختـسم  ربـب . تـفریم  نآ  زا  هراوـمه  هـعمز  هـک  ياهچلاـک  هـب  ارم  ریگرب و  یبارـش  دـیوگیم :
رس رب  یکاخ  تشم  دعب  ثارح . لیقع و  هعمز و  رب  ندز  هیرگ  هب  دنکیم  عورـش  دوشیم و  بارخو  تسم  ات  دروخیم  بارـش  دنیـشنیم و 

شیوخ ياههتشک  يارب  دنرادن  میمصت  هک  منیبیم  اریز  دنمهفب ، شیرق  هک  يراذگن  ياهآ ! دیوگیم : شمدختسم  هب  دزیریم و  شیوخ 
يرادازع هب  عورش  شیرق  دنکن  : » دیوگیم شمدختسم  هب  دونـشیم . ار  ینز  يهحون  يادص  بلطم  نب  دوسا  یبش  . دننک يرادازع  هیرگ و 
مدختـسم تسا »! هتفرگ  شتآ  رگید  ملد  نوچ  مهد ، رـس  هیرگ  هعمز - ینعی  همیکحوبا -  رب  نم  رگم  اـت  دـشاب ؟ هدرک  شیوـخ  يا  هتـشک 

بلطم نب  دوسا  سپ  دـنکیم »! هیرگ  شاهدـشمگ  رتش  يارب  تسا و  هدـش  مگ  شرتش  هک  تسا  ینز  : » دـیوگیم ددرگیمرب و  دوریم و 
ردـب یلع  نکل  ورکب  یلع  یکبت  الفدوهـسلا  موـنلا  نم  اـهعنمی  ریعباـهل و  لـضی  نأ  یکبت  : دیارـسیم نـینچ  لاـح  هـعقاو و  نـیا  يهراـبرد 
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نم ۀمیکح  یبالام  اعیمج و  یمـست  مهیکبو و ال  هحفـص 167 ] دوسألا [  دسا  اثراح  یکب  لیقع و  یلع  تیکب  نا  یکبفدودـخلا  ترغاصت 
يراعشا یتقو  [ . 214  ] اودوسی مل  ردب  موی  الولو  لاجر  مه  دعب  ءاس  دق  نأدیلولا  یبا  طبهر  موزخم و  صیـصه و  ینب  ةارـس  ردب  یلعدیدن 

. دـنناوخیم ياهیثرم  تروص  هب  هدرک  لقن  نابز  هب  ناـبز  ار  اـهنآ  هکم  مدرم  دـسریم  هکم  هب  تسا  هدورـس  يدوهی  فرـشا  نب  بعک  هک 
هحون يرادازع و  شیوخ  ياههتـشک  يارب  مامت  هامکی  شیرق  سپ  دـنناوخیم . هیرگ  هب  دـنریگیم و  ندـناوخ  ار  اـهنآ  نارتخد  نارـسپ و 
هتـشک نآ  لام  هک  ار  یبسا  ای  رتش  دننکیم . شیوخ  رـس  يوم  نانز  دنـشابن . ینارگهحون  نآ  رد  هک  دنامیمن  هکم  رد  ياهناخ  دننکیم و 

دندنبیم و ار  هار  هتخیوآ  هدرپ  اههچوک  رد  . دـننکیم نویـش  هیرگ و  نآ  فارطا  رد  دـنرادیمهگن و  اپ  رب  شیوخ  يور  شیپ  هدروآ  تسا 
[ . 215 . ] دنشخبیم ققحت  ار  تلص  نب  میهج  يایؤر  هکتاع و  يایؤر  ناسنیدب  دنزادرپیم . نویش  هحون و  هب  اجنآ  رد 

هشبح رد  مالسا  هاپس  يزوریپ  ربخ 

نیمز يور  هدمآ  دیارآیم و  نت  رب  دیپس  يهماج  ود  دسریم . هشبح  رد  یـشاجن  هب  ادخ  ربمایپ  يزوریپ  شیرق و  نارـس  ندش  هتـشک  ربخ 
ردـب تیعقوم  اب  امـش  زا  کیمادـک  : » دـسرپیم نانآ  زا  دـنیایب . ات  دـنکیم  توعد  ار  شناتـسود  بلاط و  یبا  نب  رفعج  هاـگنآ  دنیـشنیم .
هلصاف هب  ماهدنارچ . دنفسوگ  نآ  نماد  رد  مدلب . ار  اجنآ  مه  نم  : » دیوگیم دننکیم . حیرشت  ار  نآ  دنتـسه  انـشآ  هک  یناسک  »؟ تسانـشآ

هداد يزوریپ  دـب ر »  » رد ار  شربمایپ  ادـخ  کنیا  منک . وج  سرپ و  امـش  زا  شاهرابرد  متـساوخ  اما  دراد . رارق  ایرد  لحاس  زا  یتعاس  دـنچ 
نیا دراد ! تمالـس  هب  ار  رایرهـش  دنوادخ  : » دنیوگیم وا  هحفـص 168 ] هب [  شنارادرـس  مرازگیم » ساپـس  يزوریپ  نآ  رب  ار  ادخ  تسا .
يارب ادخ  یتقو  هک  متـسه  یتما  زا  نم  : » دیوگیم دینیـشنب »! نیمز  رب  دیـشوپب و  دیپس  يهماج  ود  هک  دیدرکیمن  نونکات  هک  تسا  يراک 

[ . 216 « ] دنیامنیم ینتورف  رتشیب  شرثا  رب  دروآ  شیپ  یشوخ  يهثداح  نانآ 

ناورم رتخد  ءامصع  نتشک 

هک يزور  دنکیم . کیرحت  ربمایپ  هیلع  ار  نافلاخمو  دیوگیم ، دب  مالسا  هب  دنکیم ، تیذا  ار  ربمایپ  یمطخ ، دیز  نب  دیزی  رسمه  ءامصع 
يواتأ متعطأجرزخلاینب  تساب  فوع و  تیبنلاو و  کلام  ینب  تسابف  : ترابع نیدب  دیوگیم  يرعش  دنتـسه  ردب »  » رد ناناملـسم  ربمایپ و 

. دـسریم یمطخ  يدـع  نب  ریمع  شوـگ  هبجـضنملا  قرم  یجتری  اـمک  سوؤرلا  لـتق  دـعب  هنوجرتجـح  ذـمال  دارم و  نم  ـالف  مکریغ  نـم 
رد ادخلوسر  نوچ  مشکب .» ار  نز  نیا  نم  ینادرگرب  هنیدم  هب  ملاس  ار  ادخلوسر  رگا  هک  منکیم  رذن  وت  ربارب  رد  نم  ایادـخ ، : » دـیوگیم

باوخ هب  شفارطا  رد  وا  ياههچب  زا  ات  دـنچ  دوریم . نز  نآ  يهناـخ  هب  هنابـش  يدـع  نب  ریمع  دـیآیم  هنیدـم  هب  ناـضمر  مجنپ  تسیب و 
يهنیس هب  ار  دوخ  ریشمش  هاگنآ  دنکیم  رود  شردام  زا  ار  هراوخریش  كرسپ  نآ  ریمع  دهدیم . ریش  هدنابـسچ  هنیـس  هب  ار  یکی  دناهتفر .

نایاپ هب  شیوخ  زامن  نوچ  ربمایپ  دناوخیم . ربمایپ  اب  ار  حبـص  زامن  هدمآ و  هنیدم  هب  دعب  دیآیم . نوریب  وا  تشپ  زا  ات  دراشفیم  ءامـصع 
نتـشک اب  هک  نیا  سرت  زا  هاگنآ  داب .» وت  يادف  مردپ  يرآ ، : » دیوگیم یتشک ؟» ار  ناورم  رتخد  : » دیامرفیم هدـنادرگ  ریمع  هب  ور  دربیم 

»؟ تسه نم  ندرگ  رب  یهانگ  هحفص 169 ] راک [  نیا  ببسب  ایآ  ادخلوسر ، يا  : » دسرپیم دشاب  هداد  ماجنا  ربمایپ  روتسدیب  يراک  نز  نآ 
هب دیتشاد  تسود  رگا  : » دـیازفایم هداهن  شنایفارطا  هب  ور  هاگنآ  دـنوشیمن »! خاش  هب  خاش  زب  هدام  ود  یتح  نز  نآ  رطاخ  هب  : » دـیامرفیم

دیآیم نوریب  ربمایپ  روضح  زا  ریمع  یتقو  «. دـیرگنب يدـع  نب  ریمع  هب  دـشاب  هداد  يرای  ناهنپ  رد  ار  شربماـیپ  ادـخ و  هک  دـیرگنب  يدرم 
، يرآ : » دیوگیم ياهتشک »؟ ار  وا  وت  : » دنسرپیم وا  زا  دیآیم  هنیدم  زا  دننیبیم  نوچ  دننکیم . نفد  ار  وا  دنراد  ءامـصع  نارـسپ  دنیبیم 

هدز وا  هک  ار  یفرح  مه  امـش  يهمه  رگا  تسوا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دـنگوس  دـیهدن . مه  تلهم  دـینک ، مادـقا  نم  هیلع  یعمجهتـسد 
هریچ و همطخ  ینب  يهریشع  نایم  رد  ملاسا  زور  نیا  رد  مشکب .» ار  امش  ای  میوش  هتشک  ات  دز  مهاوخ  ار  امش  مریشمش  نیمه  اب  دینزب  تسا 
. دندرگیم ریلد  دنتـشادیم  یفخم  ناشهریـشع  دارفا  سرت  زا  ار  ناشمالـساو  دندوب  هدش  ناملـسم  هک  نانآ  زا  ياهدـع  دوشیم و  تسدربز 
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[ . 217 .. ] دیارسیم يدع  نب  ریمع  حدم  رد  ياهدیصق  تباث  نب  ناسح 

« لافنا  » يهکرابم يهروس 

هراشا

لزاـن تسا  هدـمآ  دورف  ردـب ، گـنج  نادـیم  رد  ناـضمر  مهدـفه  هعمج  رهظزادـعب  نآ  يهیآ  نیتـسخن  هـک  لاـفنا »  » يهکراـبم يهروـس 
دزن دـننمؤم ، اـعقاو  هـک  دنتــسه  ناـنیا  دـننکیم . قاـفنا  مـیاهدرک  ناـشیزور  هـچنآ  زاو  دـنرادیم  اـپرب  ار  زاـمن  هـک  یناـسک  دوـشیم ...:
لاح درک  نوریب  قح  اب  تاهناخ  زا  ار  وت  تراگدرورپ  هک  هنوگناـمه  هناـشنمگرزب . ییزور  یـشزرمآ و  دـنراد و  اـههبترم  ناـشراگدرورپ 

ار نانآ  یتشادنپ  دندرکیم  يهلداجم  دوب  هدـش  نشور  هکنآ  زا  سپ  قح  يهرابرد  وت  اب  دنتـشادیمن و  شوخ  ارنآ  نانمؤم  زا  یعمج  هکنآ 
زا هک  دادیم  هدعو  امش  هب  ار  رافک ) هاپـس  ناوراک و   ) هتـسد ود  زا  یکی  ادخ  هک  یماگنه  و  دنناریم . گرم  يوس  هب  دننارگن  هکیلاح  رد 
ادخ کیلاح  رد  دـشاب  امـش  نآ  زا  حلـسم ) ریغ   ) بیـسآیب يهتـسد  هک  دـیتشادیم  تسود  امـش  دوب و  هحفـص 170 ] دهاوخ [  امـش  نآ 

ناراکهبت هچ  رگ  دـنک  دوبان  ار  لطاب  ددـنویپ و  ققحتب  ار  قح  ات  دـنکرب  ار  نارفاک  يهشیر  درآ و  ققحتب  شتاملک  اـب  ار  قح  تساوخیم 
رس تشپ  يهتشرف  رازهکی  هب  ار  امـش  ات  منآ  رب  کنیا  هک  داد  تبثم  خساپ  سپ  دیتساوخ  ددم  ناتراگدورپ  زا  هک  ماگنهنآ  دنراد . شوخان 

ادـخ بناج  زا  زج  يزوریپ  و  دـنک ، مارآ  مکحم و  نادـب  ار  ناتیاهلد  ات  درکن  نیا  يارب  زج  هدژم و  زج  ادـخ  ار  نآ  و  مناسر . ددـم  هدـنیآ 
امـش رب  نامـسآ  زا  یبآ  تسوا  زا  یـشمارآ  هک  دریگیم  ارف  ار  امـش  یکبـس  باوخ  هک  ماگنهنآ  تسا . میکح  يردـتقم  ادـخ  اریز  تسین 

راوتـسا نادب  ار  ناتیاهماگ  دزاس و  مکحم  ار  ناتیاهلد  دنویپ  دیادزب و  امـش  زا  ار  ناطیـش  يدیلپ  دنک و  كاپ  نادـب  ار  امـش  ات  درابیمورف 
يدوزب دیراد ، راوتسا  دندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  سپ  متـسه  امـش  اب  نم  هک  دنکیم  یحو  ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  مد  نآ  دراد .

اب نانآ  هک  تسا  لیلد  نیدب  نآ  دینزب ، ار  یتشگنارس  ره  نانآ  زا  دینزب و  اراهندرگ  زارف  ات  منکفا  تشحو  دندش  رفاک  هک  یناسک  لد  رد 
کنیا تسار ، امـش  نآ  تسا . رفیک  تخـس  ادخ  هک  دنادب  دنک  تفلاخم  شربمایپ  ادخ و  اب  سکره  دـندومن و  تفلاخم  شربمایپ  ادـخ و 

رفاک هک  یناسک  اب  يورـشیپ  لح  رد  نوچ  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  تسا . شتآ  باذع  نارفاک  يارب  کشیب  ار و  نآ  دیـشچب 
وـسکیب ندیگنج  يارب  هکیلاح  رد  رگم  دنک - اهنادب  تشپ  ماگنه  نآ  رد  سک  ره  و  دینک . اهنآ  هب  ار  ناتتـشپ  هک  دیابن  دیدروخرب  دـندش 

امـش کنیا  تسا . یتشونرـس  دب  دشاب و  خزود  شنایـشآ  دوش و  ادـخ  زا  یمـشخ  راتفرگ  نیقیب  دریگیم -  ار  يدـحاو  بناج  ای  دوشیم 
زا یبوخ  شیامزآ  اب  ار  نانمؤم  ات  دنکفا و  ریت  ادخ  هکلب  يدنکفاین  ریت  وت  يدنکفا  ریت  نوچ  و  تشک ، ار  نانآ  ادخ  هکلب  دـیتشکن  ار  نانآ 
يا . ) تسا نارفاک  يهنامـصخ  ریبدـت  يهدـننک  تسـس  ادـخ  نامگیب  و  تسا ، نیا  تساناد . ییاونـش  ادـخ  اریز  دـیامزایب ، شیوخ  بناـج 

هب ) هرابود رگا  و  تسا ، رتهب  ناتیارب  نآ  دیشک  زاب  تسد  رگا  دمآ و  ناتغارسب  حتف  کنیا  دییایب  حتف  هحفص 171 ] يایوج [  رگا  ناکرشم )
يا ناه  تسا . نانمؤم  اب  ادخ  نامگیب  دـیاین و  ناتراکب  چـیه  دـشاب  رامـشرپ  دـنچ  ره  ناتهاپـس  هکیلاح  رد  مییآ  زاب  زین  ام  دـییآ  گنج )

یناسک دـننام  و  دـیباتم . رب  دیونـشیم -  شنامرف  هکیلاح  رد  وا -  زا  يور  دـیرب و  نامرف  شربمایپ  ادـخ و  زا  دـندروآ ، نامیا  هک  یناـسک 
ادخ رگا  و  دنشیدنایمن . هک  دنتسه  یگنگ  نارک  ادخ  دزن  ناوناج  نیرتدب  نامگیب ، دندینـشیمن . هکیلاح  رد  میدینـش ، دنتفگ  هک  دیـشابن 
راک یپ  زا  دـندوب  نادرگیور  هکیلاح  رد  زاب  دیناونـشیم  ار  نانآ  رگا  و  دیناونـشیم ، نانآ  هب  اـمتح  تسه  يریخ  ناـنآ  رد  هک  تسنادـیم 
ارف دنکیم  ناتهدنز  هچنآ  هب  ار  امـش  هک  مد  نآ  دینک  تباجا  ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  دـنتفریم . دوخ 

ياهدنیامزآ يالب  زا  و  دیوشیم . هتخیگنارب  مهارف  وا  يوس  هب  هک  نیا  دوشیم و  لیاح  شلد  یمدآ و  نایم  ادخ  هک  دـینادب  و  دـناوخیم ،
هک ار  یماگنه  دیرآ  دایب  و  تسا . رفیک  تخـس  ادخ  هک  دینادب  دوشیمن و  دندرک  متـس  هک  امـش  زا  یناسک  ریگنابیرگ  طقف  هک  دیـسارهب 
اب داد و  اوأم  ار  امـش  هاگنآ  دنیابر ، رد  ار  امـش  نارفاک )  ) نایمدآ هک  دیدیـسرتیم  دیدوب ، نیمز  يور  نافعـضتسم  كدـنا و  یهورگ  امش 
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ادخ و هب  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  دیرب . ساپس  امـش  رگم  ات  دیـشخب  يزور  امـش  هب  اههزیکاپ  زا  درک و  ینابیتشپ  شیوخ  يرای 
يهیام زج  تقیقح  رد  ناتنادـنزرف  ناتلاوما و  هک  دـینادب  و  دـینکن . تنایخ  دـیهاگآ -  هکیلاح  رد  ناتیاهتناما -  هب  دـینکن و  تنایخ  ربماـیپ 

امش يارب  دیریگ  اورپ  ادخ  زا  رگا  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  تسوا . دزن  میظع  یـشاداپ  هک  تسادخ  نامگیب  تسین و  یـشیامزآ 
دایب  ) ار هاگنآ  و  تسا . میظع  یـشهد  ياراد  ادـخ  و  دزرمآیم ، ار  امـش  دـیادزیم و  امـش  زا  ار  ناتناهانگ  دـهدیم و  رارق  يزیمت  يهیاـم 

 ] هنامـصخ ریبدت  و  دـننک ، نوریب  ارت  ای  دنـشکب  ارت  ای  دـننک  ینادـنز  ارت  ات  دـندیچیم  هئطوت  وت  هیلع  دـندش  رفاک  هک  یناسک  هک  دـیروآ )
رگا میدینـش ، دنیوگ : دوش  توالت  نانآ  رب  ام  تایآ  نوچ  و  تسا . هدننک  ریبدت  نیرتهب  ادخ  دنکیم و  ریبدت  ادخو  دننکیم  هحفص 172 ]

زا قح  نامه  نیا  رگا  ایادـخ ، دـنتفگ : هک  مد  نآ  تسین . ناینیـشیپ  ياـههناسفا  زج  نیا  تفگ ، میهاوخ  ار  نآرق )  ) نیا لـثم  هتبلا  میهاوخب 
نانآ نایم  رد  وت  هکیلاح  رد  هک  تسین  نآ  رب  ادخ  و  روآ . شیپ  ام  يارب  ار  كاندرد  یباذع  ای  رابب  نامسآ  زا  یگنس  ام  رب  تسا  وت  بناج 

نآ هکنیا  اب  ادخ  هک  ار  نانآ  دوشیم  هچ  و  دنک . ناشباذع  دـنبلطیم  شزرمآ  هکیلاح  رد  هک  تسا  نآ  رب  هن  دـنک و  باذـع  ار  نانآ  یتسه 
ناـشرتشیب یلو  دنتـسین  ناراـگزیهرپ  زج  دجـسم  ناـیلوتم  دـنکن ؟ ناشباذـع  دنـشاب  نآ  ناـیلوتم  هـکنآیب  دـندنبیم  رب  مارحلادجــسم  هار 

هک اـهرفک  نآ  ببــسب  دیــشچب  ار  باذـع  سپ  دـشابن ، یندز  فـک  ندز و  توـس  زج  هـبعک )  ) هناـخ کـیدزن  ناـنآ  زاـمن  و  دـننادیمن .
سپـس دننک ، جرخ  ار  همه  يدوز  هب  سپ  دندنبرب ، ادخ  هار  ات  دـننکیم  جرخ  ار  ناشلاوما  دـندش  رفاک  هک  یناسک  نامگیب  دـیدیزرویم .

ات دنوش . هتخیگنارب  مهارف  خزود  هب  دندش  رفاک  هک  یناسک  و  دروخ ، دنهاوخ  تسکـش  هک  نیا  يهوالعب  تشگ  دهاوخ  یترـسح  ناشیارب 
هب دنراکنایز . هک  دنتـسه  نانیا  دزادنا ، خزود  رد  ارنآ  ات  درابنا  ار  همه  دهن و  يرگید  رب  یکی  ار  دیلپ  دزاس و  ادـج  كاپ  زا  ار  دـیلپ  ادـخ 

و  ) نانیـشیپ تنـس  نیقیب  دـننک  رارکت  رگا  دوش و  هدوشخب  ناشیارب  دـناهدرک  اقباس  هچنآ  دـشکب  تسد  رگا  وگب : دـندش  رفاک  هک  یناسک 
ادـخ يارب  شاهمه  شتـسرپ ) و   ) نید دـنامن و  ندرب  نوریب  نید  زا  يهجنکـش  ات  دـیگنجب  نانآ  اـب  و  تسویپ . ققحتب  تفر ) اـهنآ  رب  هچنآ 
شوخ هچ  تسامـش  يالوم  ادـخ  هک  دـینادب  دـنتفاترب  ور  رگا  و  تسانیب . دـننکیم  هچنادـب  ادـخ  کشیب  دندیـشک  تسد  رگا  سپ  دـشاب .

و ربمایپ )  ) نادـنواشیوخ ربمایپ و  ادـخ و  لام  نآ  سمخ  دـیتفرگ  تمینغ  هب  هک  ار  يزیچ  هچ  ره  هک  دـینادب  و  يروایوکین . هچ  ییـالوم و 
نامهدنب رب  دنتـشگ  وربور  هاپـس  ودنآ  هک  يزور  هدننک » ادج   » گنج زور  هچنآ  هب  ادخ و  هب  رگا  تسا  ناگدنامهار  ناگراچیب و  نامیتی و 

رد نانآ  دیدوب و  هرد  رتکیدزن  يهرانک  امش  هک  ماگنهنآ  تساناوت ، يزیچ  ره  هب  ادخ  و  دیـشاب ، هدروآ  نامیا  هحفص 173 ] میداتسرفورف [ 
نینچ  ) یلو دیدشیمن ، مه  اب  هاگهدعو  رد  دیدوب  هتـشاذگ  گنج )  ) رارق مه  اب  رگا  دوب و  امـش  زا  رتنییاپ  ناوراک  هرد و  رترود  يهرانک 
هتبلا ادـخ  نامگیب  و  دوش ، هدـنز  نشور  لیلد  يور  زا  دوش  هارمگ  هک  یـسک  ات  درآ  ققحتب  دوشب  تسیاـبیم  هک  ار  یناـمرف  ادـخ  اـت  دـش )

تـسس اعطق  دوب  هدومن  رایـسب  وت  هب  ار  نانآ  رگا  دومن و  كدـنا  وت  هب  باوخ  رد  ار  نانآ  ادـخ  هک  ار  هاگنآ  نک ) داـی  ، ) تساـناد ییاونش 
و تساناد . یمدآ  ریمـض  تعیبط  هب  وا  اریز  دیـشخب  تمالـس  ار  امـش  ادخ  یلو  دـیدرکیم ، شکمـشک  مه  اب  گنج  راک  رد  دـیوشیم و 

تـسیابیم هک  ار  ینامرف  ات  دروآ  كدـنا  نانآ  يهدـید  رد  ار  امـش  دومن و  كدـنا  ناتهدـید  رد  دـیدش  وربور  نوچ  ار  نانآ  هک  ار  هاگنآ 
دیوش وربور  یهاپـس  هتـسد  اب  رگا  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  دوشیم . هدنادرگزاب  ادخب  اهراک  و  دـناسر . ققحت  هب  دـیآ  هدرازگ 

اریز دینک  ییابیکش  و  تفر ، دهاوخ  نیب  زا  ناتیورین  دروخ و  دیهاوخ  تسکش  هک  دینکم  شکمـشک  مه  اب  دیرب و  نامرف  شربمایپ  ادخ و 
هار دـندمآ و  نوریب  مدرم  هب  ییامندوخ  يزارفندرگ و  لاح  هب  شیوخ  نیمزرـس  زا  هک  دیـشابم  یناسک  دـننام  و  تسا . نایابیکـش  اب  ادـخ 

تخاس و رگهولج  هتسارآ  نانآ  يارب  ار  ناشرادرک  ناطیش  هک  ار  هاگنآ  و  دراد . هطاحا  دننکیم  هچنآ  هب  ادخ  هکنآ  لاح  دندنبیمرب  ادخ 
هدـنادرگ تشپ  دـندش  مه  يور  رد  ور  هاپـس  ود  یتقو  اـما  میامـش ، هاـنپ  نم  دراـین و  یگریچ  امـش  رب  ناـیمدآ  زا  سکچیه  زورما  تفگ :

هاگنآ تسا . رفیک  تخس  ادخ  مسرتیم و  ادخ  زا  نامگیب  نم  دینیبیمن ، امش  هک  منیبیم  يزیچ  کنیا  نم  اریز  مرازیب  امـش  زا  نم  تفگ :
هحفـص ادـخ [  رب  سک  ره  هکنآ  لاح  تفیرفب -  ناشنید  ار  نانمؤم ) ) نانیا دـنتفگیم : تسا  ییرامیب  ناشلد  رد  هک  یناسک  ناقفانم و  هک 

رب و  دندناریمیم ، دندش  رفاک  هک  ار  یناسک  ناگتـشرف  هک  ماگنهنآ  يدیدیم  رگا  و  تسا . میکح  يردتقم  ادخ  نامگیب  دـنک  لکوت  [ 174
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ادخ کشیب  دیاهدرک و  شیوخ  تسدب  هک  تساهراکنآ  ببـسب  نآ  ار ، نازوس  يهلعـش  باذع  دیـشچب  هک  دـندزیم  ناشتـشپ  ناشیور و 
ادخ هجیتن  رد  دنتـشگ  رفاک  ادخ  تایآ  هب  دندوب ، ناشیا  زا  شیپ  هک  یناسک  نوعرف و  ناسک  يهیور  دننام  تسین . ناگدـنب  يهدـننک  متس 

ینازرا یمدرم  هب  هک  ار  یتمعن  ادخ  هک  تسا  ببس  نیدب  نآ  تسا . رفیک  تخس  يدنمورین  ادخ  اریز  تفرگب  ناشناهانگ  رفیک  هب  ار  نانآ 
یناسکو نوعرف  ناسک  يهیور  نومچمه  تساناد . ییاونش  ادخ  دننک و  نوگرگد  ار  نتـشیوخ  هکنآ  ات  تخاسیمن  نوگرگد  دوب  هتـشاد 

نوعرف ناسک  میدرک و  ضرقنم  ناشناهانگ  رفیکب  ار  نانآ  هجیتن  رد  دندومن  بیذـکت  ار  ناشراگدرورپ  تایآ  دـندوب ، ناشیا  زا  شیپ  هک 
[ . 218 . ] دندوب راکمتس  یگمه  هکیلاح  رد  میدرک  قرغ  ار 

ردب مئانغ  میسقت 

تسترابع میانغ  نیا  دزادرپیم . اهنآ  میسقت  هب  ادخلوسر  تسا  نآ  یگنوگچ  مئانغ و  میسقت  مکح  نمـضتم  [ 219  ] لافنا يهیآ 41  نوچ 
دندوب هدرک  لمح  دوخ  اب  تراجت  يارب  شیرق  هک  مرچ  يدایز  رادقم  [ 221 ، ] هحلسا يدادعت  و  بسا ، هد  [ ، 220  ] رتش هاجنپ  دصکی و  زا 

هک ار  جاجح  نب  هبنم  ریشمش  ربمایپ  میسقت ، زا  شیپ  [ . 223  ] هچراپ سابل و  يرادقم  هحفص 175 ] و [  [ 222 ، ] هداتفا ناناملسم  گنچ  هب  و 
دوخ يارب  دراد  ماـن  راـقفلاوذ  هک  ار  جاـجح  نب  هبنم  ریـشمش  ربماـیپ  میـسقت ، زا  شیپ  [ . 224  ] دـنیزگیمرب دوخ  يارب  دراد  مان  راـقفلاوذ 

ربماـیپ زا  مقراوبا  رـسپ  مقرا  دـنک . ناـشیا  مهـس  وزج  ار  مئاـنغ  زا  ياهعطق  اـت  دـننکیم  شهاوـخ  شناراـی  زا  یـضعب  [ . 225  ] دنیزگیمرب
هک نیا  اـب  دـنک . يو  مهـس  وزج  تسا  تیمها  شزرا و  ياراد  دراد و  ماـن  ناـبزرم  هک  ار  یموزخم  ذـئاع  رـسپ  ریـشمش  دـنکیم  شهاوخ 
ره ربمایپ  نوچ  دهدب  يو  هب  ار  نآ  مئانغ  میسقت  عقوم  رد  ربمایپ  هک  درادیم  تسود  تسا و  هتفرگ  تمینغ  هب  يدعاس  دیـساوبا  ار  نابزرم 
زا مه  ذاعم  نب  دعـس  [ . 226 . ] دهدیم مقراوبا  رـسپ  مقرا  هب  زین  ار  نابزرم  دهدیم  يو  هب  دشاب  وا  نآ  زا  هک  دـنک  شهاوخ  یـسک  ار  هچ 

دصیس و ردب »  » نادهاجم هک  نیا  اب  [ . 227  ] دیامرفیم تقفاوم  و  دنک ، يو  مهس  رد  ار  هبنم  نب  صاع  ریـشمش  هک  دنکیم  شهاوخ  ربمایپ 
دناهدـش هدروآ  گـنج  هب  هک  یبسا  ود  ناـبحاص  هب  ار  یفاـضا  مهـس  راـهچ  دـنکیم و  شخب  هدـفه  دصیـس و  هب  ار  مئاـنغ  دـنرفن  هدزیس 

ۀحلط نافع ، نب  نامثع  دننارجاهم : زا  رفن  هس  درادیم . ررقم  ياهرهب  ای  مهـس  دناهتفاین  روضح  هک  مه  رفن  تشه  يارب  دهدیم . صاصتخا 
اجب ربمایپ -  رتخد  هیقر -  شرـسمه  یتسرپرـس  يارب  تکرح  زا  شیپ  ربمایپ  ار  نامثع  لیفن . نب  ورمع  رـسپ  دـیز  نب  دیعـس  و  هللادـیبع ، نب 

هبابلوبا راصنا ، زا  دناهدیسر . [ 228  ] ءاروح ات  هک  تسا  هداتسرف  شیرق  ناوراک  زا  يریگربخ  يارب  ربمایپ  ار  دیعس  هحلط و  تسا . هتـشاذگ 
و [ 229  ] ءابق يهرادا  يارب  هک  يدـع  نب  مصاع  و  تسا . هدرپس  يو  هب  شیوخ  بایغ  رد  ار  هنیدـم  يهرادا  ربمایپ  هک  تسا  هحفص 176 ] ] 

هداد یتیرومأم  يو  هب  فوع  نب  ورمع  ینب  دروم  رد  ربمایپ  هک  بطاح  نب  ثراح  و  تسا . هدـش  هتـشامگ  هنیدـم  يـالاب  يهقطنم  ناـنکاس 
هدابع و نب  دعـس  هب  اهنیا  رب  هوالع  دیاش  دندرگیم . زاب  هدـش  ياهضراع  راچد  ءاحور  رد  هک  همـص  نب  ثراح  ریبج و  نب  تاوخ  و  تسا .
هک نادیهـش -  کیاکی  هداوناخ  هب  [ . 230  ] دهدیم ياهرهب  یمهـس و  يرگید  صخـش  راصنا و  زا  رگید  یکی  يدعاس و  کلام  نب  دـعس 

دیهش يهداوناخ  مهس  دناسریم و  نانآ  هب  هدعاس  نب  میوع  ار  همثیخ  نب  دعـس  دیهـش  يهداوناخ  مهـس  دهدیم . یمهـس  دنرفن -  هدراهچ 
[ . 231  ] دناسریم يدع  نب  نعم  ار  رذنملادبع  نب  رشبم 

ناریسا

: دیامرفیم وا  هب  ربمایپ  دوشیم . تحاران  اهنآ  ندـید  زا  ذاعم  نب  دعـس  دـنروآیم  هنیدـم  هب  اراهنآ  یتقو  [ 232 . ] دنرفن هن  لهچ و  ناریـسا 
اب هک  تسا  یگنج  نیلوا  نیا  ادخ ، ربمایپ  يا  يرآ  : ) دیوگیم ياهدش »؟ تحاران  دـناهدروآ  تراسا  هب  اراهنیا  هک  نیا  زا  دـسریم  رظنب  »

رگیدـکی هب  شیرق  [ . 233 !« ] دـنک تخـس  يراتـشک  اهنآ  زا  دزاس و  لامیاپ  ار  اـهنآ  ادـخ  تساوخیم  ملد  میاهدـش  نآ  ریگرد  ناکرـشم 
غلبماـهنآ زا  کـی  ره  يدازآ  يارب  نمـشد  دـینک  هلجع  رگا  نوچ  دـینکن ، هحفـص 177 ] هلجع [  ناتناریـسا  ندرک  دازآ  يارب  : » دـنیوگیم
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و دراد » يدنمتورث  شوهاب و  رـسپ  هکم  رد  وا  : » دـیامرفیم تسا  ریـسا  هک  هعادووبا  يهرابرد  ربمایپ  [ 234 « ] درک دـهاوخ  هبلاطم  یتفگنه 
. دـیآیم هنیدـم  هب  شریـسا  ندرک  دازآ  يارب  هکم  زا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  بلطم  شرـسپ  دریگیم . رظن  رد  یتفگنه  يهیدـف  وا  يارب 

راوشد ار  ام  ناریسا  يزاس  دازآ  راک  میسرتیم  نوچ  نکن ، هلجع  : » دنیوگیم وا  هب  شیرق  دنکیم  هدامآ  ار  دوخ  رفس  لئاسو  رتش و  یتقو 
تـسا بوخ  وت  یلام  عضو  رگا  دـهد . شیازفا  رایـسب  ار  هیدـف  غلبم  میراد و  راک  نیا  رد  یتباقر  دایز و  يهقالع  هک  دـنیبب  دـمحم  و  ینک ،

و درک » مهاوخن  رفـس  دـینک  رفـس  هنیدـم  هب  امـش  هک  نیا  زا  شیپ  نم  : » دـیوگیم دـنرادن .» یبوخ  یلام  عضو  نینچ  تاهلیبق  دارفا  يهمه 
بش راهچ  فرظ  دنکیم و  تکرح  قرشم  يوس  هب  رتش  رب  راوس  هنابش  دنوریم  شیوخ  راک  لابند  هب  نوچ  دنبیرفیم . ار  اهنآ  هلیـسونیدب 

. دـننکیم شنزرـس  ار  وا  شیرق  ددرگیمزاب  هکم  هب  یتقو  دزاـسیم . دازآ  ار  شردـپ  مهرد  رازه  راـهچ  تخادرپ  اـب  دـسریم . هنیدـم  هب 
نایفسوبا دنامب .» نمشد  تراسا  رد  نانچمه  مردپ  دینکن و  ناریـسا  يدازآ  يارب  یمادقا  چیه  امـش  مراذگب  مدوبن  رـضاح  نم  : » دیوگیم

نم تخاس . راوشد  ار  امش  ناریـسا  يزاسدازآ  راک  هک  یـضاردوخ  زا  تسا و  هبرجتیب  یناوج  نیا ، : » دیوگیم شیرق  هب  بلطم  هب  هراشا 
هکیلاح رد  دتـسرفب ، نم  شیپ  ار  وا  دمحم  هک  نیا  ات  تخادرپ  مهاوخن  ياهیدف  دـنامب  مه  لاس  کی  رگا  نایفـسوبا  نب  ورمع  مرـسپ  يارب 

. متفایب تمحز  هب  نم  هک  دـینک  يراک  امـش  هن  دـیتفایب و  تمحز  هب  امـش  هک  منک  يراـک  مهاوخیمن  نم  یلو  متـسین . رتریقف  امـش  زا  نم 
رگید رفن  هد  راـهچ  هعادو ، یبا  نب  بلطم  رفـس  زا  سپ  زور  هس  یلو  هحفص 178 ] [ . ] 235 « ] تسامش ناریسا  کیاکی  لثم  ورمع  مرـسپ 
ملسا نب  ۀملس  هک  دنکرـشم  ود  ورمع ، نب  دیبع  دیبع و  نب  بئاس  [ . 236  ] دنیآیم هنیدم  هب  هکم  زا  شیوخ  ناریـسا  يدازآ  يارب  کیاکی 

يهناور دازآ و  ياهیدف  چیه  نودب  ار  اهنآ  ادخلوسر  دیآیمن . نانآ  يدازآ  يارب  مه  سکچیه  دـنرادن و  یلام  تسا . هدرک  ریـسا  ار  اهنآ 
نب بلطم  دـنکیم . دازآ  ار  وا  ربمایپ  دـعب  دـنامیم ، تراسا  رد  یتدـم  درادـن  یلام  هک  مه  هعاـفر  یبا  نب  یفیـص  [ . 237  ] دزاسیم هکم 

اب درادن  یتورث  هک  مه  جارد  نب  ۀـعیبر  [ 238  ] دوشیم دازآ  یتدم  زا  سپ  درادن . یلام  هدـش  ریـسا  يراصنا  بویاوبا  تسد  هب  هک  بطنح 
ار وا  و  دوشن ، هارمه  ینمـشد  چیه  هاپـس  اب  هک  دـهدیم  مسق  ار  وا  ربمایپ  تسا . ریـسا  هزعوبا  [ . 239  ] دوشیم دازآ  يزیچاـن  غلبم  تخادرپ 
. دننزیم ندرگ  ار  وا  دوشیم و  ریسا  دیآیم و  ناکرـشم  هاپـس  هارمه  دحا  گنج  رد  دعب  یلو  دزاسیم . دازآ  دریگب  ياهیدف  هک  نیا  نودب 
ار وا  ربمایپ  دوشیم . ربمایپ  مهس  وزج  مئانغ  ناریسا و  میسقت  یشکهعرق  رد  تسا  هدش  ریسا  یلع  تسدب  هک  نایفـسوبا  رـسپ  ورمع  [ . 240]

نب ۀبقع  رسپ  دیلو  [ . 241  ] دنکیم هلدابم  تسا  هدش  ینادنز  ریگتـسد و  ناکرـشم  طسوت  هتفر و  هکم  هب  هرمع  يارب  هک  نامعن  نب  دعـس  اب 
هحفص ياهدع [  و  [ 242 . ] دنکیم دازآ  ار  وا  مهرد  رازه  راهچ  تخادرپ  دیآیم و  هنیدـم  هب  هزجو  یبا  نب  ثراح  يدازآ  يارب  طیعم  یبا 

تـسدب هریاغم  نب  دیلو  رـسپ  دیلو  [ . 243 . ] دـنوشیم دازآ  مهرد  رازه  راـهچ  اـت  رازهکی  تخادرپ  اـب  کـی  ره  هک  ناریـسا  زا  رگید  [ 179
ماشه دننزیم . هناچ  شحج  نب  هللادبع  اب  وا  يهیدف  رس  رب  دیلو  نب  ماشه  دیلو و  نب  دلاخ  شردارب  ود  تسا . هدش  ریسا  شحج  نب  هللادبع 
ماـشه شردارب  هب  و  دزاـسیم . دازآ  ار  وا  مهرد  رازه  راـهچ  تخادرپ  اـب  دـلاخ  شردارب  دزادرپـب . رتـشیب  مـهرد  رازه  هـس  زا  دـهاوخیمن 

ود هارمه  دـیلو  متخاـسیم .» دازآ  ار  وا  دـشیم  غلبم  ره  هب  رگا  نم  تسادـج ، نم  رداـم  زا  وـت  اـب  تسا و  وـت  ینتاـن  ردارب  وا  : » دـیوگیم
: دنـسرپیم وا  زا  دوشیم . ناملـسم  دـناسریم و  ربمایپ  هب  ار  دوخ  هتخیرگ  شردارب  ود  گنچ  زا  اجنآ  رد  دـیآیم . هفیلحلاوذ  اـت  شردارب 

يارب هک  یتـفگنه  غلاـبم  ناـمه  اـب  لوا  تساوـخیم  ملد  : » دـیوگیم يدـشن ؟ ناملـسم  دـنزادرپب  ياهیدـف  وـت  يارب  هک  نـیا  زا  شیپ  ارچ 
تـسا هتخیرگ  هلخن  يهثداح  رد  هک  هریغم  نب  هللادبع  رـسپ  نامثع  [ . 244 !« ] موش ناملـسم  دعب  موش  دازآ  دوشیم  تخادرپ  منادنواشیوخ 

. تخادنا نم  گنچ  هب  ار  وت  هک  ساپس  ار  يادخ  : » دیوگیم وا  هب  تسایمیمت . هللادبع  نب  دقاو  هدننک ، ریسا  دوشیم . ریسا  ردب  گنج  رد 
تخادرپ اب  تسا  هدـمآ  رگید  رفن  دـنچ  وا و  يدازآ  يارب  هک  هعیبر  یبا  نب  هللادـبع  یتخیرگ »! ام  تسد  زا  هلخن  رد  لوا  راـب  هک  يدوب  وت 

زا کلام  تسا . هدـش  ریـسا  مشخر  نب  کلام  تسد  هب  ورمع  نب  لیهـس  [ . 245 . ] دـنکیم دازآ  ار  اهنآ  کـی  ره  يارب  مهرد  رازه  راـهچ 
اذا اـهاتف  الیهـس  یتـفلا  نأ  ملعت  فدـنخ  و  هحفـص 180 ] ممـالا [  عیمج  نم  هریغ  هب  غتبا  ملف  الیهـس  ترـسأ  : دیارـسیم نینچ  یلاحـشوخ 

راهچ غلبم  هب  کلام  اب  دیآیم و  وا  يدازآ  يارب  صفح  نب  زرکمملعلا  يذ  یلع  یسفن  تهرکا  ینحنا و  یتح  فیـسلا  يذب  تبرـضملظت 
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ار وا  دـیزاس .» دازآ  ار  وا  دـیرادهگن و  وا  ياج  هب  ارم  دـشاب . : » دـیوگیم زادرپب . ار  غلبم  دـنیوگیم : زرکم  هب  دـنکیم . قفاوت  مهرد  رازه 
هک ریمع  رـسپ  زیزعوبا  [ . 246  ] ددرگیمزاب زرکم  و  دتـسرفیم ، هنیدـم  هب  ار  غلبم  نآ  هکم  زا  لیهـس  دـننکیم . دازآ  ار  لیهـس  ینادـنز و 

نآرق داتسا  نیتسخن  ریمع -  نب  بعصم  ینت  ردارب  زیزعوبا  دوشیم . هلضن  نب  زرحم  مهـس  یـشکهعرق  رد  تسا  هدش  ریـسا  ریـسلاوبا  تسدب 
هب زیزعوـبا  دـنمتورث .» دراد  يرداـم  هکم  رد  وا  نوـچ  رادـهگن ، مکحم  ار  وا  : » دـیوگیم زرحم  نب  بعـصم  تسا . [ - 247  ] هنیدـم مدرم 
زا شردام  وت »! هن  تسا  نم  ردارب  وا  : » دیوگیم زرحم  هب  هراشا  بعصم  تسا »! نیمه  نم  يهرابرد  وت  شرافس  ردارب ، : » دیوگیم بعصم 
اب مهرد .» رازه  راهچ  : » دـنیوگیم وا  هب  تسیچ »؟ دـناهتخادرپ  يریـسا  يدازآ  يارب  نونک  ات  هک  یغلبم  نیرتـالاب  : » دـسرپیم شیرق  دارفا 
نب شارخ  ای  ریبج  نب  هللادبع  تسدب  ربمایپ -  داماد  عیبر -  نب  اصعلاوبا  [ . 248  ] دنکیم دازآ  ار  زیزعوبا -  شرسپ -  غلبم ، نیمه  نداتسرف 

ياهگنـس زا  هک  ار  يدبندرگ  ربمایپ ، رتخد  بینز  دیآیم . هنیدـم  هب  يو  يدازآ  يارب  عیبر -  نب  ورمع  شردارب -  تسا . هدـش  ریـسا  همص 
 ] ار نآ  دتفایم  دنبندرگ  نآ  هب  ربمایپ  مشچ  نوچ  . تسا هدرک  يو  هارمه  تسا  هداد  وا  هب  یسورع  تقو  رد  هجیدخ  شدرام  تسا و  رافظ 

هدرک شناراـی  هـب  ور  دتــسرفیم و  دورد  تـمحر و  وا  رب  دـنکیم و  داـی  هجیدــخ  زا  دوـشیم ، رثأـتم  یلیخ  دسانــشیم و  هحفص 181 ]
ربمایپ يا  مشچ  هب  : » دنیوگیم دـیتسرفب .» سپ  شیارب  ار  شدـبندرگ  دـینک و  دازآ  وا  رطاخب  ار  بینز  ریـسا  دیـشاب  لیام  رگا  : » دـیامرفیم

دازآ ار  بنیز  هک  دریگیم  دهعت  صاعلاوبا  زا  ربمایپ  دنتـسرفیم . سپ  مه  ار  بنیز  دنبندرگ  و  دننکیم ، دازآ  ار  عیبر  نب  صاعلاوبا  ادخ .»
رد بورغ  کـیدزن  تسا  هدـمآ  هنیدـم  هب  ناریـسا  ندرک  دازآ  يارب  هک  معطم  نب  ریبج  [ . 249  ] دریذپیم وا  و  دیایب . هنیدـم  هب  ات  دراذـگب 

ربمایپ دوشیم . رادیب  ربمایپ  تئارق  گناب  زا  ریبج  دوشیم و  اپ  رب  برغم  زامن  دوریم . باوخ  هب  یگتسخ  طرف  زا  دشکیم و  زارد  دجـسم 
نیا دوریم  نوریب  دجـسم  زا  هتـساخرب  هکیلاـح  رد  ریبـج  روطـسم ... باـتک  روطلا و  و  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  دـناوخیم : ار  هروس  نیا 

[ . 250  ] دریگیم رارق  مالسا  ریثأت  تحت  راب  نیلوا  يارب  دونشیم و  ار  هروس 

کفعوبا نتشک 

اب ینمـشد  هب  ار  مدرم  هکلب  دوشیمن  ناملـسم  اهنت  هن  يو  کفعوبا . ماـن  هب  تسا  هدروخلاـس  يدرمریپ  ربماـیپ ، ترجه  ماـگنهب  هنیدـم  رد 
دراذگیم ار  هئطوت  يدعت و  يانب  هدرب  دسح  وا  هب  کفعوبا  ددرگیمرب  دنمزوریپ  ردب  گنج  زا  ادخلوسر  یتقو  دـنکیم . کیرحت  ربمایپ 

هحفـص اعد [  ام  اذا  اعارـس  بینم  یلا  یتآ  الوقع و  مجأاعمجم  اراد و ال  سانلا  نم  يرأ  نا  نام  انیح و  تشع  دق  : دیوگیم یتایبا  نینچ  و 
ناناملـسم زا  یکی  ریمع -  نب  ملاساعبت  متعبات  رـصنل  ای  متقدـص و  کلملاب  ناک  ولفاـعم  یتشل  ـالالح  اـمارح  بکار  مهرما  مهبلـسف  [ 182

ياهبش زا  یبش  ددرگیم . یبسانم  تصرف  یپ  رد  و  موش .» هتـشک  هار  نیا  رد  ای  مشکب  ار  کفعوبا  هک  منکیم  رذن  : » دیوگیم راجنینب - 
ورف شرتـسب  رد  فرط  نآ  زا  اـت  دراـشفیم  وا  مکـش  رب  ار  ریـشمش  هدـمآ  ریمعینب  يهلحم  رد  کـفعوبا  هک  لاوش -  لاـم  رد  ناتـسبات - 

شاهناخ نرودنا  هب  ار  وا  دنوشیم و  عمج  شرود  هب  دننابزمه  وا  اب  هک  یناسک  زا  ياهدع  ات  دـشکیم  يدایرف  ادـخ  نمـشد  نآ  و  وریم ،
!« تشک میهاوخ  ار  وا  تسا  هتشک  ار  وا  یسک  هچ  میمهفب  رگا  تسا ؟ هتشک  ار  وا  یـسک  هچ  : » دنیوگیم دوخ  اب  و  دننکیم . روگ  هب  هدرب 

فینح كابحینمی  ام  سئب  ذا  كانمأ  يذلا  رمعل  ادمحا  ءرملا  هللا و  نید  بذکت  : دیارسیم ار  تایبا  نیا  تسا  یناملسم  رهاوخ  هک  هیدهن 
[ . 251  ] ینجوا سنأ  نم  لیللا  سلح  کتابأ  يذلا  کلتاقب  ملعأ  نا  ینافنسلا و  ربک  یلع  اهذخ  کفع  ابأ  ۀنعط  لیللا  رخآ 

بئات تسیرورت 

خلت ردب  ياههتشک  زا  سپ  یگدنز  : » دیوگیم ناوفص  دنیشنیم . رجح »  » رد هیما  نب  ناوفص  رانک  هب  هدمآ  یحمج  بهو  نب  ریمع  يزور 
و مزادرپـب ، مناوتیمن  هک  مراد  یـضرق  هک  دوب  نیا  هن  رگا  درادـن . یفطل  ناـنآ  زا  سپ  یگدـنز  يرآ ، : » دـیوگیم بهو  نب  ریمع  تسا .»
، متـشکیم ار  وا  دادیم  تسد  یتصرف  رگا  ات  دـمحم  شیپ  متفریم  ماهدرکن  هریخذ  اهنآ  يارب  يزیچ  هک  مراد  هحفص 183 ] ياهداوناخ [ 
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هک مرـسپ  يدازآ  يهرابرد  ماهدـمآ  میوگیم : مراد ، مه  ياهناهب  هوالعب  دوریم ، هار  رازاـب  هچوک و  رد  وا  هک  ماهدرک  ادـیپ  عـالطا  نوچ 
: دـهدیم باوج  ینکیم »؟ ار  راک  نیا  اعقاو  ایآ  : » دـیوگیمو دوشیم  لاحـشوخ  وا  فرح  نیا  زا  ناوفـص  منک .» وگتفگ  تسامـش  ریـسا 

دوخ وت  و  نم ، يهداوناخ  فیدر  رد  تاهداوناخ  نم و  يهدـهع  رب  يراد  هک  یـضرق  : » دـیوگیم ناوفـص  هناخ »! نیا  راـگردورپ  هب  يرآ  »
ناوفـص منادیم .» ار  نیا  نم  : » دـیوگیم ریمع  درادـن .» شاـپب  زیرب و  شاهداوناـخ  جرخ  رد  نـم  زا  شیب  سکچیه  هـکم  رد  هـک  ینادیم 

يزیچ مراذگیمن  دنـشاب و  مورحم  نآ  زا  اهنآ  مشاب و  هتـشاد  يزیچ  مراذـگیمن  دـشاب و  نم  يهداوناوخ  اب  تاهداوناخ  سپ  : » دـیوگیم
وا هب  یهار  يهشوت  دـنکیم و  يرتش  راوس  ار  وا  ناوفـص  هاـگنآ  نم .» يهدـهع  رب  مه  تضرق  دنـشاب . مورحم  نآ  زا  اـهنآ  مشاـب و  هتـشاد 
زیت شیارب  ات  دـهدیم  ار  شریـشمش  ریمع  درادیم . ررقم  زین  يو  يهداوناخ  يارب  دـهدیم  شیوخ  يهداوناـخ  هب  هن  هچنآ  ره  و  دـهدیم ،

ات دراد  ناهنپ  يزور  دنچ  ار  زار  نیا  هک  دنکیم  شرافس  ناوفص  هب  نتفر  زا  لبق  دوشیم . هنیدم  راپـسهر  سپـس  دنیالایب . رهز  هب  دننک و 
دنباپ ار  شرتش  و  دوشیم ، هدایپ  دجـسم  برد  رب  دسریم . هنیدم  هب  ریمع  . دربیمن وا  زا  یمان  ناوفـص  دوریم و  ریمع  دسرب . هنیدـم  هب  وا 

ناتـساد تسا ، هتـسشن  رفن  دنچ  اب  باطخ  نب  رمع  دتفایم . هار  هب  ادخلوسر  فرط  هب  و  دنکیم . لیامح  هتفرگرب  ار  شریـشمش  و  دنزیم ،
. دـیآیم دراد  لیامح  ریـشمش  اب  ریمع  دـنیبیم  دـتفایم ، وا  هب  باـطخ  نب  رمع  مشچ  دـننکیم . داـی  ردـب  رد  ادـخ  تمعن  زا  دـنیوگیم و 
هب کیرحت  ار  هاپس  ود  ردب  زور  هک  تسا  ییادخ  نمشد  نامه  نیا  دیریگب ! ار  گس  نیا  ولج  : » دیوگیم شناتسود  هب  دنزیم و  تشجو 

ياهریخذ يورین  هن  هک  داد  شرازگ  شیرق  هب  درک و  زادنارو  وس  ره  زا  ار  ام  هاپـس  درک و  یبایزرا  نمـشد  يارب  ار  ام  درکیم و  يریگرد 
نب ریمع  : » دیوگیم هتفر  ربمایپ  تمدخ  هب  مه  رمع  دنریگیم . ار  وا  دـنوریم و  هحفص 184 ] وا [  فرط  هب  هتـساخرب  ینیمک .» هن  میراد و 

ار وا  : » دیامرفیم تسین .» نانیمطا  لباق  هجوچیهب  هک  تسا  يدـیلپ  راکبان  نامه  وا  تسا و  هدـش  دجـسم  دراو  هناحلـسم  تساجنیا ، بهو 
ربمایپ تمدـخ  هب  ار  وا  لاح  نیدـب  دریگیم و  ار  ریـشمش  يهضبق  رگید  تسد  اب  دریگیم و  ار  وا  ریـشمش  دـنب  هتفر  رمع  روایب .» نم  شیپ 

ام دنوادخ ، : » دیامرفیم ریخب »! حبص  : » دیوگیم هدمآ  کیدزن  ریمع  رادرب »! وا  زا  تسد  رمع ! : » دیامرفیم وا  نید  اب  ربمایپ  دروآیم . ادخ 
ییوگدماشوخ هک  تسا  هداد  رارق  مالـس »  » ار ام  ییوگدماشوخ  تسا ، هدینادرگ  وت  ییوگدماشوخ  ترابع  زا  يرب  هدیـشخب و  تمارک  ار 

روـظنم هچ  هب  : » دـسرپیم وا  زا  ربماـیپ  يربیم »! راـکب  ار  تراـبع  نیمه  وـت  هک  تسین  یناـمز  رید  : » دـیوگیم ریمع  تسا ». تـشهب  لـها 
رد دیتسه  دنواشیوخ  هریـشعمه و  نم  اب  هک  امـش  ات  منک  وگتفگ  مراد  امـش  تسد  رد  هک  يریـسا  يهرابرد  ماهدمآ  : » دیوگیم ياهدمآ »؟

هدروخ دردـب  رگم  ریـشمش ! نیا  دوش  مگ  : » دـهدیم باوج  ياهدـمآ »؟ ریـشمش  اب  ارچ  سپ  : » دـیامرفیم دـینک .» تیاعر  ار  اـم  دروم  نیا 
يرگید يهشیدـنا  رد  نم  مدوخ  ناـجب  مزاـس . رود  دوخ  زا  مدرک  شومارف  مدـش و  هداـیپ  رتـش  زا  هک  دوـب  هتخیوآ  مندرگ  هب  نیا  تسا !؟

رجح رد  : » دـیامرفیم ماهدــمآ .» مریــسا  ندرک  دزآ  يارب  طـقف  :، » دــیوگیم ياهدــمآ »؟ هـچ  يارب  وـگب ، تـسار  : » دــیامرفیم مـقرغ »!
: دـیوگیم تسا  هداـتفا  ریمع  مادـنا  رب  هزرل  هکیلاـح  رد  یتشاذـگ »؟ يرادـم  رارق و  هچ  هیما  نب  ناوفـص  اـب  هبعک ) راـنکب  لیعامـسارجح  )
هحفـص 185] يا [  ام  تسین . هناگی  يادـخ  زج  ییادـخ  هک  مهدیم  یهاوگ  و  ییوگتـسار ، وت  ییادـخ و  ربماـیپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  »

نم نایم  طقف  وگتفگ  نیا  هکنآ  لاح  میدرمشیم ، غورد  دسریم  وت  هب  نامـسآ  زا  هک  ار  هچنآ  دسرب و  وت  هب  یحو  هک  ار  نیا  ادخ  ربمایپ 
ار نآ  مهار  رد  نم  هک  ار  یبش  دنچ  هک  مداد  روتـسد  وا  هب  نم  تسا و  هدـشن  راربخ  نآ  زا  سکچیه  وا  نم و  زج  تسا و  هتفر  ناوفـص  و 

هچنآ هک  مداد  یهاوگ  مدروآ و  ناـمیا  شربماـیپ  هناـگی و  يادـخ  هب  ببـس  نیدـب  دـینادرگ . علطم  نآ  زا  ار  وت  ادـخ  سپ  درادـب . موتکم 
باطخ نب  رمعو  دنوشیم  نامداش  يو  ندش  تیاده  زا  ناناملسم  !« دیناشک هار  نیا  هب  ارم  هک  مربیم  ساپـس  ار  ادخ  تسا . قح  ياهدروآ 

شنارای هب  ربماـیپ  تسا .» رتینتـشاد  تسود  منادـنزرف  زا  یـضعب  زا  میارب  نـآلا  دوب و  رتروفنم  كوخ  زا  میارب  دـمآ  هک  یلوا  : » دـیوگیم
ادخ رون  هک  نیا  يارب  نم  : » دـیوگیم ربمایپ  هب  [ 252 « ] دعب زور  دنچ  «.» دیزاس دازآ  ار  شریـسا  دیزومایب و  نآرق  ناتردارب  هب  : » دیامرفیم

ار اهنآ  شیرق و  شیپ  مورب  ات  هدب  هزاجا  نم  هب  دومرف . تیاده  ارم  هک  مربیم  ساپـس  ار  وا  نونکا  مدیـشوکیم . تخـس  مزاس  شوماخ  ار 
ریمع دـهدیم . هزاجا  يو  هب  ربمایپ  دـناهرب » تکاله  یهارمگ و  زا  دـنک و  تیادـه  ار  اـهنآ  ادـخ  دـیاش  منک  توعد  مالـسا  هب  ادـخ و  هب 
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هداتفا قافتا  هنیدـم  رد  يا  هثداح  ایآ  : » دـسرپیم دـسریم  هنیدـم  زا  هک  سک  ره  زا  [ 253  - ] ریمع باـیغ  رد  ناوفـص -  هکم . هب  دوریم 
يزور درک »! دیهاوخ  شومارف  ار  ردب  گنج  تبیـصم  هک  داد  دهاوخ  خر  ياهثداح  مهدیم  هدژم  امـش  هب  : » دـیوگیم شیرق  هبو  تسا »؟
مانشد هب  نابز  ناوفص ، تسا .» هدش  ناملسم  : » دیوگیم صخـش  نآ  دسرپیم . ریمع  يهرابرد  وا  زا  ناوفـص  دسریم . ارف  هنیدم  زا  يدرم 

 ] دروخیم دنگوس  ناوفـص  تسا ! هدـش  ردـب  يدادـجا  نید  زا  ریمع  دـنیوگیم : هداد  مانـشد  وا  هب  زین  هکم  ناکرـشم  دـیاشگیم و  ریمع 
، لاوحا نیا  رد  دنکیم . درط  ار  شاهداوناخ  و  دنکن . وا  هب  یکمک  تمدخ و  چـیه  دـیوگن و  نخـس  وا  اب  ياهملک  دـباات  هک  هحفص 186 ]

هدش ناملسم  هک  دنکیم  مالعا  شیوخ . يهناخ  هب  دوریم  هرسکی  دورب  هیما  نب  ناوفص  غارـس  هب  هک  نیا  نوردب  دیآیم و  هکم  نب  ریمع 
نم يهناخ  زا  هک  نیا  اب  دماین  نم  شیپ  ادتبا  هک  نیمه  زا  : » دیوگیم دسریم . ناوفـص  هب  ربخ  دـنکیم . توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم  تسا و 

شاهداوناخ ای  وا  هب  یکمک  تمدخ و  چیه  ماهدنز  ات  دز و  مهاوخن  فرح  وا  اب  دبا  ات  ! تسا هدـش  هپچ  وا  هک  مدـیمهف  تسبرب  رفـس  تخر 
. دنادرگیم وا  زا  يور  ناوفـص  دزاسیم ، بطاخم  ار  واو  دتـسیایم  شرانک  هب  تسا  هتـسشن  رجح  رد  ناوفـص  هک  یتعاس  درک .» مهاوخن 
؟ میدنارذگیم ینابرق  شیارب  میدیتسرپیم و  ار  گنـس  هنوگچ  هک  ياهدیـشیدنا  چیه  ایآ  یتسه . ام  نارتهم  زا  یکی  وت  : » دـیوگیم ریمع 
«. تسوا ربمایپ  وا و  يهدنب  دمحم  هک  نیا  تسین و  هناگی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا ؟ شتـسرپ  يهویـش  نید و  نیا  ایآ 

[ . 254  ] دروآیمن نابز  رب  ياهملک  يو  باوج  رد  ناوفص 

هنیدم هب  بینز  ندمآ 

رما نیا  دیآ . هنیدـم  هب  ات  دراذـگب  دازآ  ار  تنیز  هکم  هب  ندیـسر  زا  سپ  هک  تسا  هتـشاذگ  رارق  عیبر -  نب  صاعلاوبا  شداماد -  اب  ربمایپ 
ات دننامب  هکم -  یلیم  تشه  جـجأی -  رد  ات  دتـسرفیم  ار  راصنا  زا  يدرم  هثراح و  نب  دـیز  ربمایپ ، يو ، نتفر  زا  سپ  یلو  دـنامیم  ناهنپ 

راپـسهر هنیدـم  زا  ود  نیا  ردـب ، گنج  زا  سپ  هامکی  دودـح  رد  دـنروایب . ربمایپ  دزن  شیوخ  هارمه  ار  وا  دـسرب و  اـجنآ  هب  هکم  زا  تنیز 
كرادت لوغشم  هحفـص 187 ] بنیز [  هکیلاح  رد  دورب . شیپ  هدش  رفـسهدامآ  دیوگیم  تنیز  هب  هکم  رد  مه  صاعلاوبا  دنوشیم . ججأی 

«. يورب تردپ  شیپ  یهاوخیم  وت  هک  متـسنادیمن  دمحم ! رتخد  يا  : » دیوگیم دیآیم و  شندید  هب  هبتع  رتخد  دـنه  تسا  شیوخ  رفس 
هک یلوپ  هب  ای  يراد  جایتحا  يزیچ  هب  ترفـس  يارب  رگا  نکن . ناهنپ  ناـجومع ! رتخد  : » دـیوگیم مرادـن .» يدـصق  نینچ  نم  : » دـیوگیم
«. درادـن نانز  ام  هب  یطبر  درذـگیم  نادرم  ناـیم  رد  هچنآ  نوچ  نکن ، مرـش  نم  زا  مراد و  زیچ  همه  نم  یـسرب  تردـپ  هب  اـت  ینک  جرخ 
رد نانچمه  و  دـنکیم . راکنا  ار  شیوخ  رفـس  هیـضق ، ياشفا  سرت  زا  زاب  تسا  قداـص  شراـتفگ  رد  وا  دـهدیم  يوق  لاـمتحا  هک  بنیز 
يو و  دوشیم ، راوس  وا  دروآیم و  يرتش  عیبر  نب  ۀـنانک  شرهوش  ردارب  دوشیم  رفـس  يهداـمآ  ربماـیپ  رتخد  نوچ  تسا . رفـس  كرادـت 

دـنربیم و شیرق  لفحم  هب  ربخ  دـتفایم . هار  هب  زور  طسو  دراد  تسد  رد  ار  رتش  نانع  هکیلاح  رد  دریگیمرب و  شیوخ  ناـمک  شکرت و 
شیوخ يهزین  ندز  اب  تسا . دوسا  نب  رابه  دسریم  اهنآ  هب  هک  یسک  نیلوا  دنـسریم . اهنآ  هب  يوط  يذ  ردو  دنزادرپیم ، اهنآ  بیقعت  هب 
ياهریت هنانک -  شرهوش -  ردارب  دنکیم . نینج  طقس  تسا  هلماح  هک  وا  و  دوشیم ، وا  تشحو  ثعاب  تسا  نآ  رد  بنیز  هک  یکقاطا  هب 
هلـصاف ناـمجاهم  دـناشن . مهاوـخ  شلد  رد  يریت  دوـش  کـیدزن  نم  هب  سک  ره  هک  دـنکیم  دـیدهت  ار  اـهنآ  دزیریم و  ار  دوـخ  شکرت 

تسد منزب .» فرح  وت  ابات  نکن  يزادناریت  درم ، يا  : » دیوگیم هنانک  هب  دنسریم . رـس  شیرق  نارتهم  زا  دنچ  ینت  اب  نایفـسوبا  دنریگیم .
رهـش زا  ار  نز  نیا  مدرم  يور  شیپ  نشور و  زور  ياهدرکن . لمع  تسرد  وت  : » دـیوگیمو دـیآیم  شیپ  نایفـسوبا  درادیمرب . ناـمک  زا 

ار وا  رتخد  رگا  تسا . هدروآ  ام  زور  هب  هچ  دمحم  تسا و  هدمآ  ام  رـس  رب  یتخبدـب  هچ  تبیـصم و  هچ  ینادیم  هکنآ  لاح  يربیم  نوریب 
فعض زا  نیا  و  میاهدش ، هراچیب  كاپ  تسا  هدش  دراو  ام  رب  هک  تبیـصم  نآ  رثا  رب  ام  هک  دننکیم  رکف  مدرم  يربب  ام  شیپ  نشور و  زور 

شرتخد زا  ار  نامدوخ  داقتنا  میهاوخیم  هن  هحفص 188 ] مینک و [  ادج  وا  زا  ار  شرتخد  میهاوخیمن  ام  مدوخ  ناج  هب  تسام . یتسـس  و 
ربب و نوریب  ناهنپ  ار  وا  تقونآ  میدنادرگرب . ار  وا  ام  هک  دنیوگب  مدرمو  دباوخب ، اهادص  رـس و  ات  نادرگرب  رهـش  هب  ار  نز  نیا  وت  میریگب .
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هب هدرب  نوریب  رهش  زا  ار  وا  هنابش  هنانک  دعب  دباوخیم  اهادص  رـس و  ات  دنارذگیم  ار  یبش  دنچ  بنیز  دریذپیم . هنانک  ناسرب .» شردپ  هب 
[ . 255  ] دنربیم ادخلوسر  تمدخ  هب  ار  وا  اهنآ  و  دراپسیم . شهارمه  هثراح و  نب  دیز 

عاقنیق گنج 

نانمشد زا  کیچیه  زا  هک  نیا  هلمج  زا  تسا  هتفرگ  اهنآ  زا  یتادهعت  دناهتسب و  یحلـص  نامیپ  يو  اب  نایدوهی  هدمآ  هنیدم  هب  ربمایپ  یتقو 
دهع و دنراذگیم و  ار  يدعت  يانب  دیآیم  زاب  هنیدم  هب  هنادـنمزوریپ  دـهدیم و  تسکـش  ار  نمـشد  ردـب »  » رد نوچ  دـننکن . ینابیتشپ  وا 
: دنکیم حرـش  نیدـب  یقطن  اهنآ  يارب  دروآیم و  درگ  عاقنیقینب  رازاب  رد  ار  اهنآ  ادـخلوسر  [ . 256 . ] دننکشیم ار  هتـشذگ  ياهنامیپ 

نم هک  دـینادیم  اریز  دـیوش  نامیـشپ  و  درواـیب ، ناترـس  رب  دروآ  دراو  شیرق  رـس  رب  هک  ار  ییـالب  هک  ادـخ  زا  دیـسرتب  دوـهی ، هورگ  يا  »
، دمحم يا  : » دنیوگیم دیناوخیم .» ار  شفصو  تسا  هدرک  امش  هب  ادخ  هک  یشرافس  ناتینامسآ و  باتک  رد  هک  متلاسر  بحاص  يربمایپ 

اهنآ رب  يدربن  رد  دننادیمن و  گنج  زا  چیه  هک  یتشگ  وربور  یموق  اب  وت  وشن . رورغم  نکن و  هابتـشا  میتسه ! وت  هلیبق  ام  ینکیم  لایخ  وت 
هک برع  لئابق  زا  ینز  دعب  زور  دنچ  هحفص 189 ] [ . ] 257 !« ] میگنج درم  ام  هک  دیمهف  یهاوخ  میگنجب  وت  اب  ام  رگا  ادخب  يدـش . زوریپ 
هب دـیرخ  يارب  دـعب  دربیم . عاقنیقینب  رازاب  هب  شورف  يارب  ار  یـسنج  هکت  دـنچ  [ 258  ] دربیم رـسب  هنیدم  رد  شیوخ  يراصنا  رـسمه  اب 

. دریگیمنرب وا  و  دریگرب ، هرهچ  زا  باجح  نز  نآ  ات  دننکیم  شالت  دـناهزاغم  رد  هک  يدوهی  دـنچ  دنیـشنیم . يدوهی  رگرز  کی  هزاغم 
رس ههقهق  نایدوهی  دوشیم و  نایامن  شندب  دریخیمرب  نز  یتقو  ددنبیم . هماج  يالاب  هب  ینزوس  اب  تشپ  زا  ار  نز  نآ  نماد  هتسهآ  رگرز 

ناملـسم درم  هب  نایدوهی  دـشکیم . ار  وا  هدرب  هلمح  رگرز  هب  یناملـسم  درم  درادیمرب . داـیرف  ناملـسم  نز  دـننکیم . هرخـسم  ار  وا  هداد 
مشخ هب  تخس  ناناملسم  دنناوخیم . دوهی  زا  يریگماقتنا  هب  ار  ناناملـسم  دیهـش ، نآ  يهداوناخ  دنناسریم . تداهـش  هب  ار  وا  هدرب  هلمح 

نوضقنی مث  مهنم  تدـهاع  نیذـلا  نونمؤی ، مهف ال  اورفک  نیذـلا  هللا  دـنع  باودـلا  رـش  نا  : دـیآیم دورف  تایآ  نیا  سپ  [ . 259  ] دنیآیم
هک نانامه  دنرواین ، نامیا  نانآ  دندش و  رفاک  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ  دزن  ناروناج  نیرتدب  نامگیب  ... نوقتی مه ال  ةرم و  لک  یف  مهدهع 

یتفای تسد  نانآ  رب  گنج  رد  هاگره  سپ  دنریگیمن . اورپ  ناآ  هکیلاح  رد  دننکـشیم  راب  ره  ار  ناشنامیپ  سپـس  یتفرگ  نامیپ  ناشیا  زا 
نامیپ رد  تنایخ  میب  یمدرم  زا  هاگره  و  دنریگ . دنپ  نانآ  رگم  دـندوش  هدـنکارپ  دنتـسه  ناشرـس  تشپ  هک  یناسک  هک  نک  نانچ  نانآ  اب 

 ] دندش رفاک  هک  یناسک  و  درادیمن . تسود  ار  نانئاخ )  ) نانکش نامیپ  ادخ  هک  اریز  تسا  هتسسگ  نامیپ  هک  نک  مالعا  نانآ  هب  یتشادرب 
زا هچ  ره  نانآ  یگدنرادزاب )  ) يارب و  دنرواین . هوتـسب  نانآ  کشیب  دنا ، ( هتفر ردب  نامگنچ  زا  و   ) هتـسج یـشیپ  هک  دنرادنپن  هحفص 190 ]
زج هک  ار  نارگید  ناتنمـشد و  ادخ و  نمـشد  شاهلیـسوب  ات  دینک  كرادـت  دـنناوتیم  هک  هیلقن ) لئاسو  نیرتهب   ) يراورپ نابـسا  زا  ورین و 

دینک قافنا  ادـخ  هار  رد  هک  يزیچ  ره  و  دـیراد ،) زاب  زواجت  زاو   ) دـیناسرتب دسانـشیم  ار  ناـنآ  ادـخو  دیـسانشیمن  امـش  دنتـسه و  ناـنآ 
اریز نک  لکوت  ادخ  رب  ارگب و  نآ  هب  دندییارگ  حلـص  هب  رگا  و  دوریمن . امـش  رب  یمتـس  چیه  هکیلاح  رد  دـنادرگیم  زاب  امـش  هب  یمامتب 

نانمؤم اب  یـشوخ و  يراـی  اـب  ار  وت  هک  تسوا  تسا ، تیاـفک  ار  وت  ادـخ  هک  نادـب  دـنبیرفب  ارت  هک  دـنهاوخب  رگا  و  اـناد . ياونـش  تسوا 
تفلا مهب  ار  ناشیاهلد  يدوب  هدرک  جرخ  تسا  نیمز  يور  رد  هک  ار  هچنآ  يهمه  رگا  دیـشخب ، تفلا  مهب  ار  ناشیاهلد  و  درک ، یناـبیتشپ 
يوریپ هک  نانمؤم  زا  سک  ره  ادخ و  ربمایپ ، يا  ناه  تسا . میکح  يردـتقم  وا  هک  اریز  داد  تفلا  مهب  ار  ناشیاهلد  ادـخ  اما  داد  یتسناوتن 

هبلغ نت  تسیود  رب  دنـشاب  ابیکـش  نت  تسیب  امـش  زا  رگا  نک . قیوشت  ندـیگنج  هب  ار  نانمؤم  ربمایپ ، يا  ناه  تسا . تیافک  ار  وت  درک  وت 
نید دنتـسه  یمدرم  نانآ  هک  ببـس  نیدـب  دـننک  هبلغ  دـندش  رفاک  هک  یناـسک  زا  نت  رازه  ود  رب  دنـشاب  نت  دـصکی  امـش  زا  رگا  دـننک و 

هک یبا -  نب  هللادـبع  [ . 261 . ] دشکیم عافنیقینب  يوس  هب  رکـشل  لاوش  مهدزناپ  هبنـش  زور  هیآ  نیا  دانتـسا  هب  ادخلوسر  [ ... 260  ] سانشن
نامیپمه تماص -  نب  ةدابع  ددـنویپب . نانآ  هب  هک  دـهدیم  لوق  دـنوش و  يراصح  هک  دـنکیم  شرافـس  اهنآ  هب  تسا -  ناشیا  ناـمیپمه 

«. منکیم مالعا  مراد  اهنآ  اب  هک  یناـمیپ  زا  اـهنآ و  زا  ار  دوخ  يازیب  هحفـص 191 ] نم [  : » دیوگیم هدیـسر  ربمایپ  روضح  هب  اهنآ -  رگید 
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يرارق نآ  نیا  یلـسگیم ؟ ار  نآ  ییوجیم و  يرازیب  يراد  تناتـسود  اب  هک  یناـمیپ  زا  : » دـیوگیم تماـص  نب  ةداـبع  هب  یبا  نب  هللادـبع 
: دیوگیم هدابع  دنا . هدیـشوک  تخـس  ودنآ  يهریـشع  زا  عافد  رد  اهنآ  رد  هک  دروآیم  شدای  هب  ار  ییاهگنج  و  يراد » اهنآ  اب  هک  تسین 
ار شخلت  تبقاع  ادرف  هک  ياهتخیوآ  يراک  هبوت  ادخب  تسا . هدرک  لاطبا  ار  تیلهاج ) ي   ) اهنامیپ مالـسا  تسا و  هتـشگ  نوگرگد  اهلد  »

دوهی هدـمآ  نوریب  رهـش  زا  یهاپـس  اـب  دوخ  دراـمگیم و  شیوـخ  باـیغ  رد  هنیدـم  يهرادا  هب  ار  هباـبلوبا  ربماـیپ ، [ . 262 !« ] دـید یهاوخ 
هب تشحو  دنوادخ  ات  دباییمن . یمادـقا  تأرج  مه  یبا  نب  هللادـبع  دـنکیم . هرـصاحم  زور  هدزناپ  تدـم  هب  اهنآ  ياهژد  رد  ار  عاقنیقینب 
!« دیوش نم  مکح  میلست  دیاب  طقف  هن . : » دیامرفیم مینک »؟ چوک  هدمآ  نوریب  اهژد  زا  یهدیم  هزاجا  : » دنیوگیم و  دنکفایم ، اهنآ  ياهلد 

، راک نیا  لوؤسم  دننکیم . دـنب  تک  ار  اهنآ  ربمایپ ، روتـسدب  دـننکیم . يو  مکح  میلـست  ار  دوخ  هدـمآ  نوریب  اهژد  زا  هدـعقیذ  لوا  زور 
يدارفا دیهاوخیم  : » دیوگیم رذنم  دینک »! زاب  اراهنیا  : » دیوگیم و  يوریم ، ناشغارـس  هب  یبا  نب  هللادبع  تسایملاس . يهمادق  نب  رذنم 

ربمایپ تمدخ  هب  اجنآ  زا  یبا  نب  هللادـبع  منزیم .» ار  شندرگ  دـنک  زاب  ار  اهنآ  سک  ره  ادـخب  تسا !؟ هتـسب  ادـخ  ربمایپ  هک  دـینک  زاب  ار 
ربمایپ نک »! يراتفرشوخ  نم  دحتم  ناتسود  اب  دمحم ، يا  : » دیوگیم دربیم و  يو  هرز  يولهپ  هب  ار  شیوخ  تسد  رـس  تشپ  زاو  دیآیم 
دحتم ناتسود  اب  ات  : » دیوگیم شکب »! تسد   » هک دنزیم  رتش  ددرگیمرب و  تسا  نایامن  شاهرهچ  رد  مشخ  هدمآ و  مشخ  هب  هکیلاح  رد 

رد ثاعب  گنج  قئادـح و  گنج  رد  هک  هحفص 192 ] هرزیب [  دصیس  دنـشوپ و  هرز  دصراهچ  مشکیمن ، تسد  ینکن  يراتفرـشوخ  نم 
متـسه یـسک  نم  دـمحم ، يا  ینک ؟ ورد  زور  کی  رد  ار  اهنآ  یهاوخیم  وت  دـناهدرک و  عافد  تیامح و  نم  زا  نوگانوگ  نامجاهم  ربارب 

!« دـنک تنعل  اهنآ  اب  مه  ار  نیاو  دـنک ، تنعل  ار  اهنآ  ادـخ  دـینک ، ناشیاهر  : » دـیامرفیم نمـشد »! تالمح  راوگاـن و  ثداوح  ضرعم  رد 
اب دهاوخیم  هدمآ  شنانامیپمه  اب  یبا  نب  هللادبع  دـنوشیم  چوک  يهدامآ  یتقو  دـنهد . چوک  هنیدـم  زا  ار  اهنآ  ات  دـهدیم  روتـسد  هاگنآ 

هناخ دراو  دهاوخیم  هللادبع  تسا . هداتـسیا  هدعاس  نب  میوع  ربمایپ  يهناخ  برد  رب  دننامب . هنیدم  رد  اهنآ  دراذـگب  ات  دـنک  وگتفگ  ربمایپ 
وا اـب  میوع  دـنزیم . راـنک  هب  تسد  اـب  ار  وا  هللادـبع ، يوشب .» دراو  یناوتیمن  تسا  هدادـن  هزاـجا  ربماـیپ  اـت  : » دـیوگیم وا  هب  میوع  دوش 
رد زگره  ام   » هک دنروآیمرب  دایرف  وا  نامیپمه  نایدوهی  دوشیم . يراج  نآ  زا  نوخ  ات  دـنزیم  راوید  هب  ار  وا  تروص  دوشیم و  زیوالگ 

ار شتروص  نوخ  هکیلاـح  رد  یبا  نب  هللادـبع  مینک .» يریگولج  میناوتن  دوش و  روطنیا  وـت  تروـص  هک  درک  میهاوـخن  یگدـنز  ینیمزرس 
درک میهاوخن  یگدنز  ینیمزرس  رد  زگره  ام   » هک دنروآیمرب  دایرف  هتـسویپ  اهنآ  و  دینامب »! امـش ، رب  ياو   » هک دنزیمدایرف  دنکیم  كاپ 

نوریب ناـشاههناخ  اـهژد و  زا  ار  اـهنآ  لاوما  ربماـیپ  روتـسدب  هملـسم  نبدـمحم  !« مینک يریگولج  میناوـتنو  دوـش  روـطنیا  وـت  تروـص  هک 
. دـننکیم فشک  يرایـسب  يرگرز  رازبا  هحلـسا و  اهنآ  ياهژد  رد  دـنرگرز . ناشرتشیب  دـنرادن و  يزرواشک  راک  نیمز و  اهنآ  دروآیم .

هیدغص یهرز  دراد . مان  ءاضیب  ءاحور و  موتک و  اهنامک  درادیمرب . هزین  هس  ریشمش و  هس  هرز و  ود  نامک و  هس  اهنآ  ياهحالس  زا  ربمایپ ،
نب دعس  هب  لحس  مانب  ار  يرگید  هملسم و  نب  دمحم  هب  ار  یهرز  تسا . راتب  مانب  يریشمش  یعلق و  يریـشمش  نیمیـس . يرگید  دراد و  مان 

رومأم ار  تماص  نب  ةدابع  هحفص 193 ] دنکیم [ . میسقت  ناناملسم  نایم  ار  هیقب  هتـشادرب  ار  مئانغ  نآ  سمخ  سپـس  دنکیم . هیده  ذاعم 
اب ار  راـتفر  نیا  یتسه  اـم  ناـمیپمه  هک  وت  جرزخ ، سوا و  هلیبـق  ود  ناـیم  زا   » هک دـننکیم  هلگ  وا  زا  عاـقنیق  ینب  دـنکیم . نآ  ندـناچوک 

ینامیپ اهنآ و  زا  ار  دوخ  يرازیب  نم  مدرک : ضرع  هتفر  شروضح  هب  دیتسب  ادخلوسر  اب  گنج  هب  رمک  یتقو  : » دیوگیم هدابع  ینکیم »؟
: دـیامرفیم . دـننک لوصو  هنیدـم  مدرم  زا  ار  شیوخ  تابلاطم  ات  دـنهاوخیم  تلهم  ربمایپ  زا  عاقنیق  دوهی  منکیم .» مالعا  مراد  اهنآ  اب  هک 
: دیوگیم دهد . يرتشیب  تلهم  دـننکیم  شهاوخ  وا  زا  دـنکیم . چوک  هب  راداو  ار  اهنآ  هدابع  دیـشکب »! نآ  زا  تسد  العف  دـینک و  هلجع  »

نیا زا  شیب  مدوب  مه  نم  رگا  تسا . ربمایپ  روتـسد  نیا  دینک . چوک  ات  دـیراد  تقو  زور  هس  مهدیمن . رتشیب  تلهم  مه  تعاس  کی  یتح  »
: دیوگیم تسا  ناور  اهنآ  یپ  رد  هک  نانچمه  دنسریم . [ 263  ] ندرا هب  ات  دوریم  نانآ  یپ  رد  زور ، هس  زا  سپ  مدادیمن .» تقو  امش  هب 
يهیآ 69  68  67 هس  و  دیآیم . دعب  اهلاس  يهیآ 66  [ . 265  ] دنسریم [ - 264  ] ناما یکیدزن  رد  عقاو  تاعرذأ -  هب  ات  رترود »! رترود ، »

ضرالا یف  نخثی  یتح  يرـسأ  هل  نوکی  نأ  یبنل  ناک  اـم  : تسا هدـنام  فیلکتـالب  ناـمز  نیا  اـت  هک  تسا  هلخن  ناریـسا  مئاـنغ و  دروم  رد 
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متمنغ امم  اولکف  میظع . باذع  متذخأ  ام  یف  مکـسمل  قبـس  هللا  نم  باتک  ول ال  میکح . زیزع  هللاو  ةرخآلا  دیری  هللا  ایندلا و  ضرع  ندـیرت 
يراکیپ نیمز  رد  هک  نیا  رگم  دشاب  هتشاد  یناریـسا  هک  دزـسن  ار  يربمایپ  چیه  هحفـص 194 ] میحر [ . روفغ  هللا  نا  هللا  اوقتا  ابیط و  ـالالح 

هک دوبن  رگا  و  تسا . میکح  يردـتقم  ادـخ  دـهاوخیم و  ار  ترخآ  ادـخ  دـیهاوخیم و  ار  ایند  يارذـگ  عاتم  امـش  دـنک ، نینوخ  تخس 
هک دیروخب  دیاهتفرگ  تمینغ  هچنآ  زا  کنیا  دیسریم . امش  هب  نیگمهس  یباذع  دیتفرگرب  هچنآ  ببـسب  اعطق  دش  هدز  مقر  ادخ  زا  ینامرف 

[266  ] دنتسه امش  تسد  رد  هک  یناریـسا  هب  ربمایپ ، يا  ناه  تسا . نابرهم  ياهدنزرمآ  ادخ  اریز  دیریگ  اورپ  ادخ  زا  تسا و  هزیکاپ  لالح 
دزرمآیم و ار  امش  دهدیم و  تسا  هدش  هتفرگ  امش  زا  هچنآ  زا  رتهب  يزیچ  امش  هب  تسه  يریخ  امش  ياهلد  رد  هک  دنادب  ادخ  رگا  وگب :
دروآ و گنچ  هب  ار  نانآ  دندرک و  تنایخ  ادخ  هب  نآ  زا  شیپ  نیقیب  دننک  تنایخ  وت  هب  دـنهاوخب  رگا  و  تسا . نابرهم  ياهدـنزرمآ  ادـخ 
هک یناسک  دـندرک و  داهج  ادـخ  هار  رد  ناج  لام و  ابو  دـندرک  ترجه  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  نامگیب ، تسا . میکح  ییاناد  ادـخ 
ات تسین  امـش  اب  نانآ  تیالو  زا  چیه  دندرکن  ترجه  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  و  دنرگیدکی ، ءایلوا  نانیا  دـندومن  يرای  دـنداد و  اوأم 

نانآ امش و  نایم  هک  یمدرم  هیلع  رگم  دیهد  يرای  هک  تسامش  يهفیظو  دنیوجب  يرای  امش  زا  نید  رس  رب  هاگره  و  دننک ، ترجه  هک  نآ 
نآ عطق  نانمؤم و  نایم  تیالو   ) راکنیا رگا  دنرگیدکی ، ءایلوا  دندش  رفاک  هک  یناسک  و  تسانیب . دینکیم  هچنادـب  ادـخ  و  تسه ، ینامیپ 

دـندروآ و نامیا  هک  یناسک  و  دوب . دـهاوخ  نیمز  يزور  رد  نیگمهـس  يداسف  ینتفر و  ردـب  نید  زا  طیارـش  دـیهدن  ماجنا  ار  نارفاک ) زا 
یـشزرمآ و دنـشاب ، نیتسار  نانمؤم  نامه  نانیا  دـندومن  يرای  دـنداد و  اوأم  هک  یناـسک  دـندرک و  داـهج  ادـخ  هار  رد  دـندرک و  ترجه 

دنتــسه امــش  زا  ناـشیا  دـندرک  داـهج  ناـتهارمه  دـندرک و  ترجه  دـندروآ و  ناـمیا  ادـعب  هـک  یناـسک  و  دـنراد . هناـشنمگرزب  ییزور 
[ . 267  ] تساناد يزیچ  ره  هب  ادخ  اریز  دنرتقحیذ )  ) تسا رتشیب  رگیدکیب  تیالو  ادخ  هحفص 195 ] باتک [  رد  ار  نادنواشیوخو 

نارجن نایحیسم  تأیه 

: مان نیدب  دنتـسه  ياهتـسجرب  دارفا  ناشرفن  هدراهچ  دنیآیم . ربمایپ  تمدخ  هیندـم و  هب  رفن  تصـش  زا  بکرم  نارجن  نایحیـسم  زا  یتأیه 
، ورمع دلیوخ ، هتبن ، دیزی ، سیق ، دیز ، ثراح ، سوا ، لئاو ، نب  رکب  يهلیبق  زا  هثراحوبا  دیس ، هب  بقلم  مهیا  بقاع ، هب  بقلم  حیـسملادبع 
اوشیپ و ربح و  هثراحوبا ، تساهنآ . يهسلج  لوئسم  رادناوراک و  دیس ، دنهدیمن . ماجنا  يراک  يو  تروشم  هب  زج  هک  تسا  ورمع  دلاخ ،

رادروخرب نارجن  نایحیسم  مارتحا  زا  شیوخ  یملع  ماقم  اب  دراد  تیحیسم  شیک  رد  یقیمع  تاعلاطم  هک  يو  تساهنآ . نید  سرد  داتسا 
دناهتخاس و يو  يارب  اهاسیلک  دناهدومنن ، یهاتوک  يو  هب  یتمدخ  چیه  زا  هداد و  یلام  ياهکمک  وا  هب  مه  مور  یحیـسم  ناهاشداپ  تسا .
رب هثراحوبا  یتقو  . دناهدرک نییآ  نیا  رشن  رد  شریگیپ  شالت  تیحیـسم و  نید  رد  يو  شناد  رطاخب  ار  همهنیاو  دناهداتـسرف ، شیارب  ایاده 

نوگنرس : » دیوگیم تسا  هداتسیا  وا  رانک  رد  هک  همقلع  نب  زوک  شردارب  دزغلیم . رطاق  ياپ  ددرگ  هنیدم  راپـسهر  ات  دوشیم  راوس  رطاق 
: دسرپیم يوش »! نوگنرس  وت  هن ، :» دیوگیم هثراحوبا  تسا . ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  شدوصـصقم  و  موق »! هب  نئاخ  نآ  دوش 

ینادیم ار  نیا  هک  وت  : » دـسرپیم زوک  میدیـشکیم » ار  شراظتنا  ام  هک  تسا  يربمایپ  ناـمه  وا  دـنگوس  ادـخب  نوچ  : » دـیوگیم ارچ »؟ »
ام هب  ییاهلوپ  هچ  دننکیم و  یمارتحا  هچ  ار  ام  هک  ینیبیم  ماکح  هحفص 196 ] نیا [  : » دهدیم باوج  يروآیمن »؟ نامیا  وا  هب  ارچ  سپ 
زا دناهدادام  هب  هک  ار  یتازایتما  نیا  يهمه  مروایب  نامیا  وا  هب  نم  رگا  دنتسه . وا  فلاخم  اهنیا  دنرادیم . یمارگ  ار  ام  ردق  هچ  دنهدیم و 

ناملـسم ماجنا  رـس  ات  دنیـشنیم  لمأت  هب  نآ  يهرابرد  درادیم و  هگن  لد  رد  ار  شردارب  نخـس  همقلع ، نب  زوک  تفرگ »! دنهاوخ  سپ  ام 
دراو دجـسم  هب  تسارکی  دنیآیم  هنیدـم  هب  یتقو  تأیه  نیا  . دـنکیم ناتـساد  نارگید  يارب  اهدـعب  يو  دوخ  زین  ار  ارجام  نیا  و  دوشیم ،

هب رتمامت  هچ  ره  یگتـسارآ  اب  دـنراد و  نت  رب  ینامی  درب  زا  ياهماج  هکیلاـح  رد  تسا . هدرک  ماـمت  هزاـت  ار  رـصع  زاـمن  ربماـیپ  دـنوشیم .
نیدب هک  میدـیدن  ار  یتأیه  چـیه  تأیه  نیا  زا  سپ  : » دـنیوگیم اهدـعب  دـننیبیم  ار  اهنآ  هک  ربمایپ  نارای  زا  یـضعب  دـنیآیم . رد  دجـسم 

: دیامرفیم شنارای  هب  ادخلوسر  دنتسیایم . شیاین  هب  دجسم  نامه  رد  دسریم  ارف  نانآ  شیاین  ماگنه  نوچ  دنـشاب »! یگتـسارآ  هوکش و 
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حیـسملادبع هثراحوبا و  سپـس  دننکیم . شیاین  قرـشم  يوس  هب  ور  اهنآ  دنزادرپب .» تدابع  هب  دیراذگب  دیـشاب و  هتـشادن  اهنآ  هب  يراک  »
وگتفگ هب  ربمایپ  اب  تسا -  هاشداپ  کلـسم  هک  دنحیـسم  شیک  زا  یکلـسم  هب  دـقتعم  هس  ره  هک  دیـس -  هب  بقلم  مهیأ  و  بقاع ، هب  بقلم 

زا سپ   ) تسادخ نیموس  حیـسم  تسادخ . رـسپ  حیـسم  تسادخ . حیـسم ، دنهدیم : رظن  هس  تسا  فلتخم  ناشدـیاقع  نوچ  دننیـشنیم و 
زاو دیـشخبیم ، افـش  ار  نارامیب  درکیم ، هدنزار  ناگدرم  وا  : » دنیوگیم تسادخ » حیـسم ، » هک نیا  رب  لالدتـسا  رد  میرم .) ردپ و  يادخ 
رما هب  يوار  روما  نیا  يهمه  هکنآ  لاح  تشگیم » رادناج  يا  هدـنرپ  ات  دـیمدیم  نآ  رد  تخاسیم و  نیلگ  ياهدـنرپ  دادیم ، ربخ  بیغ 

: دـنیوگیم تسادـخ » رـسپ  حیـسم   » هک نیا  نابثا  رد  دـشاب .» نایمدآ  يارب  یتیآ  يو   » نآرق يهدومرف  هب  ات  درک  یلاعت  كراـبت و  يادـخ 
هدرکن هحفـص 197 ] يو [  زا  شیپ  يدازیمدآ  چـیه  هک  تسا  يراـکنیا  و  تـفگیم ، نخـس  هراوـهگ  رد  میرادـن ، غارـس  ردـپ  يو  يارب  »

رد میتخاس ! ردقم  میدیرفآ . میداد . نامرف  مدیاد . ماجنا  دیامرفیم : دـنوادخ  : » دـنیوگیم تسادـخ » نیموس  وا   » هک نیا  تابثا  رد  تسا »!
دنیادخ هس  میرم  یـسیع و  وا و  نوچ  اما  متخاس . ردقم  مدـیرفآ . مداد . نامرف  مداد . ماجنا  دومرفیم : دوبیم  هناگی  دـنوادخ ، رگا  هکیلاح 

زا شیپ  ام  : » دنیوگیم دییآ .» رد  مالـسا  هب  : » دیامرفیم اهنآ  هب  ادخلوسر  دنیوگیم ، نخـس  ربح  ود  نآ  هک  نیا  زا  دعب  «. دـیامرفیم نینچ 
يارب هک  تسا  نیا  دـییاین  رد  مالـسا  نید  هب  دوشیم  ثعاـب  هچنآ  دـییوگیم . غورد  : » دـیامرفیم میاهدـش »! میلـست  هتفریذـپ و  ار  قح  وـت 

هب ناتقشع  یتیاور : هب  و  [ )- 268  ] دیروخیم بارش  و   ) دیروخیم كوخ  تشوگ  دیتسرپیم و  ار  بیلص  دیاهدش و  لئاق  يرسپ  دنوادخ 
اهنآ هب  یخـساپ  ادخلوسر  دوب »؟ هک  یـسیع  ردپ  سپ  دـمحم ، يا  : » دنـسرپیم [ . 269  ] كوخ تشوگ  ندروـخ  يراوخبارـش و  بیلص و 

دتسرفیمورف هیآ  دنچ  داتشه و  ات  ار  نارمعلآ  يهروس  ردص  ناشفلتخم  دیاقع  اهنآ و  ياهفرح  يهرابرد  لاعتم  دنوادخ  سپس  دهدیمن .
[ : 270]

نارمعلآ هکرابم  يهروس 

هراشا

وت رب  قح  اب  ار  باتک  تسین . يدوبعم  تسا  هدـنراد  اپرب  هدـنز  هک  وا  زج  هناگی ، يادـخ  میم . مال . فلانابرهم . يهدـنیاشخب  دـنوادخ  ماـنب 
نایمدآ هحفـص 198 ] يارب [  یتیادـه  هک  ار  لیجنا  تاروت و  رتشیپ  دوب و  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  باـتک  نآ  يهدـننک  قیدـصت  هک  داتـسرف 

يردـتقم ادـخ  دـنراد و  دـیدش  یباذـع  دـندش  رفاک  ادـخ  تایآ  هب  هک  یناسک  نامگیب  داتـسرف . ورف  کنیا  ار  ناـقرف  داتـسرف و  ورف  تسا 
دهاوخب هکنانچ  محر  رد  ار  امـش  هک  تسوا  تسین . هدیـشوپ  ادـخ  رب  نآ  رد  هچ  دـشاب و  نیمز  رد  هچ  زیچ  چـیه  کشیب  تسا . ریگماـقتنا 

مکحم یتایآ  نآ  زا  داتـسرفورف ، امـش  رب  ار  نآرق )  ) باتک نآ  هک  تسوا  تسین . يدوبعم  تسا  میکح  ردـتقم  هک  وا  زج  دـهدیم ، لکش 
هک ار  نآ  زا  هچنآ  تسه  ییژک  ناشیاهلد  رد  هک  یناـسک  اـما  تسا ، هباـشتم  يرگید  تاـیآو  دـنهدیم  لیکـشت  ار  باـتک  لـصا  تسا و 
رد ناخـسار  دـنادیمن و  ادـخ  زج  ار  نآ  لیوأت  هکنآ  لاح  دـننکیم  يوریپ  نآ  لیوأت  روظنمب  ندرب و  نوریب  نید  زا  روظنمب  تسا  هباشتم 

سپ ار  ام  ياهلد  ام  راگردورپ  يا  دنریگن . دـنپ  نادـنمدرخ  زج  و  تسام . راگدرورپ  بناج  زا  شاهمه  میدروآ ، نامیا  نآب  دـنیوگ : ملع 
نامگیب ام ، راگدرورپ  وت . ییوت  شخبتمعن  اریز  امرف  نامبیـصن  یتمحر  تهاگرد  زا  زاسم و  لیام  يژک  هب  يدرک  تیاده  ار  ام  هکنآ  زا 

رفاک هک  یناسک  کشیب ، دنکن . فالخ  هدعو  دـنوادخ  هک  اریز  يروآدرگ  تسین  يدـیدرت  نآ  يهرابرد  هک  ینارود  يارب  ار  نایمدآ  وت 
نوعرف ناسک  يهیور  دننام  دنخزود . يهمیه  هک  دنتـسه  نانیا  دیاین و  ناشراک  هب  چیه  ادخ  ربارب  رد  ناشنادـنزرف  هن  ناشاوما و  هن  دـندش 

رفیک تخـس  ادـخ  تفرگب و  ناشناهانگ  رفیک  هب  ار  نانآ  ادـخ  هجیتن  رد  دندرمـش  غورد  ار  ام  تایآ  دـندوب ، ناشیا  زا  شیپ  هک  یناـسکو 
یهاگ هدرتسگ  دب  هب  دیوشیم و  هتخیگنا  رب  مهارف  خزود  يوس  هب  دـیروخیم و  تسکـش  يدوزب  وگب : دـندش  رفاک  هک  یناسک  هب  تسا .

امـش يارب  دـندش  وربور  مه  اب  هک  یهاپـس  ود  رد  نیقیب  تسا . یهاگهرتسگ  دـب  دـندش و  ور  هب  ور  مه  اب  هک  یهاپـس  ود  رد  نیقیب  تسا .
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ره شیوخ  يرای  اب  ادخ  و  دندیدیم ، شیوخ  ربارب  ود  مشچ  هب  ار  نانآ  هک  رفاک  رگید  هاپس  و  دگنجیم ، ادخ  هار  رد  یهاپس  تسا : یتیآ 
ياههنیجنگ دنزرف و  نز و  زا  اههتـساوخ  هب  قشع  تریـصب . نابحاص  يارب  تسا  یتربع  نآ  رد  نامگیب  دـنکیم ، ینابیتشپ  دـهاوخب  ار  هک 

یگدـنز ياهیروهرهب  اهنیا  هکنآ  لاح  تسا  هدرک  هولج  هتـسارآ  نایمدآ  يارب  رازتشک  همر و  و  هحفص 199 ] رادناشن [  نابساو  میـس  رز و 
ناشراگدورپ دزن  دـندرک  يراگزیهرپ  هک  یناسک  يارب  مهد ؟ ربخ  امـش  هب  ار  اـهنآ  زا  رتهب  وگب : تسادـخ . دزن  کـین  ماـجرف  تساـیند و 

لاح هب  ادخ  ادخ و  بناج  زا  ییدونـشخ  تسا و  كاپ  ینارـسمه  دننادیواج و  نآ  رد  تسا  ناور  نارابیوج  اهنآ  ریز  زا  هک  تساهناتـسوب 
شتآ باذـع  زا  ار  ام  رذـگرد و  نامناهانگ  زا  سپ  میاهدروآ ، نامیا  ام  یتسارب  ام ، راگدرورپ  دـنیوگیم : هک  ناسکنآ  تسانیب . ناگدـنب 

هک تسا  هداد  یهاوـگ  ادـخ  ناـهاوخ . شزرمآ  رحـسب  ناگدـننک و  قاـفنا  نارادربناـمرف و  نایوگتـسار و  نایابیکـش و  نآ  راد . ظوـفحم 
دزن نید  تسین . يدوبعم  میکح  ردـتقم  نآ  زج  هک  رتـسگداد  نآ  مه ، یـسانشنید )  ) شناد ناـبحاص  ناگتـشرف و  تسین و  وا  زج  يدوبعم 

شیوخ نایم  زواجت  دسح و  هر  زا  دیسر  نانآ  هب  ملع  هکنیا  زا  سپ  اهنت  دندرک  تفایرد  ینامسآ )  ) باتک هک  یناسک  تسا و  مالـسا  ادخ 
يهمه نم  وگب : دندروآ  هناهب  وت  اب  رگا  ورنیا  زا  تسا . باسح  دوز  ادخ  هک  دـنادب  دوش  رفاک  ادـخ  تایآ  هب  سک  رهو  دـندرک ، فالتخا 

هب دـناهدرک و  تفایرد  ینامـسآ )  ) باـتک هک  یناـسک  هب  و  زین . تسا  هدرک  نم  يوریپ  هک  سک  ره  ماهدرک و  ادـخ  میلـست  ار  دوخ  دوجو 
رب هک  نادب  دندینادرگ  ور  هکیتروص  ردو  دناهتفای  هار  نیقیب  دندروآ  مالسا  رگا  سپ  دیاهدروآ ؟ مالسا  ایآ  وگب : ینامـسآ  باتکیب  مدرم 

قحان هب  ار  ناربمایپ  دنوشیم و  رفاک  ادخ  تایآ  هب  هک  یناسک  نامگیب ، تسانیب . ناگدنب  لاح  هب  ادخ  تسین و  یناسرمایپ  زج  وت  يهدهع 
هک دنتـسه  نانیا  هدب . هدژم  كاندرد  یباذع  هب  ار  نانآ  سپ  دنـشکیم ، دـنهدیم  يرگداد  روتـسد  هک  ار  نایمدآ  زا  یناسک  دنـشکیم و 

تفایرد ینامـسآ )  ) باتک زا  ياهراپ  هک  یناسک  هب  یتسیرگنن  ایآ  دـنرادن . یناروای  چـیه  تسا و  هتفر  داب  رب  ترخآ  ایند و  رد  ناـشلامعا 
نآ دـننکیم . تشپ  دـننادرگیور  هکیلاح  رد  نانآ  زا  ياهدـع  هاگنآ  دور  مکح  ناشنایم  ات  دـنوشیم  هدـناوخ  ارف  ادـخ  باتک  هب  دـناهدرک 

. تفیرفب ناشنید  زا  دنتفگیم  ارتفاب  هچنآ  ار  نانآ  و  دباین . سامت  ام  اب  يزور  دـنچ  زج  شتآ  دـنتفگ : هک  تسا  هحفص 200 ] تهجنیدب [ 
شاداپ یمامت  هب  هداد  ماجنا  ار  هچ  ره  سک  ره  هب  میدروآ و  درگ  تسین  نآ  رد  يدیدرت  هک  ینارود  يارب  ار  نانآ  رگا  دشاب  هنوگچ  سپ 

هک ره  زا  يرایرهـش  یهد و  یهاوخیم  هک  ره  هب  ار  يرایرهـش  يرایرهـش ، بحاص  يادخ  يا  وگب : دورب ؟ نانآ  رب  یمتـس  هکنآیب  میهد 
ره رب  وت  هک  اریز  تسا  وت  تردـق  تسدـب  ییاراد  يزاـس ، راوخ  یهاوخ  ار  هک  رهو  یـشخب  ادـتقا  یهاوـخ  ار  هک  ره  يریگزاـب ، یهاوـخ 

یهاوـخ ار  هـک  ره  هدــنز و  زا  ار  هدرم  يروآ و  نوریب  هدرم  زا  ار  هدــنز  و  بـش ، رد  ار  زور  يروآرد و  زور  رد  ار  بـش  يرداـق . يزیچ 
نانآ زا  هکنیا  رگم  دزراین ، چـیه  ادـخ  دزن  دـنک  نینچ  هک  ره  و  دـنریگن ، یلو  نانمؤم ، ياج  هب  ار  نارفاـک  ناـنمؤم ، یهد . يزور  رامـشیب 

نرودنا رد  هک  ار  هچنآ  هچ  وگب : تسا . ادخ  يوسب  ماجنارس  درادیم و  رذح  رب  شدوخ  زا  ار  امش  ادخ  دیـشاب و  هتـشاد  ییاورپ  نارفاک ) )
رب ادخ  دنادیم و  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآو  تساهنامسآ  رد  ار  هچنآ  دنادیم و  ارنآ  ادخ  دییامن  راکـشآ  ارنآ  هچ  دیزاس و  ناهنپ  تسامش 
نآ نایم  هک  دنکیم  زورآ  تسا  هدرک  يدب  زا  هچ  ره  دبای و  رضاح  تسا  هدرک  یبوخ  زا  هچنآ  سک  ره  هک  ینارود  تساناوت . يزیچ  ره 

تـسود ار  ادـخ  رگا  وـگب : تـسا . تـفأر  رپ  ناگدـنب  اـب  ادـخ  درادیم و  رذـح  رب  شدوـخ  زا  ار  امـش  ادـخو  دـشاب  رود  ياهلـصاف  يو  و 
زا وگب : تسا . نابرهم  ياهدنزرمآ  ادخ  دزرمایب و  ار  ار  ناتناهانگ  درادـب و  تسود  ار  امـش  ادـخ  ات  دـینک  يوریپ  نم  زا  کنیا  دـیتشادیم 

نادناخ حون و  مدآ و  ادخ  نامگیب ، درادیمن . تسود  ار  نارفاک  ادخ  هک  دـننادب  دـندینادرگ  يور  رگا  هاگنآ  دـیرب . نامرف  ربمایپ  ادـخ و 
هک ار  هاگنآ  رآ ) دایب  . ) تساناد ییایاونـش  ادخ  دنرگیدکی و  زا  هک  ياهیرذ  دیزگرب ، ناگدیرفآ  ياهملاع  رب  ار  نارمع  نادـناخ  میهاربا و 

سپ وت . ییوت  اناد  ياونش  اریز  ریذپب  نم  زا  کنیا  مدرک ، وت  رذن  هدش  دازآ  مراد  مکش  رد  ار  هچنآ  نم  نم ، راگدرورپ  تفگ : نارمع  نز 
رتخد لثم  رـسپ  و  داز -  نزنآ  هچنآب  تسا  رتاـناد  ادـخ  و  ماهداز -  يرتخد  نم  نم ، راـگردورپ  هحفـص 201 ] تفگ [ : دازب  يرتخد  یتقو 

هب ار  رتخدنآ  شراگدرورپ  سپ  مراپـسیم . وت  هانپ  هب  دورطم  ناطیـش  رـش )  ) زا ار  شنادـنزرف  وا و  نم  مداهن و  مان  میرم  ار  وا  نم  تسین و 
هک دیدیم  دشیم  دراو  وا  رب  بارحم  رد  ایرکز  هاگره  تفرگ . هدهعب  ایرکز  ار  وا  یتسرپرس  داد و  شرورپ  یکین  هب  ار  واو  تفریذپ  یکین 
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رامـشیب دهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ  نامگیب  تسادـخ ، بناج  زا  نآ  تفگ : دیـسر ؟ وت  هب  نیا  اجک  زا  میرم ، يا  تفگ : تسوا ، دزن  یکاروخ 
، زاس نم  بیـصن  تهاگرد  زا  كاپ  ینادنزرف  نم ، راگدرورپ  تفگ : هدناوخب  ار  شراگدرورپ  ایرکز  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دـهد . يزور 

هدژم ییحی  هب  ارت  ادخ  هک  دـنداد  ادـن  درازگیم  زامن  هداتـسیا  بارحم  رد  هکیلاح  رد  ار  وا  ناگتـشرف  سپ  ییاعد . يهدنونـش  وت  هک  اریز 
راگدورپ تفگ : نارادرک . هتـسیاش  زا  تسا  ربمایپ  تسا و  راددوخ  تسا و  رورـس  تسا و  هدننک  قیدـصت  ادـخ  زا  ياهتفگ  هب  هک  دـهدیم 

. دـناسر ماجناب  دـهاوخ  هک  ار  هچنآ  ادـخ  تسا ، هنوگنیمه  تفگ : دوب ؟ دـناوت  يرـسپ  ارم  اجک  تسازان  منز  ماهدـش و  ریپ  هک  نونکا  نم ،
تراگدرورپ هراشا و  هب  رگم  ییوگن  نخـس  نایمدآ  اب  زور  هس  هک  تسا  نیا  وت  تیآ  دومرف : هدب . رارق  یتیآ  میارب  نم ، راگدرورپ  تفگ :

كاپ ارت  دیزگرب و  ارت  ادخ  نامگیب  میرم ، يا  دنتفگ : ناگتـشرف  هک  هاگنآ  و  يوگ . حیبست  نادادماب  هاگنابـش و  رهو  نک  دای  ار  رایـسب  ار 
عوکر اب  ورب و  هدجس  شاب و  تراگردورپ  نامرفب  هتـسویپ  میرم ، يا  دیـشخب . يرترب  ناگدیرفآ  ياهملاع  ناوناب  يهمه  رب  ارت  دینادرگ و 

يدوـبن ناـنآ  دزن  وـت  هکنآ  لاـح  مینکیم  یحو  وـت  هب  ارنآ  تسا ، بیغ )  ) ناـهن يهتـشذگ  ياهتـشذگرس  زا  نآ  نـک . عوـکر  ناگدـننک 
اوعد مه  اب  هک  یهاگب  يدوبن  ناشدزن  و  دـنک ، یتسرپرـس  ار  میرم  کیمادـک  ات  دـنتخادنایم  هعرق ) يارب   ) ار دوخ  ياهملق  هک  یماـگنهب 

ایند و رد  هک  میرم  نب  یسیع  حیسم  مان  هب  دهدیم  هدژم  شیوخ  زا  ياهملک  هب  ار  وت  ادخ  میرم ، يا  دنتفگ : ناگتـشرف  هک  هاگنآ  دنتـشاد .
. دشاب نارادرک  هتسیاش  زا  دیوگ و  نخس  نایمدآ  اب  یلاسنایم  رد  هراوهگ و  رد  تسا و  نابرقم  هحفص 202 ] زا [  تسا و  دنموربآ  ترخآ 

ینامرف نوچ  دنیرفایب ، دهاوخ  هک  هچ  ره  ادخ  ینانچ ، تفگ : دوب ؟ دـناوت  يرـسپ  اجک  هدوسن  یناسنا  چـیه  هک  ارم  نم ، راگدرورپ  تفگ :
يوـسب دزوـمآیم و  لـیجناو  تاروـت  تمکح و  و  ینامـسآ )  ) باـتک وا  هب  و  دـشابیم . سپ  شاـب ، شدـیامرف  هک  تـسین  نـیا  زج  دـنارب 

هدـنرپ لکیه  دـننامب  لگ  زا  ناتیارب  نم  کـنیا  ماهدروآ ، ناـتراگدرورپ  زا  یتیآ  ناـتیارب  نم  کـنیا  هک  دتـسرفیم  تلاـسرب  لیئارـساینب 
، ادخ نذاب  منکیم  هدنز  ار  ناگدرمو  مشخبیم  افـش  ار  سیپ  دازردام و  روک  دوش و  ياهدنرپ  ادخ  نذاب  ات  ممدیم  نآ  رد  دـعب  مزاسیم ،

نمؤم رگا  امـش  يارب  تسا  یتیآ  هتبلا  نآ  رد  ناـمگیب  ناـتیاههناخ ، رد  دـینکیم  هریخذ  هچ  يدروخیم و  هچ  هک  مهدیم  ربخ  امـش  هب  و 
لالح ناتیارب  تسا  هدش  مارح  امش  يارب  هک  ار  هچنآ  زا  ياهراپ  ات  تسا و  هدمآ  نم  زا  شیپ  هک  متـسه  یتاروت  يهدننک  قیدصت  دیـشاب و 

نم راگدرورپ  هناگی  يادخ  اریز  دیرب ، نامرف  ارم  دـیریگ و  اورپ  ادـخ  زا  سپ  ماهدروآ ، ناتراگدرورپ  زا  یتیآ  ناتیارب  هکیلاح  رد  منادرگ 
هچ ادخ  يوسب  نم  ناروای  تفگ : دنرفاک  هک  درک  ساسحا  یـسیع  هکنیمه  سپ  تسا . تسار  یهار  نیا  دیتسرپب ، ار  وا  سپ  تسامـش ، و 
هب ام ، راگدورپ  میاهدش . میلـست  ام  هک  شاب  هاوگ  میدروآ و  نامیا  هناگی  يادخ  هب  مییادخ ، ناروای  ام  دـنتفگ : نویراوح  دنتـسه ؟ یناسک 

دندرک و هنامـصخ  ریبدت  نارفاک )  ) و نک . تبث  نادهاش  فیدر  رد  ار  ام  وت  سپ  میدرک ، يوریپ  ار  ربمایپ  میدیورگ و  يداتـسرفورف  هچنآ 
يوس ارت  مریگب و  ار  وت  حور  هک  منآ  رب  نم  یـسیع ، يا  دومرف : ادـخ  هک  هاگنآ  تسا . هدـننک  ریبدـت  نیرتهب  ادـخ  درک و  ریبدـت  مه  ادـخ 

هب ات  دندش  رفاک  هک  مهد  رارق  نانآ  زا  رترب  دندرک  وت  يوریپ  هک  ار  یناسک  مزاس و  اربم  دـندش  رفاک  هک  یناسک  زا  ار  وتو  مرب  ارف  شیوخ 
تقونآ دنار . مهاوخ  مکح  دیتشاد  فالتخا  شرس  رب  هچنآ  يهرابرد  امش  نایم  هاگنآ  تسا  نم  يوسب  ناتتشگزاب  سپس  زیخاتسر ، نارود 

اما و  تشاد . دـنهاوخن  یناروای  چـیهو  دـیدش  یباذـع  درک  مهاوخ  یباذـع  ترخآ  ایند و  رد  دـندش  رفاـک  هک  هحفـص 203 ] ار [  یناسک 
رب هک  نآ  درادیمن . تسود  ار  ناراکمتـس  ادخ  داد و  دهاوخ  یمامتب  ار  ناشـشاداپ  دندرک  هتـسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک 
زا ار  وا  هک  تسا  مدآ  ناتـساد  نوچمه  ادـخ  دزن  یـسیع  ناتـساد  ناـمگیب ، مکحم . زومآ ) دـنپ   ) نآرق زا  تسا و  تاـیآ  زا  میناوخیم  وـت 
ره سپ  شابم . ناگدـننک  دـیدرت  زا  ور  نیا  زا  تسا ، وت  راگدرورپ  بناج  زا  قح  نیا  دوب . سپ  شاـب ، دومرف : وا  هب  سپـس  دـیرفآ  كاـخ 

نامنانز و ناتنادـنزرف و  نامنادـنزرف و  دـییایب  وگب : دیـسر  وت  هب  هک  شناد  نآ  زا  سپ  تساخرب  يروآ  هناهب  هب  نآ  يهراـبرد  وت  اـب  سک 
ياهتـشذگ رـس  نامه  نیا  کشیب  میهن . نایوگغرد  رب  ار  ادـخ  تنعل  مییامن و  هلهابم  هاگنآ  میناوخارف  ار  ناتدوخ  ناـمدوخ و  ناـتنانز و 

زا ار  تاعالطا  قئاقح و  نیا  ادـخلوسر  یتقو  [ . 271  ] تسا میکح  ردتقم  هک  تسادـخ  تسین و  هناگی  يادـخ  زج  يدوبعم  تسا و  تسار 
درادیم و نایب  تساـهنآ  يو و  ناـیم  رظنفـالتخا  رد  یعطق  لـصف  لـح و  هک  ار  هچنآ  دورآیم و  صوصخ  نیا  رد  راـگدرورپ  بناـج 
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ار عوضوم  نیا  ات  امرفب  هزاجا  مساقلاوبا ، يا  : » دـنیوگیم دـنکیم ، هلهابم »  » هب توعد  ار  اهنآو  دـناسریم  ناشعالطا  هب  ار  هلهابم ) ) نامرف
هب تساهنآ  سیئر  رظنبحاص و  هک  بقاع  اب  هتفر  و  میهدـب .» ار  شیوخ  یعطق  رظن  یتخاـس  حرطم  هک  يداهنـشیپ  دروم  رد  مینک و  یـسرب 

دمحم هک  دینادیم  امش  مسق  ادخب  یحیسم ! ناتسود  : » دیوگیم تسیچ »؟ وت  رظن  حیسملادبع ، يا  : » دنسرپیم وا  زا  دنزادرپیم . تروشم 
هلهابم يربمایپ  اب  هک  یموق  ره  دینادیم  زاب  تسا ، هدروآ  ینیقی  یعطق و  قئاقح  ناتربمایپ  يهرابرد  تسادخ و  يهداتسرف  ربمایپ و  کشیب 

رگا تشگ . دیهاوخ  نکهشیر  دینک  هلهابم  مه  امـش  رگا  و  تسا . هدیـسر  یگرزبهب  ناشکچوک  هن  تسا و  هدنام  ناشگرزب  هن  تسا  هدرک 
كرت یتـشآ و  ناـمیپ  درم  نیا  اـب  دـیهدن  تسد  زا  دـیراد  ناـتربمایپ  يهراـبرد  هک  ار  ياهدـیقع  دـینامب و  شیوخ  شیک  رب  دـیهاوخب  مه 

یلع و تسد  هکیلاـح  رد  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زور ، نآ  يادرف  [ .» 272 ! ] دیدرگرب ناتروشک  هب  دـیدنبب و  همـصاخم 
و دنوشیمن ، ندمآ  هب  رضاح  اهنآ  دنیایب . هلهابم  يارب  ات  دتسرفیم  رفن  ود  نآ  لابند  هب  دیآیم و  تسا  هتفرگ  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و 

ناراب دندوب  هدرک  هلهابم  رگا  تخیگنارب  قح  هب  ارم  هکنآ  هب  دنگوس  دیامرفیم : ادخلوسر  دنزادرپب . یـضرا  تایلام  يو  هب  هک  دنریذپیم 
همطاف ینعی  نامنانز »  » و نیـسح ، نسح و  ینعی  نامنادنزرف »  » هک دومن  زاب  راک  نیدب  ربمایپ  [ .» 273 !« ] تخیریم هرد  نیا  رسارس  رب  شتآ 
دینادرگ يور  رگا  سپ  ... ندیـسفملاب میلع  هللا  ناـف  اولاوت  ناـف  : دـیآیم یحو  نینچ  سپ  [ . 274 «. ] بلاـط یبا  نب  یلع  ینعی  ناـمدوخ » و«

يادخ زج  هک  نیا  تسا  ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  دییایب  ياهدیقع  غارسب  باتک ، لها  يا  وگب : تساناد . نادسفم  لاح  هب  ادخ  هک  دننادب 
دندینادرگ يور  رگا  سپ  دریگن . بابرا »  » ادـخ ياجب  ار  يرگید  ام  زا  کیچیه  مینادـن و  کیرـش  يو  اب  ار  زیج  چـیهو  میتسرپن  ار  هناگی 

هحفـص زج [  لیجنا  تاروت و  هکنآ  لاح  دـینکیم  لادـج  میهاربا  يهرابرد  ارچ  باتک ، لها  يا  میناملـسم . اـم  هک  دیـشاب  هاوگ  دـییوگب :
، دیدرک لادج  دیراد  ملع  نادب  هچنآ  يهرابرد  هک  دیدوب  امش  نیمه  کنیا  دیشیدنایمن ؟ مه  زاب  ایآ  تسا  هدماین  دورف  يو  زا  سپ  [ 205
، یحیـسم هن  دوبن و  يدوهی  میهاربا  دینادیمن . امـشو  دنادیم  ادخ  هکنآ  لاح  دینکیم ؟ لادج  دیرادن  ملع  نادب  هچنآ  يهرابرد  ارچ  سپ 

نیا دندرک و  وا  يوریپ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  میهاربا  هب  نایمدآ  نیرتکیدزن  کشیب ، دوبن . ناکرشم  زا  دوب و  ناملسم  نیدکاپ و  هکلب 
زج دـننک و  ردـب  هار  زا  ار  امـش  هک  دـنراد  وزرآ  باتک  لها  زا  یهورگ  تسا . نانمؤم  یلو  ادـخ  و  دـندروآ ، نامیا  هک  یناـسک  ربماـیپ و 

رفاک دـیهدیم  تداهـش  دوخ  هکیلاح  رد  ادـخ  تایآ  هب  ارچ  باـتک ، لـها  يا  دـننکیمن . ساـسحا  هکیلاـح  رد  دـننکن  هارمگ  ار  نتـشیوخ 
[ . 275 [ ؟ دینکیم نامتک  هناگآ ) و   ) دینادیم هکیلاح  رد  ار  قح  دیناشوپیم و  لطاب  اب  ار  قح  ارچ  باتک ، لها  يا  دیوشیم .

دوهی يهئطوت  گنرین و 

دـیوش و دـمحم  نید  دراو  نابز  هب  طقف  داـقتعا و  نودـب  نادادـماب  دـنیوگیم : دـننیچیم و  هتطوت  مه  اـب  ربیخ  دوهی  راـبحا  زا  رفن  هدزاود 
ربمایپ دـمحم  میدـید  میدومن و  تروشم  شیوخ  ياملع  اب  میدرک و  هعلاطم  نامیاهباتک  رد  اـم  دـییوگب  دـیوش و  رفاـک  نآ  هب  ناـهاگماش 
دیدرت کـش و  راـچد  وا  نید  رد  شناوریپ  دـینک  نینچ  رگا  نوـچ  تشگ . راکـشآ  اـم  رب  شنید  ندوـب  لـطاب  يو و  ییوـگغوردو  تسین 

زاو دنراد . ربخ  ناربمایپ  يربمایپ و  تقیقح  زا  ام  زا  رتهب  دنتـسه و  ینامـسآ  باتک  بحاص  اهنیا  تفگ : دنهاوخ  دوخ  اب  تشگ و  دنهاوخ 
و ص )  ) دـمحم شربمایپ  هداتـسرفورف  ياهیآ  صوصخ  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دـمآ . دـنهاوخ  رد  امـش  نید  هب  هتـشگ  ردـب  شیوخ  نید 
راهنلا و هجو  اونمآ  نیذلا  یلع  لزنا  يذـلاب  اونمآ  باتکلا  لها  نم  ۀـفئاط  تلاق  و  هحفـص 206 ] دزاسیم [ : هاگآ  هئطوت  نیا  زا  ار  نانمؤم 

دش هداتـسرف  ورف  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  رب  هچنآ  هب  زور  زاغآ  رد  دنتفگ : باتک  لها  زا  یهورگ  [ . 276 ... ] نوعجری مهلعل  هرخآ  اورفکا 
دینکم رواب  دندرک  يوریپ  ار  امـش  نید  هک  ار  یناسک  زج  و  دندرگرب ، نانمؤم ) ) نانآ دیاش  دیوش  رفاک  نادب  زور  نایاپ  رد  دیروآ و  نامیا 

ناتراگدرورپ دزن  دـنناوتب  یناسک  ای  دـش  هداد  امـش  هب  هک  دـنهد  نآ  لثم  یـسک  هب  هک  ار  نیا  هن  و  تسادـخ -  تیادـه  تیادـه ، وگب : - 
هک ره  تساناد ، ياهدنهد  یخارف  ادخ  دهدب و  دهاوخ  هک  ره  هب  ار  نآ  تسادخ  تسدب  يرترب ) و   ) ینوزف وگب : دندروآ . تجح  ناتهیلع 

ياهنیجنگ ار  وا  رگا  هک  دنتسه  باتک  لها  زا  یناسک  و  تسا . نارکیب  یـشهد  ياراد  ادخ  دهد و  صاصتخا  شیوخ  تمحر  هب  دهاوخ  ار 
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ات رگم  دهدن  زاب  وت  هب  ارنآ  يراپسب  تناما  هب  يرانید  ار  وا  رگا  هک  دنتسه  مه  یناسک  نانآ  زا  و  دهدیم ، زاب  وت  هب  ارنآ  يراپسب  تناما  هب 
! دشابن یهانگ  ام  رب  مینک  هچ  ره  ینامسآ  باتکیب  مدرم  قح  رد  دنتفگ : هک  تسا  ببس  نادب  نیا  یشاب ، هداتسیا  شرـس  يالاب  هک  ینامز 

ادـخ کـشیب  دـیامن  يراـگزیهرپ  دـنک و  اـفو  شیوخ  دـهع  هب  هک  یـسک  يرآ ، دـننادیم . ناـنآ  هکیلاـح  رد  دـندنبیم  غورد  ادـخ  رب  و 
. درادیم تسود  ار  ناراگزیهرپ 

دوهی یشورف  نید 

رظن هب  : » دسرپیم اهنآ  زا  بعک  دـنیآیم . فرـشا  نب  بعک  شیپ  هنیدـم  هب  دـنوشیم و  یطحق  راچد  دـنریقف  هک  دوهی  ياملع  زا  ياهدـع 
!« هن : » دـیوگیم ینادیمن »؟ ار  نیا  وت  رگم  يرآ ، :» دـنیوگیم تسادـخ »؟ ربمایپ  درم  نیا  ناـتیاهباتک  يهتـشون  هحفـص 207 ] ربانب [  امش 

مورحم يرایسب  تمعن  زا  ار  امـش  ادخ  فرح ، نیا  اب  : » دیوگیم تسوا .» يهداتـسرف  ادخ و  يهدنب  وا  هک  میهدیم  یهاوگ  ام  : » دنیوگیم
: دنیوگیم تخاس .» مورحم  ار  ناتهداوناخ  دارفا  هب  مهدـب و  راب  راوخ و  امـش  هب  متفرگ  میمـصت  نم  دـیدمآ  نم  شیپ  امـش  یتقو  تخاس .

تایـصوصخ اب  هک  دنـسیونیم  باتک  رد  ار  یتایـصوصخ  هتفر  هاگنآ  مینک »! تاقالم  وا  اب  ات  هدـب  هزاجا  تسا . هدـش  هبتـشم  اـم  رب  وا  رما  »
هتـشگرب بـعک  شیپ  دـعب  دـنزاسیم . حرطم  ار  ییاهلاوئـس  هدرک  وـگتفگ  وا  اـب  هدـمآ  ربماـیپ  تمدـخ  هـب  دراد و  تواـفت  دوـعوم  ربماـیپ 

دوب هدش  هداد  حرش  ام  يارب  هک  ار  یتایـصوصخ  وا  میدید  میتفر  وا  شیپ  یتقو  اما  تسادخ . يهداتـسرف  وا  میدرکیم  رکف  ام  : » دنیوگیم
دناهتـشاگن شیوخ  تسدب  ار  هچنآ  و  تسا .» بوتکم  ام  ياهباتک  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  فلاخ  رب  يو  تایـصوصخ  میدید  درادـن و 

نینچ هعقاو ، نیا  هب  هراـشا  دـهدیم . یجرخ  لوپ  راـب و  راوخ و  اـهنآ  هب  دوشیم و  لاحـشوخ  بعک ، دـنهدیم . ناـشن  وا  هب  هدروآ  نوریب 
ادـخ و دـهع  هک  یناسک  نامگیب ، ... ةرخآلا و یف  مهل  قـالخال  کـئلوا  ـالیلق  اـنمث  مهناـمیا  هللادـهعب و  نورتشی  نیذـلا  نا  : دـسریم یحو 

نانآ هب  دیوگن و  نخـس  نانآ  اب  زیخاتـسر  نارود  رد  ادخو  درادن  ترخآ  رد  یبیـصن  نانآ  دنـشورفیم  یکدنا  ياهب  هب  ار  ناشیاهدنگوس 
هحفـص 208] نانچ [  باتک  اب  نابز  هک  ياهتـسد  نانآ  زا  کشیب  و  دـنراد . كاندرد  یباذـع  دـنادرگن و  شیـالآیب  ار  ناـنآو  دـنکن  رظن 

بناـج زا  نـیا  دـنیوگیم : و  تـسین . ینامـسآ )  ) باـتک زا  نآ  هکیلاـح  رد  دـیرادنپب  ینامـسآ )  ) باـتک زا  ار  نآ  امـش  هـک  دـنناخرچیم 
باتک و وا  هب  ادخ  هک  دزـسن  ار  یناسنا  چیه  دنهاگآ . هکیلاح  رد  دندنبیم  غورد  ادخ  هب  تسین و  ادخ  بناج  زا  نآ  هکنآ  لاح  تسادخ ،
( ینامـسآ  ) باتک هک  نیا  رطاخ  هب  دـیوگب ): دـیاب   ) هکلب دیـشاب ! نم  يهدـنب  ادـخ  ياجب  دـیوگب : نایمدآ  هب  هاگنآ  دـهد  يربمایپ  مکح و 
ار ناربمایپ  ناگتـشرف و  هک  دهد  نامرف  امـش  هب  هن  و  دیـشاب . تسرپادخ  دیاب  دـیدرکیم  سیردـتو  هعلاطم  هک  نیا  رطاخب  دـیتخومآیم و 

تفرگ نامیپ  ناربمایپ  زا  ادخ  هک  هاگنآ  و  دهدیم !؟ نامرف  رفک  هب  ار  امش  دیاهدش  ناملسم  امـش  هکنیا  زا  سپ  ایآ  دیریگ . شیوخ  بابرا 
نامیا يو  هب  هک  دیاب  تسامش  اب  هک  دوب  نآ  يهدننک  قیدصت  هک  دمآ  ناتدزن  يربمایپ  هاگنآ  مداد  امـش  هب  تمکح  باتک و  زا  هچنآ  هک 
دیـشاب هاوگ  دومرف : میراد . رارقا  دنتفگ : دیتفرگ ؟ ندرگ  هب  ار  منامیپ  دیق  دیراد و  رارقا  ایآ  دومرف : دینک ، کمک  يو  هب  هک  دیاب  دیروآ و 

ینید ادخ  نید  زج  نیا  دوجو  اب  ایآ  دنراکتـشز . هک  دنتـسه  نانآ  دنیادرگب ، يور  نآ  زا  دـعب  هک  یـسک  سپ  مهاوگ . امـش  اب  مه  نم  هک 
هب وگب : دنوشیم . هدـنادرگزاب  وا  يوس  هب  تسا و  يو  میلـست  هاوخان  هاوخ و  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  سک  ره  هکنآ  لاح  دـنیوجیم ؟

ناربمایپ یسیع و  یسوم و  هب  هچنآ  هدمآ و  دورف  طابسا  بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  هدمآ و  دورف  ام  رب  هچنآو  ادخ 
میلـست وا  هب  ام  و  میوشیمن ، لیاق  ییادـج  نارگید ) اب  ) نانآ زا  کی  چـیه  ناـیم  میدروآ ، ناـمیا  تسا  هدـش  هداد  ناـشراگدرورپ  فرط  زا 

هک ار  یموق  ادخ  هنوگچ  تسا . ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دیوجب  مالسا  زج  ینید  سک  ره  و  میتسه .
لاح دنکیم ؟ تیاده  دندش  رفاک  دیـسر  ناشیا  هب  نشور  لئالد  تسا و  قح  ربمایپ  هک  نیا  هب  دـنداد  تداهـش  هک  نیا  ناشنامیا و  زا  سپ 

رب یگمه  نایمدآ  هحفـص 209 ] ناگتـشرف و [  ادخ و  تنعل  هک  تسا  نیا  ناشرفیک  نانآ  دـنکیمن . تیادـه  ار  راکمتـس  موق  ادـخ  هکنآ 
هبوت نآ  زا  سپ  هک  یناسک  رگم  دـنوش ، هداد  تلهم  نانآ  هن  دریذـپن و  یتساک  ناـنآ  زا  باذـع  دـنراگدنام ، شتآ )  ) نآ رد  دـشاب . ناـنآ 
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رفک رب  هاگنآ  دندش  رفاک  ناشننامیا  زا  سپ  هک  یناسک  نامگیب  تسا . نابرهم  ياهدنزرمآ  ادخ  نامگیب  هک  دندرک  هتسیاش  راک  دندروآ و 
دهدـب هیدـف  الط  زا  هدـنکآ  ار  نیمز  يهمه  رگا  نانآ  کشیب  دـنناهارمگ . نامه  ناشیا  دوشن و  هتفریذـپ  ناشهبوت  زگره  دـندوزفا  شیوخ 
تـسود هچنآ  زا  هک  هاگنآ  رگم  دیـسرن  يراکوکین  هب  زگره  دنرادن . ياهدننک  يرای  چیه  دنراد و  كاندرد  یباذـع  نانیا  دوشن ، هتفریذـپ 
لیئارسا هچنآ  رگم  دوب  لالح  لیئارساینب  يارب  یکاروخ  ره  تساناد . نآ  هب  ادخ  نامگیب  دینک  قافنا  هک  زیچ  رهو  دینک ، قافنا  دیرادیم 

سپ دـییوگیم . تسار  رگا  دـیناوخرب  ارنآ  هاگنآ  دـیروایب  ار  تاروت  وگب : درک . مارح  دوخ  رب  دـیآ  دورف  تاروت  هکنآ  زا  شیپ  بوقعی ) )
ار میهاربا  ییارگدیحوت  شیک  سپ  تفگ . تسار  ادخ  وگب : دنـشاب . ناراکمتـس  نانآ  تسب  ناتهب  ادخ  هب  ار  یغورد  نآ  زا  دـعب  سک  ره 
، تسا هکب  رد  هک  تسا  ناـمه  دـش  هداـهن  اـنب  ناـیمدآ  نیا  يارب  هک  ياهدکـشتسرپ  نیتـسخن  کـشیب ، دوب . ناکرـشم  زا  هک  دـینک  يوریپ 
و دشاب ، ناما  رد  دیآ  رد  نادب  هک  ره  و  میهاربا . ماقم  تسا : نشور  ياهتیآ  نآ  رد  تسا . ناگدیرفآ  ياهملاع  يامنهار  تسا و  كرابم 
زا ادـخ  ناـمگیب  دوش  رفاـک  هک  یـسک  و  درب . دـناوت  شیوـس  هب  هار  هک  سک  ره  رب  تسا  هناـخ  نآ  جـح  ناـیمدآ  يهدـهع  رب  ادـخ  يارب 

دهاش دـینکیم  هچنآ  رب  ادـخ  هکنآ  لاح  دـیزرویم  رفک  ادـخ  ياهتیآ  هب  ارچ  باتک ، لها  يا  وگب : . تسا زاین  یب  ناگدـیرفآ  ياهملاع 
دیهاوگ و امـش  هکنآ  لاح  دیهاوخیم  ژک  ار  نآ  دیرادیم و  زاب  ادـخ  هار  زا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یـسک  ارچ  باتک ، لها  يا  وگب : تسا ؟

هحفص 210 ] [ . ] 277 [ ؟ تسین لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  ادخ 

ناناملسم تدحو  ندز  مه  رب  يارب  دوهی  هئطوت 

هب تبـسن  تسا و  تخـسرس  رفک  رد  تسا و  هدرک  دـشر  تیلهاـج  رد  شاهشیر  گر و  هک  تسا  ياهدروخلاـس  يدوـهی  سیق  نب  ساـش 
دنتـسه جرزخ  سوا و  يهلیبـق  ود  زا  هـک  ربماـیپ  ناراـی  زا  لکـشتم  ینمجنا  رب  دزرویم . دـسح  تخـس  دراد و  دـیدش  ياهـنیک  ناناملـسم 

دناهتـشاد تیلهاج  يهرود  رد  هک  زیتس  گنج و  همهنآ  زا  سپ  جرزخ  سوا و  نادرم  دنیبیم  یتقو  دـنیوگتفگ . مرگرـس  نانآ  درذـگیم .
نیمزرس نیا  رد  برثی  مدرم  دیوگیم : دوخ  اب  دیآیم و  مشخ  هب  دنعمج  همه  درگ  مالـسا  يهیاس  رد  تدحو  ینابرهم و  تفلا و  اب  نینچ 

هک ییدوهی  ناوج  هب  هاگنآ  تشاد ! میهاوخن  شیاسآ  شمارآ و  دنشاب  دحتم  نانآ  هک  یتروص  رد  نایدوهی  ام  دناهدش و  دردمه  دحتم و 
ناتـساد ار  گنج  نآ  ثداوح  شکب و  شیپ  ار  ثاعب  گنج  ناتـساد  تقونآ  نک ، تکرـش  اهنآ  يهسلج  رد  ورب  دـیوگیم : تسوا  هارمه 

هداتفا قافتا  جرزخ  سوا و  نایم  هک  تسا  یگنج  ثاـعب  گـنج  ناوخب -  دـندوب  هتخاـس  رگیدـکی  هیلع  هک  ار  يراعـشا  زا  ياهراـپ  نک و 
رب گنج  نآ  راعشا  عیاقو و  زا  نخس  مه  نانآ  دنکیم . ار  راک  نیمه  يدوهی  ناوج  تسا . هدوب  جرزخ  اب  تسکـش  سوا و  اب  هبلغ  تسا و 

يانب جرزخ  يهلیبق  زا  رخـص  نب  رباج  اب  سوا  يهلیبق  زا  یظیق  نب  سوا  دـشکیم و  رخاـفت  شکمـشک و  هب  ناـشراک  اـت  دـنروآیم  ناـبز 
هکیروط هب  درک ! میهاوخ  رارکت  ار  گنج  نآ  دهاوخب  تلد  رگا  دیوگیم : يرگید  هب  یکی  دنوشیم و  زیوالگ  دنراذگیم و  ار  شاخرپ 

ار نیا  هرح . رد  ادرف  امـش  اب  ام  هدعو  نامهحلـسا ! غارـس  هب  میورب  دنیوگیم  رگیدمه  هب  دـندرگیم و  نیگمـشخ  هتفـشآرب و  هلیبق  ود  ره 
ياهاعدا نامه  لثم  هحفـص 211 ] جرزخ [  سوا و  فلتخم  ریاشع  دارفا  هکیلاح  رد  دـنوریم  شیپ  دوعوم  نادـیم  فرط  هب  دـنیوگیم و 

وا هارمه  هک  نارجاهم  زا  ياهدع  اب  . دسریم ربمایپ  هب  ربخ  دننکیم . ییارآفص  مه  ربارب  رد  دـندنویپیم و  دوخ  نادـنواشیوخ  هب  یلهاج 
امـش نایم  رد  نم  هکنآ  لاح  دـیهدیم  یلهاج  ياهراعـش  ناملـسم ! مدرم  يآ  : » درادیمرب گناب  دوریم و  اهنآ  فرط  هب  ناباتـش  دنتـسه 
هدربب امش  نایم  زا  ار  تیلهاج  راثآ  اههنیک و  تسا و  هدناسر  تزعو  تمارک  هب  ار  امش  مالـسا  يهلیـسوب  ادخ  هک  نیا  زا  سپ  مهنآ  متـسه 

هب اریادخ  دیتشاد !؟ هک  یلاوحا  عاضوا و  هب  دیدرگیمرب  رفاک  هدع  کی  تروص  هب  ات  تسا  هدیـشخب  تفلا  مه  هب  ار  امـش  ياهلد  تسا و 
هب ار  هحلـسا  تسا . هدوب  نانمـشد  فرط  زا  ياهئطوت  ناطیـش و  يهسوسو  نیا  هک  دنمهفیم  دـنیآیم  دوخ  هب  هک  ناناملـسم  دـیروآ »! دای 
هب طابـضنا  يرادربنامرف و  تیاهن  اب  ادخ  ربمایپ  هام  ره  دعب  و  دنریگیم ، شوغآ  رد  ار  رگیدـمه  دـنهدیم و  رـس  هیرگو  دـننکفایم  نیمز 
هلک رـس و  هک  دوبن  نیا  زا  رتدنیاشوخان  ام  يارب  هتبلا  : » دیوگیم اهدعب  تسا  هعقاو  دهاش  هک  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دـندرگیمرب . رهش 
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ام يهنایم  ادخ  میتشادهگن و  راکیپ  زا  تسد  ام  و  دناوخ ، توکـس  شمارآ و  هب  ار  ام  درک و  هراشا  ام  هب  تسد  اب  وا  دوش . ادیپ  ادـخلوسر 
زا رتكانتشحو  رتتشز و  نآ  يادتبا  هک  مرادن  دای  هب  ار  يزور  نم  دوبن . ام  يارب  ادخلوسر  زا  رتدنیاشوخ  ياهرهچ  ات  دروآ ، یتشآ  هب  ار 

اقیرف اوعیطت  نا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : دتـسرفیم یحو  نینچ  دـنوادخ  هراب ، نیا  رد  !« دـشاب زور  نآ  زا  رتشوخ  رتابیز و  شناـیاپ  زور و  نآ 
هک ار  یناسک  زا  ياهتـسد  رگا  دـندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناـه  [ . 278 .... ] نیرفاک و مکنامیا  دـعب  مکودری  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  نم 

هنوگچ و  دـننادرگیمرب . رفاک  یعمج  تروصب  هحفـص 212 ] ناتنامیا [  زا  سپ  ار  امـش  دینک  يوریپ  دناهدرک  تفایرد  ینامـسآ )  ) باتک
یهار هب  اعطق  دزیوآ  گنچ  ادخ  هب  سک  ره  تسامش و  نایم  رد  ربمایپ  دوشیم و  هدناوخ  امش  رب  ادخ  ياهتیآ  هکنآ  لاح  دیوشیم  رفاک 
هکیلاح رد  زج  دشاب و  نتفرگ  اورپ  روخ  رد  هک  ناسنادـب  دـیریگ  اورپ  ادـخ  زا  دـندروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  دـشاب ؟ هدرب  هر  تسار 

هک هاگنآ  دیروآ  دایب  نتـشیوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  دـینکارپم و  مه  زا  دـینزب و  ادـخ  نامـسیر  هب  گنچ  یگمه  و  دـیریمن . دیـشاب  ناملـسم 
زا ار  امش  ات  دیدوب  شتآ  زا  یهاگترپ  يهبل  رب  دیدش و  ردارب  شتمعن  وترپ  رد  ات  دیشخب  تفلا  مه  هب  ار  ناتیاهلد  دیدوب و  رگیدکی  نمشد 
ریخ هب  توعد  هک  دنشاب  یهورگ  امـش  زا  هک  دیاب  و  دیبای . هار  امـش  رگم  ات  درادیم  نایب  امـش  يارب  ار  شتایآ  ادخ  ناسیندب  دیناهرب ، نآ 

هکنآ زا  سپ  دندش و  هدنکارپ  هک  دیـشابم  یناسک  دـننام  و  دنراگتـسر . هک  دـنناشیاو  دـننکیم ، رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دـننکیم و 
هیس ییاهیور  ددرگ و  دیپس  ییاهیور  هک  ینارود  رد  دنراد ، نیگمهـس  یباذع  نانیا  دندرک و  ادیپ  فالتخا  دیـسر  ناشیا  هب  نشور  لیالد 
رفک نآ  ببسب  ار  باذع  کنیا  سپ  دیدش ! رفاک  ناتنامیا  زا  سپ  ایآ  دوش ): هتفگ  نانآ  هب   ) تشگ هایس  ناشیاهیور  هک  یناسک  اما  ددرگ ،

ياهتیآ نیا ، دـنراگدنام . نآ  رد  نانآ  دـنراد ، رارق  ادـخ  تمحر  رد  تشگ  دـیپس  ناشیاهیور  هک  یناسک  اما  و  دیـشچب . دـیزرویم  هک 
تساهنامـسآ و رد  هچنآ  و  دهاوخب . ناگدیرفآ  ياهملاع  يارب  یمتـس  هک  تسین  نآ  ادـخ  میناوخیم و  وت  رب  قح  رب  ار  نآ  هک  تسادـخ 

هدروآ دـیدپ  نایمدآ  يارب  هک  دـیتسه  یتما  نیرتهب  امـش  دوشیم . هدرب  زاب  ادـخ  يوس  هب  اـهراک  تسادـخ و  نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ 
يارب هتبلا  دندوب  هدروآ  نامیا  باتک  لها  هاگره  و  دیروآیم . نامیا  ادخ  هب  دینکیم و  رکنم  زا  یهن  دینکیم و  فورعمب  رما  تسا ، هدش 

هب تشپ  دنگنجب  امـش  اب  رگا  ندناجنر و  زج  دننزن  امـش  هب  ینایز  زگره  دنراکتـشز . ناشرتشیب  دـننمؤم و  ياهدـع  نانآ  زا  دوب ، رتهب  نانآ 
ادـخ و زا  یببـس  هب  رگم  دـنوش  هتفای  هک  اج  ره  تشگ  ررقم  هحفـص 213 ] نانآ [  رب  تلذ  دنوشن . يرای  چـیه  هاگنآ  دـنزیرگب  هدرک  امش 

رفک ادخ  تایآ  هب  هک  تسا  ببس  نیدب  نآ  تفای . هرطیـس  نانآ  رب  رقف  یگراچیب و  دنتـشگ و  ادخ  زا  یمـشخ  راتفرگ  و  نایمدآ ، زا  یببس 
، دشابن ربارب  دندرکیم . ادخ ) ماکحا  زا   ) زواجت دندیزرو و  هک  تسا  ینامرفان  ببـسب  نآ  دنتـشکیم ، قحان  هب  ار  ناربمایپ  دندیزرویم و 

ادخ هب  دناهدجس  رد  نانآ  هکیلاح  رد  دنکیم  توالت  بش  رسارس  ار  ادخ  تایآ  هداتسیا  شتـسرپ ) هب   ) هک دنتـسه  یهورگ  باتک  لها  زا 
زا ناـنآو  دـنزرویم  باتــش  ریخ  ياـهراک  رد  دـننکیم و  رکنم  زا  یهن  دـننکیم و  فورعم  هـب  رما  دـنروآیم و  ناـمیا  ترخآ  ناورد  و 

( باتک لها  زا   ) یناسک نامگیب  تساناد . ناراگزیهرپ  لاوحا )  ) هب ادخو  دننیبن  یساپسان  زگره  دننک  ریخ  زا  هچ  ره  و  دننارادرک ، هتـسیاش 
رد هچنآ  لثم  دنراگدنام ، نآ  رد  نانآ  دنـشتآ ، مدمه  ناشیا  دیاین و  ناشراکب  چیه  ادخ  ربارب  رد  ناشنادنزرف  ناشلاوما و  دـندش  رفاک  هک 

ار نآ  ات  دزوب  دندرک  متـس  دوخ  رب  هک  ياهدع  رازتشک  هب  دشاب و  امرـس  نآ  رد  هک  تسا  يداب  لثم  نوچ  دننکیم  قافنا  ایند  یگدنز  نیا 
ناتدوخ زا  زج  يزارمه  دـنروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  . دـننک متـس  ناـشدوخ  هب  هکلب  دـشاب  هدرکن  متـس  ناـنآ  هب  ادـخ  و  دربب ، نیب  زا 
راکـشآ ناشناهد  زا  هنیک  کنیا  دنرادیم ، تسود  دزادنا  تمحز  هب  ار  امـش  هچنآ  دننکن ، یهاتوک  چـیه  ناتهشیدـنا  یهابت  رد  دـیریگم ،

نیا ناـه  دـیبایرد . درخ  هب  امـش  رگا  میتخاـس  نشور  امـش  يارب  ار  تاـیآ  کـنیا  تسا . رتنیگمهـس  درادرب  رد  ناـشیاهلد  هچنآ  تـسا و 
اب نوچ  و  دیروآیم ، نامیا  ینامـسآ ) (ي  اهباتک يهمه  هب  دنرادیمن و  تسود  ار  امـش  هکنآ  لاح  دیرادیم  تسود  ار  نانآ  هک  دـییامش 

اریز دیریمب ، ناتمشخ  زا  وگب : دنزگ . نادندب  مشخ  زا  تشگنا  امش  هیلع  دنور  تولخ  هب  نوچ  و  میدروآ . نامیا  دنیوگ : دننک  رادید  امش 
امش هب  يدب  دماشیپ  رگا  دزاسیم و  تحاران  ار  نانآ  دهد  خر  ناتیارب  یبوخ  دماشیپ  رگا  تساناد . رایسب  تسا  ریمـض  رد  هچنآ  هب  ادخ  هک 
امـش هب  یبیـسآ  چیه  نانآ  يهناهاوخدب  يهلیح  دینک  يراگزیهرپ  هحفـص 214 ] دیزرو و [  ییابیکـش  رگا  و  دنوش . نامداش  نآ  زا  دـسرب 
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[ . 279  ] دراد هطاحا  دننکیم  هچنآ  هب  ادخ  هک  اریز  دناسرن 

قیوس گنج 

دنکن تبانج  لسغ  هک  تسا  هدرک  رذن  نایفسوبا  دناهدیسر  هکم  هب  هدروخ  تسکش  هاپس  ياههتسد  تسا و  هدمآ  هکم  هب  نایفـسوبا  یتقو 
هار دـنکیم و  تکرح  هکم  زا  [ 280  ] هراوس تسیود  ای  لهچ  سأر  رد  شرذـن  يافو  يارب  سپ  دـشکب . دـمحم  ورملق  هب  رکـشل  هکنآ  ات 
زا یلزنم  کی  یبیرقت  هلـصاف  هب  بیث »  » هوک يهنماد  رد  هک  دسریم  یتانق  هاچ  ردام  هب  هجحیذ  مراهچ  هبنـش  زور  هدومیپ  ار  هیندم  یلـصا 

ار برد  تسا  هدیـسرت  وا  زا  هک  يو  دـبوکیم . ار  بطخا  نب  ییح  يهناـخ  برد  هتفر  ریـضن  ینب  دوهی  يهلحم  هب  بش  دراد . رارق  هنیدـم 
دراو هزاجا  بسک  اب  تساهنآ . رادقودنص  ریضنینب و  يهلیبق  سیئر  هک  دوریم  مکشم  نب  مالس  يهناخ  هب  نایفسوبا  دیاشگیمن . شیورب 

، بش ياهرخآ  دناسریم . وا  هب  دراد  ناناملسم  زا  هک  ار  یتاعالطا  دروآیم و  بارش  شیارب  هدرک  یمرگ  ییاریذپ  وا  زا  مالـس ، دوشیم .
هک ییاهلخن  هدمآ  تسا  رهش  کیدزن  هک  ضیرع  هب  اهنآ  دتسرفیم . هنیدم  فارطا  هب  ار  اهنآ  زا  يا  هدع  هتشگرب  شیاقفر  شیپ  نایفسوبا 

هاگنآ دنـشکیم و  دنتـسه  يزرواشک  مرگرـس  شنامیپمه  اب  هک  ار  راـصنا  زا  يدرم  دـننزیم . شتآ  ار  [ 281 « ] هناخ ود  و   » تساـجنآ رد 
ناـمجاهم بیقعت  هب  یهاپـس  اـب  دوـخ  دراـمگیم و  هنیدـم  يهرادا  هـب  ار  هباـبلوبا  ادـخلوسر  دـنوشیم . راد  ربـخ  ناناملـسم  . دـندرگیمرب

و ، » ددرگیمزاب دناهتفر  نایفـسوبا  يهتـسد  راد و  نوچ  دوریم . شیپ  هنیدـم -  یلزنم  تشه  هحفـص 215 - ] ردکلا [  هرقرق  ات  دزادرپیم 
هاپـس هک  دـننیبیم  هدـش  نیجع  نغور  هب  ياـمرخ  زا  ییاـههسیک  بیقعت ، قیرط  رد  [ . 282 « ] دـسریم هنیدـم  هب  هجحیذ  مهد  هعمج  بـش 

زا دنسریم  هنیدم  هب  نوچ  دناهدیمان . قیوس » ار  یـشکرکشل  نیا  تبـسانم  نیمهب  دنکفایمورف . یپایپ  دوخ  راب  ندرک  کبـس  يارب  يرارف 
[ . 283 . ] يرآ دیامرفیم : دیآ »؟ باسح  هب  یگنج  مه  نیا  هک  دوریم  دیما  : » دنسرپیم ربمایپ 

ردک هب  یشک  رکشل 

 - هنیدم یلزنم  تشه  يهلصاف  هب  هنوعم  دس  تشپ  رد  عقاو  ردکلا -  ةرارق  رد  میلـس  نافطغ و  يهلیبق  ود  زا  یتیمج  هک  دنروآیم  شرازگ 
بآ نارتـش و  راـثآ  دـنیبیم  دـسریم . هقطنم  نآ  هب  دـنکیم و  تکرح  هنیدـم  زا  دـهاجم  تسیود  اـب  مرحم  يهمین  رد  دـناهدش . زکرمتم 

فرط هب  هرد  هت  زا  دوخ  و  دننک ، ینابهدید  ات  دتـسرفیم  هرد  زارف  هب  ار  رفن  دـنچ  تسین . اجنآ  رد  سکچیه  اما  تسا  رادومن  اهنآ  ندروخ 
نم : » يوگیم د راسی  دسرپیم . هلیبق  ود  زکرمت  يهرابرد  اهنآ  زا  راسی . مان  هب  ياهدرب  هلمج  زا  دنتـسه  ناپوچ  دنچ  دـنیبیم  دوریم . الاب 

زا رود  ام  دـناهتفر . راک  نیدـب  همه  تسا و  يریگبآ  تقو  راهب و  ياهزور  زا  زورما  ماهدـمآ و  يریگبآ  يارب  نم  مرادـن . اهنآ  زا  یعـالطا 
نوچ دـنوشیم . راپـسهر  هنیدـم  فرط  هب  دـنریگیم و  تسا  سأر  دـصناپ  هک  ار  رتش  ياههمر  میربیم .» رـسب  نارتش  نیا  اـب  هلیبق  يهلحم 
نیا رتناسآ  : » دنیوگیم دننک . میسقت  ار  مئانغ  دهدیم  روتسد  هاپس  هب  تسا . هداتسیا  زامن  هب  راسی  هک  دنیبیم  ربمایپ  دناوخیم  زامن  حبص 

!« دـننارب ار  شیوخ  يهیمهـس  دـنناوتیمن  هک  دنتـسه  ام  نایم  رد  یناسک  نوچ  مینارب ، اـجکی  مه و  اـب  ار  هحفـص 216 ] نارتش [  هک  تسا 
رد ار  نآ  اـم  دـناوخیم  زاـمن  يدـید  هک  تسا  ياهدرب  نآ  رطاـخ  هب  رگا  ادـخ ، ربماـیپ  يا  : » دـننکیم ضرع  دـینک »! میـسقت  : » دـیامرفیم

. دـنکیم دازآ  ار  وا  دریذـپیم و  ربمایپ  يرآ .» : » دـنیوگیم دـینکیم »؟ ار  راک  نیا  ناج  لد و  زا  : » دـسرپیم میهدیم .» رارق  وت  يهیمهس 
نایم تسا  سأر  دصراهچ  هک  ار  هیقب  دنکیم و  ادج  ار  اههمر  سمخ  هنیدم -  یلیم  هس  رارـص -  رد  دنیآیم . شیپ  دـنناریم و  ار  نارتش 

زا هک  موتکم  ما  نبا  مایا ، نیا  رد  . دـندرگیمزاب هنیدـم  هب  زور  هدزناـپ  زا  سپ  دـسریم . سأر  ود  يرفن  ره  هب  دـنکیم . میـسقت  نادـهاجم 
دناوخیم ربنم  رانک  رد  ار  هعمج  زامن  يهبطخ  دنکیم . رازگرب  ار  هعمج  تعامج و  زامن  تسا  هدش  هتشامگ  رهـش  يهرادا  هب  ربمایپ  فرط 

[ . 284 . ] دریگیم رارق  وا  پچ  تمس  رد  ربنم  هکیروطب 
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فرشا رسپ  نتشک 

لها ياهدع  ددنویپیم . مه  هب  ار  نانآ  مالسا  توعد  دنناملـسم و  ياهدع  دناطلتخم . رهـش  نآ  مدرم  دنکیم  ترجه  هنیدم  هب  رمبایپ  یتقو 
. دـنراد كرتشم  عافد  تیامح و  نامیپ  جرزخ  سوا و  يهلیبق  ود  ره  اب  ياهدـع  و  دـنربیم . رـس  هب  ییاهوراب  جرب و  اـهژد و  ردو  دـنگنج 
تسا و ناملـسم  يدرم  ـالثم  اریز  درب . رـسب  یتشآ  هب  اـهنآ  يهمه  اـب  دروآ و  تملاـسم  یتشآ و  مه  اـب  ار  اـهنآ  يهمه  دـهاوخیم  ربماـیپ 
. دننکیم تیذا  یلیخ  دنرازآیم و  ار  شناوریپ  ربمایپ و  هتـسویپ  دـنربیم  رـس  هب  هنیدـم  رد  هک  ینایدوهیو  ناکرـشم  اما  كرـشم . شردـپ 

هحفص دیامرفیم [ : مه  اهنآ  یهاوخدبو  رازآ  فصو  رد  دناوخیم ... نانآ  وفعو و  تشذگ  ییابیکش و  هب  ار  ناناملسم  ربمایپ و  دنوادخ ،
اوحلصا اوفعاف و  قحلا . مهل  نیبت  ام  دعب  نم  مهـسفنا  دنع  نم  ادسح  ارافک  مکنامیا  دعب  نم  مکنود  ریول  باتکلا  لها  نم  ریثک  دو  [ » 217

دنتـشاد تسود  تسه  ناشنوردنا  رد  هک  يدسح  هار  زا  باتک  لها  زا  يرایـسب  [ . 285 « ] ریدـق ءیـش  لک  یلع  هللا  نا  هرماب  هللا  یتای  یتح 
هکنآ ات  دیرذگ  ردو  دیشخبب  سپ ، تشگ . رادومن  نانآ  يارب  قح  هکنآ  زا  سپ  مه  نآ  دننادرگرب  رافک  تلاح  هب  ناتنامیا  زا  سپ  ار  امش 

فرـشا رـسپ  بعک  دنناناملـسم  تناها  رازآ و  یپ  رد  هک  ینایدوهی  زا  . تساـناوت زیچ  ره  رب  ادـخ  هک  اریز  درآ  ققحت  هب  ار  شناـمرف  ادـخ 
و دـنکیم ، گنج  ماقتنا و  هب  قیوشت  کیرحت و  ناناملـسم  هیلع  ار  شیرق  راـفکو  دـیوگیم  شناراـی  ربماـیپ و  ياـجه  رد  رعـش  هک  تسا 
، دروآیم ار  نانآ  زا  ياهدع  تراسا  ناکرشم و  گرم  و  ردب »  » حتف يهدژم  هثرح ، نب  دیز  یتقو  درادرب . شراک  زا  تسد  تسین  هجوچیهب 
وا اب  ینمشد  : » دنیوگیم نایدوهی  هبو  دوشیم  هتسکش  لد  هدنکفا و  رس  دناهدروآ  هتسب  تسد  ار  هکم  فارشا  هک  دنیبیم  فرـشا  رـسپ  و 
ات موریم  شیرق  شیپ  نم  دـیآیم ! رب  هچ  امـش  زا  تسا  هداد  تسکـش  هدـنالام و  ار  شیوخ  يهلیبق  هک  وا  اب  : » دـیوگیم میراد .» ناج  ات 

تخر موش »! هارمه  اهنآ  اب  نم  دنوش و  جیـسب  يریگماقتنا  يارب  دیاش  مروآ ، رد  ناشیاههتـشک  رب  ار  اهنآ  يهیرگ  منک و  کیرحت  ار  اهنآ 
هب دنکیم  انب  و  تسا ، دیسا  رتخد  هکتاع  رهوش  هک  دیآیم  رد  یمهس  يهعادووبا  يارـس  هب  ینامهیم  هب  دوریم . هکم  هب  ددنبیمرب و  رفس 

لهتـست ردـب  لـثمل  هلا و  کـلهمل  ردـب  یحر  تنحط  هحفـص 218 ] دـیوگیم [ : ار  تاـیبا  نـیا  و  شیرق . ياههتـشک  يارب  يزاـس  هـیثرم 
یکبا : دیارسیم نینچ  شباوج  رد  مالسا -  رعاش  تباث -  نب  ناسحعرصت  كولملا  نا  نا  اودعبت  هضایح ال  لوح  سانلا  ةارـس  تلتقعمدتو 
اعـضار ادبع  تیکبأ  دقف  یکبافعمدت  نویعلا و  اهل  حست  یلتق  مهنم  ردـب  نطبب  تیأر  دـقل  وعمـسی  اعدـجم ال  شاعو  هنم  ةربعب  لع  بعکل 
هفوخل لظی  فغـش  هبلق  نم  مهنم  تلفأ  وأ  واجن  واوعرـص  هولتاق و  اموق  ناحأ  ادیـس و  مهنم  نمحرلا  یفـش  دقل  وعبتی  هبیلکلل  بیلکلا  هبش 

هچ يارس  هب  فرشا  رسپ  هک  دهدیم  عالطا  وا  هب  دناوخیم و  ارف  ار  ناسح  ربمایپعزهتی ، براه  لیلف  لف  اعرستم  مهنم  تلفأ  واجنوعدصتی 
بارــسلاب دـبع  کـلاخف  ۀـلاسر  ادیــسأ  ینع  اوـغلبلا  ـالأ  : دیارــسیم هداوناـخ  نآ  شهوـکن  رد  يرعــش  ناـسح  تـسا . هدـمآ  رد  یــسک 

نوچبردم درق  سأرلا  نوؤش  بوذک  ۀمذب  فوم  ریغ  دبع  باتع  وبنیز  ۀـضافملا  دـلاخ و ال  هراجب و ال  دیـسأ  یفوأ  ام  كرمعلبرجم 
رگم يدوهی ! نیا  هب  هچ  ار  ام  : » دـیوگیم دـنکفایم و  نوریب  هناخ  زا  ار  فرـشا  رـسپ  رفـس  تخـس  دـسریم  هکتاع  هب  شهوکن  ماـیپ  نیا 

هب دناوخیم و  ارف  ار  ناسح  ربمایپ  دوریم  اج  ره  هب  دوریم . يرگید  يارس  هب  فرـشا  سپ  دروآیم »؟ ام  زور  هب  هچ  ناسح  هک  ینیبیمن 
راچان ات  دنکیم  رـشتنم  دیارـسیم و  رعـش  هتـسویپ  هناخبحاص  شهوکن  رد  وا  و  تسا .» هتفر  ینالف  يهناخ  رد  فرـشا  رـسپ  : » دیوگیم وا 
یلاوح هب  فرـشا  رـسپ  ندمآ  اب  ددرگیمزاب . هنیدم  هب  دنکیمن  ادـیپ  ندـنام  يارب  ییاج  یتقو  هحفـص 219 ] دیوگیم [ . هناخ  نآ  كرت 
حالص هک  یقیرط  ره  هب  دیوگیم  يراعشا  نینچ  دنکیم و  کیرحت  انلع  هک  ار  فرشا  رـسپ  رـش  ایادخ ، :» دنکیم اعد  نینچ  ربمایپ  هنیدم ،

نب دمحم  دنکیم »؟ هرسکی  ار  شراک  میارب  یسک  هچ  دنکیم . تیذا  یلیخ  ارم  فرشا  رسپ  : » دیامرفیم شنارای  هب  و  امرفب .» عفد  ینیبیم 
دنچ هملـسم  نب  دمحم  شکب .» : » دیامرفیم مشکیم .» ار  وا  نم  و  ادخ ، ربمایپ  يا  درک  مهاوخ  هرـسکی  ار  شراک  نم  : » دـیوگیم هملـسم 

»؟ ياهدیـشک ندـیماشآ  ندروـخ و  زا  تسد  وـت  دـمحم ، يا  : » دـیامرفیم دـنکیم و  راـضحا  ار  وا  ربماـیپ  دربیمن . اذـغ  هب  تـسد  يزور 
تـسا وت  يهدـهع  رب  هچنآ  : » دـیامرفیم هن »؟ ای  میآرب  شاهدـهع  زا  مناوتیم  منادیمن  مداد و  یلوق  وت  هب  نم  ادـخ ، ربمایپ  يا  : » دـیوگیم

زا رفن  دنچ  هملسم و  نب  دمحم  تروشم ، نآ  يهجیتن  رد  نک .» ترومش  ذاعم  نب  دعـس  اب  راک ، نیا  رد  : » دیازفایم و  تسا » شـشوک  طقف 
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وا ام  : » دننکیم ضرع  دنوریم و  ربمایپ  تمدخ  هب  یعمجهتسد  سبعوباو ، سوا ، نب  ثراح  هلئانوبا ، رشب ، نب  دابع  هلمج ، زا  سوا  يهلیبق 
: دیامرفیم تسین .» نآ  زج  ياهراچ  اریز  نمشد .) بیرف  يارب   ) مییوگب غورد  هب  تسا  مزال  هک  ینانخس  هدب  هزاجا  ام  هب  اما  میـشکیم . ار 

نمجنا رد  هک  يو  مشچ  اـت  دوریم . نوریب  فرـشا  رـسپ  دـصق  هب  هنیدـم  زا  تـسا -  فرـشا  رـسپ  يریـش  ردارب  هـک  هلئاـنوبا -  «. دـییوگب »
دصرتم ياهتسد  وا  تشپ  دنکیم  رکف  و  دتفا ، تشحو  هب  هک  دنامیمن  يزیچ  دتفایم و  کش  هب  دتفایم  هلئانوبا  هب  تسا  هتسشن  شاهریشع 

ار وا  تسا  هتخاب  سرت  زا  ار  شیور  گنر و  هکیلاح  رد  فرـشا  رـسپ  میاهدرک .» ادـیپ  وت  هب  يزاین  : » دـیوگیم وا  هب  هلئانوبا  دنـشاب . هلمح 
لاحـشوخ فارـشا  رـسپ  و  دنناوخیم . رعـش  مه  يارب  دنیوگیم و  نخـس  یتعاس  دیوگب . ار  دوخ  بلطم  هدمآ  کیدزن  ات  دنکیم  توعد 

. دهدیم همادا  رعـش  يهلدابم  هب  نانچمه  هلئانوبا  اما  تسیچ »؟ هحفص 220 ] تزاین [  : » دسرپیم هتسویپ  رعـش  نخـس و  نایم  رد  دوشیم و 
، نخـس نیا  ندینـش  هب  نارـضاح  دـنورب »؟ اـم  شیپ  زا  نارـضاح  یهاوـخیم  دـیاش  تـسیچ ؟ تـبلطم  : » دـیوگیم فرـشا  رـسپ  ماـجنارس 
ام رهش  هب  درم  نیا  ندمآ  دنتفارد . نامگ  کش و  هب  ام  يوگتفگ  زا  ياهراپ  ندینـش  اب  اهنیا  متـساوخن  نم  : » دیوگیم هلئانوبا  دنزیخیمرب .

تـسا هدـش  هتـسب  ام  تالدابم  دتـس و  داد و  ياههار  دـندش . ام  هیلع  هچراپکی  دنتـساخرب و  ام  گـنج  هب  برع  مدرم  شرثا  رب  دوب . ییـالب 
( تاـکز اـی  هقدـص   ) تاـیلام اـم  زا  میروخب  میرادـن  يزیچ  دـنوریم . تسد  زا  دـنراد  ناـمهچب  نز و  هدیـسر و  بل  هب  ناـمناج  هکیروطب 

یناتـسود نم  : » دیازفایم هلئانوبا  دیـشک .» دهاوخ  اج  نیمه  هب  راک  تبقاع  هک  متفگیم  وت  هب  البق  نم  : » دیوگیم فرـشا  رـسپ  دریگیم .»
نازرا ام  اب  هلماعم  نیا  رد  دـنرخب و  امرخ  ای  راب  راوخ  يرادـقم  وت  زا  ات  مروایب  مدوخ  اب  ار  اهنآ  متـساوخیم  دـناهدیقعمه . نم  اـب  هک  مراد 

رپ يامرخ  هنوگنآ  زا  تسا  زیربل  امرخ  زا  نم  ياـهرابنا  : » دـیوگیم میهد .» ورگ  وت  هب  دـشاب  هتـشاد  شزرا  هک  ییاـهزیچ  ینک و  باـسح 
تباـقر رداـم  ناتـسپ  رـس  رب  وت  اـب  یتـسه و  نم  ردارب  وت  يرتزیزع ، میارب  سک  ره  زا  وت  یلو  دوشیم ! ناـهنپ  نآ  رد  نادـند  هک  تشوـگ 

یسک راذگن  رادب و  ناهنپ  متفگ  وت  اب  دمحم  يهرابرد  هچنآ  : » دیوگیم هلئانوبا  منیبب .» لاح  عضو و  نیا  هب  ار  وت  متساوخیمن  و  ماهتشاد ،
اب يراد  لد  رد  هچنآ  هلئانوبا !  » هک دـنکیم  رارـصا  و  تفگ .» مهاوخن  یـسک  اب  ار  نآ  زا  ياهملک   » هک دـهدیم  لوق  دوش .» رادربخ  نآ  زا 
اب میریگب .» هرانک  وا  زا  مینک و  يراددوخ  وا  اب  يراکمه  زا  میهاوخیم  : » دیوگیم دینکب »؟ دیهاوخیم  هچ  وا  اب  امـش  راذگب  نایم  رد  نم 
ام یهاوخیم  : » دیویم ار »؟ ناتنانز  ار و  ناتنارسپ  دیهدیم ؟ ورگ  نم  هب  ار  زیچ  هچ  هلئانوبا ! يا  یتخاس  داشلد  ارم  : » دیوگیم یلاحشوخ 
 ] یفاک هرز ، هحلسا و  : » دیوگیم دریذپیم و  فرشا  رـسپ  میراذگیم .» ورگ  یهاوخب  ردق  ره  هرز  هحلـسا و  زا  هن ، ینک ؟ اوسر  اشفا و  ار 
اب سپـس  دسرتن . دنکن و  کش  وا  دندروآ  ناشدوخ  اب  ياهحلـسا  رگا  هک  دنکیم  تهجنآ  زا  ار  داهنـشیپ  نیا  هلئانوبا  تسا .» هحفص 221 ]

بـش رخآ  هاگنآ  دـنورب . وا  شیپ  دوعوم  بش  هک  دـنریگیم  میمـصت  مه  اب  هدـمآ  شناتـسود  دزن  و  دوریم ، اـجنآ  زا  هتـشاذگ  يرارق  وا 
نانآ هب  هاگنآ  دـنکیم  تعیاشم  عیقب  ات  ار  نانآ  دـنراذگیم . نایم  رد  يو  اـب  ار  ناـیرج  هدیـسر  ربماـیپ  روضح  هب  لوـالا  عیبر  مهدراـهچ 
شیپ دربیم  رـسب  نآ  رد  فرـشا  رـسپ  هک  يژد  يوس  هب  مهدراهچ  بش  هام  وترپ  ریز  «. دیورب ادخ  کمک  تکرب و  هب  اکتا  اب  : » دیامرفیم

يهشوگ شنز  دورب . ات  دزیخیمرب  رتسب  زا  تسا  داماد  هزات  هک  فرـشا  رـسپ  دـنزیم . ادـص  مان  هب  ار  وا  هلئانوبا  ژد ، راوید  ياپ  دـنوریم .
نییاـپ ژد  زا  بش  تقو  نیا  رد  وت  لـثم  يدرم  و  ییوجگنج ، يدرم  وت  يوریم ؟ اـجک   » هک دـشکیم  تسا  هدـیچیپ  دوـخ  هب  ار  ياهفـالم 

ار هفالم  هکیلاح  ردو  درکیمن » رادیب  ارم  زگره  مباوخ  رد  تسنادیم  رگا  تسا . نم  ردارب  هلئانوبا  وا  میراد . يرارق  : » دـیوگیم دوریم »!
نییاپ ژد  زا  هاگنآ  دنکیمن »! در  ار  توعد  دننک  توعد  ياهبرـض  يارب  رگا  ار  درمناوج  : » دیوگیم دنزیم  وسکی  هب  شتـسد  يهبرـض  اب 

: دـنیوگیم وا  هب  دوـشیم  مارآ  داـش و  هک  ندز  فرح  یتعاـس  زا  سپ  ندز . فرح  هب  دننیـشنیم  و  دـیوگیم ، ریخب  بش  اـهنآ  هب  هدـمآ 
هپت نآ  کیدزن  هب  ات  دنوریم  نانز  مدق  و  دنکیم ، لوبق  مینارذگب »؟ تبحـص  هب  بش  رخآ  ات  میورب و  نانز  مدـق  زوجع  يهپت  ات  یقفاوم  »

یناوج هک  وا  فرشا »! رسپ  يراد  ییوبشوخ  رطع  هچ  : » دیوگیم دلامیم و  فرـشا  رـسپ  رـس  ياهوم  هب  ار  دوخ  تسد  هلئانوبا  دنـسریم .
انب يوم  ات  دـیارآیم  ار  شیوخ  يوم  رـس و  تسا  هتخیمآ  ربنع  اب  هدرک و  لح  بآ  رد  هک  یکـشم  اب  هشیمه  تسا  دـعجم  ياهوم  اـب  اـبیز 
ره هرخالاب  دنک . بلج  ار  وا  دامتعا  ات  دنکیم ، رارکت  ار  راک  نیمه  هلئانوبا  ندز ، مدق  يانثا  رد  دعب ، هقیقد  دـنچ  تسا . هدـنکآ  شـشوگ 

داهج www.Ghaemiyeh.comيربمایپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ نمشد  نیا  دیشکب  [ » هحفص 222 دیوگیم [ : شنارای  هب  و  دبسچیم ، مکحم  ار  وا  لکاک  هدرب  دورف  وا  ياهوم  رد  ار  دوخ  تسد  ود 
هب هملسم  نبدمحم  دنابسچیم . هلئانوبا  هب  ار  دوخ  وا  دتفایمن و  رگراکو  دنروخیم  مه  هب  اما  دنرآیم ، دورف  وا  رب  ار  ناشیاهریشمش  ار »!
هب ات  دراشفیم  شناوت  يهمه  اـب  دراذـگیم و  وا  فاـن  رب  هدیـشک  نوریب  ار  نآ  تسوا . ریـشمش  راـنک  هب  هک  دـتفایم  یکیراـب  دراـک  داـی 

شتآ اهنآ  يهمه  دسریم و  ناماس  نآ  نیـشن  يدوهی  ياههعلق  يهمه  هب  هک  دشکیم  ياهرعن  نانچ  ادخ  نمـشد  نآ  دسریم . وا  يهناثم 
هک مونشیم  ینوخ  يوب  نم  : » دیوگیم دونـشیم و  ار  ادص  هطقن ، نآ  یلیم  هس  رد  هثراحینب -  نایدوهی  زا  هنینـس -  نبا  دننکیم . نشور 

. تسا هداد  كاچ  ار  نآ  هردوخ و  سوا  نب  ثراح  ياپ  رب  دناهدروآ  دورف  هک  ییاهریـشمش  زا  یکی  تسا »! هدش  هتخیر  برثی  فارطا  رد 
باتش هب  دنیایب  اهنآ  يریگتسد  يارب  نیـشن  يدوهی  ياههعلق  نانابهگن  هک  نیا  سرت  زاو  دنربیم ، دوخ  اب  هدیرب  ار  وا  رـس  نتـشک ، زا  سپ 
یـشتآ دوـخ  ياـهجرب  يـالاب  رب  هک  هظیرق  ناـیدوهی  يهلحم  زا  سپـس  درذـگیم ، دـیز  نب  ۀـیما  ینب  يهلحم  زا  تـسخن  دـندرگیم . زاـب 

نب ثراح  يزیرنوخ  نوچ  دنسریم  ضیرع  ناتـسگنس  هب  ات  هنیدم  یلیم  ود  رد  ثاعب  مانب  ياهعلق  رانک  هب  ياهعرزم  زا  هاگنآ  دناهتخورفا ،
شود رب  ار  وا  دزوسیم . وا  لاح  هب  ناشلد  دیناسرب »! ادخ  ربمایپ  هب  ارم  مالس  : » دیوگیم شناتـسود  هب  و  دنامیم ، بقع  تسا  دیدش  سوا 
ندینش هب  هدروآ  رسب  زامن  هب  ار  بشنآ  هک  ربمایپ  دنرادیمرب . ریبکت  گناب  دنسریم  عیقب  ناتـسروگ  هب  هک  نیمه  دنربیم . هتفرگ  شیوخ 
دجـسم برد  رب  هک  دـنناسریم  ربمایپ  هب  ار  دوخ  ناود  هاگنآ  دناهتـشک . ار  وا  هک  دـمهفیم  دـیوگیم و  ریبکت  عیقب ، زا  ناشریبکت  گـناب 

رب ار  يادخ  دننکیم . شمدق  راثن  ار  هلک  نآ  و  ادخ »! ربمایپ  يا  وت  يهرهچ  و  : » دنیوگیم ناشخر »! ناتهرهچ  : » دـیامرفیم تسا . هداتـسیا 
هب و  دشخبیم ، افش  ار  نآ  يو  مخز  رب  یشزاون  اب  دنربیم . يو  تمدخ  هب  ار  ثاح  شناتسود  هدمآ  سپس  دربیم . ساپس  وا  ندش  هتـشک 

تدعفرصق قوف  نم  اعلاط  یفوا  لفجی و  ملف  هب  تخرـص  : دیارـسیم نینچ  هرابنیا  رد  رـشب  نب  دابع  هحفـص 223 ] دباییم [ . مایتلا  يدوز 
قسولا فصنب  اباغس  انئج  دقف  اندفرت  ويرقت  انرکشتل و  انئج  دقف  انیلا  عرسا  دمحم  لاقفرـشب  نب  دابع  كوخأ  تلقف  يدانملا  اذه  نم  لاقف 

لبقأ ورقف  ریغ  نم  ینغلا  اومدع  دقل  اوعاج  اوبغـس و  رـشاعم  لاقفرهـش  فصن  وأ  یف  نارهـشل و  اهذخف  انهر  انعرد  يذـه  ورمتو  بح  نم 
ثیللاک نافکلا  هب  يدارملا  هملـسم  نبا  هقناعفيرفن  رافکلا  اهب  ۀبرجم  دادح  ضیب  اننامیأ  یف  ورمأل  متئج  دقل  انل  لاقو  اعیرـس  يوهی  انوحن 

مه مارک  رفن  هسأرب  رم  ورتع  حـبذک  ثیبـخلا  هاـنلتق  اـمل  ناـکف  ناـبحاص  تلـصوربج و  نب  سبعوبا  هرطقف  هیلع  اتلـص  هفیـسب  دـش  وربزهلا 
هک يدوهی  درم  ره  رب  : » دیامرفیم ناناملسم  هب  ربمایپ  زورنآ  يادرفرصن  زعأ  ۀمعن و  لضفأب  انبأف  انسداس  هللا  ناک  ورب  قدص و  نم  كوهان 
هک دنسرتیم  و  دنزیمن ، مد  دهدیمن و  ناشن  ار  دوخ  اهنآ  نارس  زا  کیچیه  و  دنسرتیم ، تخـس  ندایدوهی  دیـشکب .» ار  وا  دیتفای  تسد 

دوهی نارـس  زا  هک  ام  سیئر  نیا  بشید  : » دنیوگیم هدمآ  ربمایپ  تمدخ  هب  نایدوهی  زا  ياهدع  . دنوش هتـشک  هناریگلفاغ  فرـشا  رـسپ  لثم 
رگا : » دیامرفیم دشاب .» هتخادنا  هارب  یبوشآ  ای  هدش  بکترم  یمرج  مینادیم  هک  ییاج  ات  هکنیا  نودب  تسا  هدـش  هتـشک  هناریگلفاغ  تسا 

 ] ام شهوکن  رد  يراعـشا  درکیم و  تیذا  ار  ام  امئاد  وا  یلو  دشیمن ، هتـشک  دوب  هتـسشن  شدوخ  ياج  رـس  شنابهذـم  مه  رگید  لثم  وا 
هثراحینب و نایدوهی  زا  هنینـس  نبا  «. دوب دهاوخ  ریـشمش  اب  شراک  رـس و  دنکب  يراک  نینچ  مه  امـش  زا  سک  ره  تفگیم . هحفص 224 ]
. دشکیم ار  هنینس  نبا  هدرب  تسد  دوعسم  نب  ۀصیحم  شدرارب  تسا . هدشن  ناملسم  زونه  هصیوح  تسا و  دوعـسم  رـسپ  هصیوح  نامیپمه 

هـصیحم تسوا »! لاـم  زا  وت  مکـش  ياـهیبرچ  زا  يرایـسب  یتشک ! ار  وا   » هک يو  ندز  هب  دـنکیم  عورـش  تسوا  زا  رتگرزب  هک  هصیوح 
رگا : » دسرپیم همیسارس  تشک .» مهاوخ  مه  ار  وت  دهدب  روتسد  داد  ار  وا  لتق  روتـسد  نم  هب  هک  صخـش  نآ  رگا  ادخب ، يرآ  : » دیوگیم

یتسارب دشاب  هیاپ  نیدـب  ات  شرثا  هک  ینید  : » دـیوگیم هصیوح  يرآ .» : » دـیوگیم تشک .»؟ یهاوخ  مه  ارم  دـهدب  روتـسد  وت  هب  دـمحم 
هارفذ تقبطل  هلتقب  ترما  ول  یما  نبا  موـلی  : دیارـسیم نینچ  هراـب  نیا  رد  هصیحم  . دوـشیم ناملـسم  و  تسا »! یبوـخ  روآ و  تفگـش  نید 

يرـصب و نیب  ام  یل  نأ  ول  اعئاط و  کتلتق  ینأ  ینرـس  ام  وبذاکب  سیلف  هبوصت  ام  یتم  هلقـص  صلخأ  حـلملا  نولک  ماسحبضاق  ضیبأـب 
ریز ثراح ، رتخد  هلمر  يهناخ  رد  دـننک . لمع  نآ  طیارـش  هب  هک  دنـسیونب  يداد  رارق  ات  دـنکیم  توعد  نایدوهی  زا  ربماـیپ  سپـسبرأم 
رـس هب  ینوـبز  سرت و  رد  دـنامیم و  رذـح  رب  زورنآ  زا  ناـیدوهی  دنـسیونیم . داد  رارق  تسا  هتخیوآ  شیاـههشوخ  هک  ییاـمرخ  تـخرد 
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هحفص 225 ] دنربیم [ .

رما يذ  هب  یشک  رکشل 

و دنراد ، هنیدم  يهقطنم  رد  زاتو  تخات  دـصق  دـناهدش و  زکرمتم  رما  يذ  رد  براحم ، هبلعث و  زا  یتیعمج  هک  دـسریم  شرازگ  ربمایپ  هب 
زا بکرم  یهاپـس  سأر  رد  لوـالا  عیبر  مهدزاود  هبنـشجنپ  زور  دـهدیم و  جیـسب  ناـمرف  تسا . روثعد  ماـن  هب  يدرم  اـب  اـهنآ  یهدـنامرف 

هارمه بسا  يدادعت  درامگیم . رهش  هرادا  هب  ار  نافع  نب  نامثع  شوخ ، بایغ  رد  دشکیم . هطقن  نآ  هب  رکشل  حلـسم  هاجنپ  دصراهچ و 
روبع [ - 287  ] هنیدم یلزنم  کی  رد  عقاو  بیبخ -  يهگنت  زا  دوریم و  [ - 286  ] تسا دحا  هوک  هنیدـم و  نایم  هک  یقنم -  زا  تسا . هاپس 

تـسا هبلعثینب  زا  هک  رابج  مان  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  دوریم . تسا -  عقاو  دجن  هب  هنیدـم  هار  رد  هک  هصقلا -  يذ  فرط  هب  سپـس  دـنکیم ،
رد : » دـیوگیم يراد »؟ يراک  هچ  برثی  رد  : » دنـسرپیم برثی .» : » دـیوگیم تساجک »؟ تدـصقم  : » دنـسرپیم وا  زا  دـننیبیم . اجنآ  رد 

: دهدیم باوج  تسا »؟ هدیسر  تشوگ  هب  يربخ  تدوخ  يهلیبق  زا  ای  ياهدروخرب  یتیعمج  اب  : » دنـسرپیم متـسه . يزیچ  نتفای  يهشیدنا 
وا دنربیم . ربمایپ  تمدخ  هب  ار  وا  تسا .» هدش  جراخ  هلحم  زا  شاهلیبق  زا  ياهدـع  اب  ثراح  رـسپ  روثعد  هک  ماهدرک  ادـیپ  عالطا  طقف  هن . »

رادربخ وت  تکرح  زا  رگا  و  دمآ ، دنهاوخن  وت  يهلباقم  هب  اهنآ  دمحم ، يا  : » دـیوگیم و  دوشیم . ناملـسم  دـنکیم . توعد  مالـسا  هب  ار 
وا ربمایپ  داد .» مهاوخ  ناشن  وت  هب  ار  اهنآ  فعـض  طاقن  يذوفن و  ياههار  میآیم و  وت  هارمه  نم  تخیرگ . دنهاوخ  هوک  ياههلق  هب  دنوش 

نابایب دنسریم . اهنآ  هب  ینـش  يهپت  کی  زارف  زا  هک  دهدیم  ناشن  ار  یهار  وا  دربیم . هحفص 226 ] هاپس [  هارمه  دراپـسیم و  لالب  هب  ار 
ربمایپ هجیتن ، رد  دناهدرک . ناهنپ  اههوک  رس  رد  ار  شیوخ  دنزرف  نز و  اههمر و  رتشیپ  و  دنزیرگیم ، هوک  ياههلق  هب  هاپس  ربارب  زا  اهنیـشن 
يدنت ناراب  دنزیم . ودرا  رما  يذ  رد  هاگنآ  دنیبیم . ورد  زا  دنتسه  اههوک  رس  رد  هک  ار  اهنآ  طقف  دنکیمن و  دروخرب  اهنآ  زا  کیچیه  اب 
هلـصاف شهاپـس  وا و  نایم  رما  يذ  يهرد  هکیلاـح  رد  دوشیم . سیخ  تسا  هدـش  رود  ودرا  زا  يراـک  يارب  هک  ربماـیپ  يهماـج  دریگیم .

اهنیـشن نابایب  دـشکیم . زارد  تخرد  ناـمه  ریز  دوخ  دکـشخب و  اـت  دـنکیم  نهپ  یتخرد  يور  هدروآ  نوریب  ار  شیوخ  يهماـج  تسا 
رارق وت  سرتسد  رد  دـمحم  : » دـنیوگیم تساهنآ -  درف  نیرتعاجـش  هدـنامرف و  هک  روثعد -  هب  دـنايو . لاح  رظان  هوک  زارف  زا  نانمچمه 

ریشمش یشکب .» ار  وا  یناوتیم  اهنآ  ندیسر  زا  لبق  دناوخب  کمک  هب  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا  هتفرگ  هلصاف  يردقب  شنارای  زا  تسا . هتفرگ 
يراد یسک  هچ  کنیا  دمحم ، يا  : » دیوگیم دریگیم و  رارق  ربمایپ  رس  يالاب  هتخآ  رشیمش  اب  ات  دیآیم  دنکیم و  لیامح  هتشادرب  ینارب 

نآ ربمایپ  و  دتفایمورف . شتـسد  زا  ریـشمش  ات  دروخیم  وا  يهنیـس  رب  بیغ  زا  یتسد  ار .» ادخ  : » دیامرفیم دنک »؟ عافد  مربارب  رد  وت  زا  ات 
هک مهدیم  یهاوگ  کنیا  سکچیه ! : » دـیوگیم درک »؟ دـهاوخ  عافد  مربارب  وت  زا  یـسک  هچ  کنیا   » هک دتـسیایم  شزارف  رب  هتفرگربار 

ار وا  ریشمش  ربمایپ  تسویپ .» مهاوخن  وت  هیلع  یهاپـس  چیه  هب  دباات  دنگوس ، ادخب  تسوا . ربمایپ  دمحم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  ییادخ 
روثعد منیا » هب  رتراوازس  نم  : » دیامرفیم ینم » زا  رترب  وت  ادخب  : » دیوگیم هتـشگرب  سپـس  دریگیم ، شیوخ  هار  وا  دهدیم و  شدوخ  هب 

، يرآ : » دـیوگیم يدرکن »؟ يراـک  ارچ  یتفاـی  تـسد  وا  رب  تسدـب  ریــشمش  هـک  وـت  :» دنــسرپیم وا  زا  ددرگیمرب . شاهلیبـق  دارفا  شیپ 
هتشرف هحفـص 227 ] هک [  متـسناد  و  مدیتلغرد . تشپ  هب  ات  تفوک  ماهنیـس  رب  هک  مدـید  الاب  دـنلب  نوگ و  دـیپس  يدرم  یلو  دـش  روطنیمه 

دارفا هاگنآ  تسویپ .» مهاوخن  وا  هیلع  یهاپـس  چیه  هب  رگید  و  تسادخ . ربمایپ  دـمحم  تسین و  هناگی  يادـخ  زج  ییادـخ  متفگ : و  تسا .
[ . 288  ] ددرگیمزاب هنیدم  هب  زور  هدزای  زا  سپ  ادخلوسر  . دنکیم توعد  مالسا  هب  ار  شیوخ  يهلیبق 

نارحب هب  یشکرکشل 

دوشیم هدامآ  یگنج  رفس  کی  يارب  دناهدش . زکرمتم  [ 289  ] نارحب رد  میلـسینب  هلیبق  زا  یهوبنا  تیعمج  هک  دسریم  شرازگ  ربمایپ  هب 
سأر رد  درامگیم و  رهش  يهرادا  هب  ار  موتکم  ما  نبا  هتشذگ  یلوالايدامج  زاغآ  زا  يزور  دنچ  دزاسیمن . راکشآ  ار  دوخ  دصقم  یلو 
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زا يدرم  دـسریم . نارحب  اـب  هار  بش  کـی  يهلـصاف  هب  اـت  دوریم  شیپ  تعرـس  هب  دـنکیم . تکرح  هدـنمزر  دصیـس  زا  بکرم  یهاـپس 
«. دناهتشگ رب  شیوخ  بآ  رس  هب  هدش و  ادج  مه  زا  زورید  : » دیوگیم دسرپیم . شزکرمت  هلیبق و  نآ  يهرابرد  وا  زا  . دنیبیم ار  میلـسینب 

اجنآ رد  زور  دنچ  تسین . اجنآ  سکچیه  دنیبیم  دوریم و  نارحب  هب  هاگنآ  دریگیم . رظنتحت  ار  يو  نایهاپـس  زا  یکی  ربمایپ ، روتـسدب 
لوـط هـب  زور  هد  وا ، یگنج  رفــس  دـنکیم . دازآ  زین  ار  درم  نآ  ددرگیمرب . هنیدـم  هـب  دــیآ  شیپ  يدروـخرب  هـکنیا  نودــب  دــنامیم و 

هحفص 228 ] [ . ] 290 . ] دماجنایم

هدرق هب  یمزر  دحاو  مازعا 

شیوخ ناوراک  هب  مالـسا  هاپـس  ضرعت  زا  دنکانمیب و  دنیامیپب  شیوخ  یتراجت  رفـس  رد  هک  ار  نیطـسلف -  ای  ماش -  هار  هک  نیا  زا  شیرق 
اب مینادیمن  دـنا . هتخادـنا  رطخ  هب  ار  ام  یتراجت  روشک  هار  شناوریپ  دـمحم و  : » دـیوگیم دوخ  ناتـسود  اـب  هیما  نب  ناوفـص  دنـسرتیم .

یتسود و نامیپ  ناناملـسم  اب  ابلاغ  یلحاس  هار  نیا  يهرانک  نانکاس  هک  اـصوصخم  مینک  هچ  دـنراد  رظن  ریز  ار  یلحاـس  هار  هک  وا  ناوریپ 
ماـمت يدوز  هب  مینک  جرخ  شیوخ  يهیامرـس  زا  میناـمب و  دوـخ  رهـش  رد  رگا  میورب . تراـجت  هب  هار  مادـک  زا  مینادیمن  دناهتـسب . حـلص 

روشکهب ناتـسمز  میوریم و  نیطـسلف  هب  ناتـسبات  میربیم و  راـک  هب  تراـجت  رد  ار  شیوخ  يهیامرـس  نوـنکا  هکیلاـح  رد  دـش . دـهاوخ 
«. متـسین دلب  ار  هار  نیا  نم  : » دیوگیم ناوفـص  ریگ .» شیپ  رد  ار  قارع  هار  نک و  كرت  ار  یلحاس  هار  : » دیوگیم بلطم  نبدوسا  هشبح .»
!« دیامیپیم ار  نآ  هتسب  مشچ  اب  دسانـشیم و  ار  هار  نیا  یـسک  ره  زا  رتهب  هک  درک  مهاوخ  یفرعم  وت  هب  ار  یـسک  نم  : » دیوگیم هعمزوبا 

تـسار : » دـیوگیم ناوفـص  تسا ». هدومیپ  ار  هار  نیا  راـب  دـص  هک  یلجع  ناـیح  نب  تارف  : » دـیوگیم وا »؟ تسا  یـسک  هچ  : » دـسرپیم
زا ار  وت  نم  : » دیوگیم تارف  مورب .» قارع  هار  زا  مهاوخیم  نم  : » دـیوگیم وا  هب  دـیآیم  یتقو  دتـسرفیم . تارف  لابند  هب  و  ییوگیم .»
نم : » دـیوگیم ناوفـص  تسا .» هایگ  بآ و  رپ  عفترم و  همه  هار  و  دـسریمن ، نآ  هب  دـمحم  نارای  زا  کـیچیه  ياـپ  هک  مربیم  قارع  هار 

هدامآ رفـس  يهنب  راب و  درک .» میهاوخ  ادـیپ  جایتحا  مک  یلیخ  بآ  هب  تسا  یگدـنراب  لـصف  نونکا  نوچ  یلو  مهاوخیم ، ار  یهار  نینچ 
مه شیرق  نارگناوت  زا  ياهدع  دتسرفیم . هرقن  شمش  دنچ  هحفص 229 ] اب [  الط  لاقثم  دصیـس  يو  یتراجت  ناوراک  اب  هعمزوبا  دنکیم .

ناوفـص و  دـنوشیم . ناوراـک  مزـالم  رگید  رفن  دـنچ  يزعلادـبع و  رـسپ  بطیوح  و  هعیبروـبا ، رـسپ  هللادـبع  دـننکیم . وا  هارمه  ییاـهلاک 
زرم قرع -  تاذ  يوس  هب  ور  و  مهرد ... رازه  یـس  نزوب  نیمـس  ياههماج  ات  هتفرگ  هرقن  ياهشمـش  زا  دـنکیم  راـب  یتفگنه  يهیاـمرس 

کیدزن ریضنینب -  نایدوهی  يهلحم  رد  تسا  رفاک  زونه  هک  یعجشا  دوعـسم  نب  میعن  فرط ، نیا  زا  . دنهنیم [ - 291  ] همامت دجن و  نایم 
یهاگ تسا -  ناملسم  هک  ملسا -  نب  نامعن  رسپ  طیلس  دوشیم . مرگرس  يراسگ  هداب  هب  دیآیم و  قیقحلاوبا  رسپ  هنانک  هناخ  هب  هنیدم - 

دیآیم يدوهی  يهنانک  يهناخ  هب  مه  وا  اقافتا  دنکیم . رتیبل  تسا  هدشن  مرح  بارش  زونه  نوچ  دیآیم و  ریـضنینب  نایدوهی  يهناخ  هب 
ادخلوسر تسا . هداتفا  هار  هب  هکم  زا  رایسب  لاوما  اب  یناوراک  هارمه  هیما  نب  ناوفص  هک  دیوگیم  میعن  دوشیم . مرگرـس  ودنآ  رانک  رد  و 

دحاو نیا  رخآلا ، يدامج  لوا  بش  دـننک . فرـصت  ار  ناوراک  نآ  ات  دـهدیم  تیرومأم  راوس  دـص  کی  یهدـنامرف  هب  ار  هثراح  نب  دـیز 
هنیدـم هب  لاوما  دـنوشیم و  ریـسا  رفن  ود  دـنزیرگیم و  ناوراک  نارـس  دـناسریم . ناوراک  هب  ار  دوخو  دـنکیم  تکرح  هنیدـم  زا  یمزر 

ناگدنمزر نایم  دزرایم  مهرد  رازه  داتشه  هک  ار  هیقب  دنکیم و  ادج  تسا  مهرد  رازه  تسیب  هک  ار  اهنآ  سمخ  ربمایپ ، دوشیم . هدروآ 
هحفص [ . ] 292  ] دوشیم ناملسم  دریذپیم و  دیآ . رد  مالسا  نید  هب  دوشیم  داهنـشیپ  نایح  نب  تارف  هب  دیامرفیم . میـسقت  دحاو  نامه 

[ 230

نیکاسملا ما  بنیز  هصفح و  اب  جاودزا 

اب تسا  هدـمآ  ایند  هب  تثعب  زا  شیپ  لاس  جـنپ  هک  وا  دـیآیم . رد  ربمایپ  يرـسمه  هب  باـطخ -  نب  رمع  رهاوخ  هصفح -  نابعـش ، هاـم  رد 
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يارب ربمایپ  دوریم . ایند  زا  ردب  گنج  زا  سپ  سینخ  دننکیم . ترجه  هنیدم  هب  دنناملسم  هک  ود  ره  دنکیم و  جاودزا  هفاذح  نب  سینخ 
رتخد بنیز  ناضمر ، هاـم  رد  [ . 293  ] دریذپیم دریگیم  هزور  دـناوخیم و  زامن  رایـسب  هک  ار  نز  نیا  يرـسمه  يو  يهداوناخ  یتسرپرس 

هدوب و ثراح  نب  ةدـیبع  رـسمه  تسا  هلاس  یـس  ینز  هک  يو  دـنیزگیمرب . شیوخ  يرـسمه  هب  ار  نیکاـسملاما  هب  بقلم  هیلـاله  همیزخ 
ایند زا  يرجه ، مراهچ  لاس  رخآلا  عیبر  رخآ  رد  دـعب و  هاـم   9 نیکاسملاما -  بنیز -  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  ردب  گنج  رد  شرهوش 

[ . 294  ] دراپسیم كاخ  هب  عیقب  رد  ار  وا  ربمایپ  دوریم و 

ماقتنا يهشیدنا  رد  نارفاک 

رسپ : » دنیوگیم تشک »؟ یسک  هچ  ار  لهجوبا )  ) مکحلاوبا : » دسرپیم دناهتشاد  تکرـش  ردب  گنج  رد  هک  یناسک  زا  باطخ ، نب  رارض 
یسک هچ  ار  طیعم  یبا  نب  ۀبقع  : » دسرپیم فاسی .» نب  بیبح  : » دنهدیم باوج  تشک »؟ یـسک  هچ  ار  فلخ  نب  ۀیما  : » دسرپیم ءارفع ».

و دربیم ، مان  دناهدش  هتشک  هک  ار  شیرق  نارتهم  کیاکی  هنوگنیمه  هحفص 231 ] حلقا [ .» یبا  نب  تباث  رسپ  مصاع  : » دنیوگیم تشک »؟
نب کلام  : » دنیوگیم درک »؟ ریـسا  یـسک  هچ  ار  ورمع  نب  لیهـس  : » دسرپیم تسا . هدـش  هتـشک  یـسک  هچ  تسدـب  هک  دـنیوگیم  وا  هب 

. دناتسب نانمؤم  زا  ار  اهنآ  نوخ  ماقتنا  هک  دریگیم  میمصت  [ . 295 « ] مشخد

تداهش يوزرآ  راظتنا و  رد 

میتی دوشیم . رداص  هبابلوبا  عفن  هب  ربمایپ  يأر  دنکیم . يوعد  يهماقا  هیلع  يرادراب  لخن  رـس  رب  هدـمآ  ربمایپ  تمدـخ  هب  راصنا  زا  یمیتی 
. دـشخبب میتی  نآ  هب  ار  اـمرخ  تخرد  نآ  هک  دـهاوخیم  هباـبلوبا  زا  ربماـیپ  دوش . هداد  وا  هب  اـمرخ  تخرد  نآ  هک  دـهاوخیم  ساـمتلا  هب 

نب تباـث  دریذـپیمن . تشاد .» یهاوـخ  تشهب  رد  يرادراـب  ياـمرخ  تـخرد  یـشخبب  يو  هـب  ار  نآ  رگا  : » دـیامرفیم وا  هـب  دریذـپیمن .
هچ مهدب  میتی  نآ  هب  ار  رادراب  لخن  نآ  رگا  ادخلوسر ، يا  : » دنکیم ضرع  هدمآ  ربمایپ  تمدخ  هب  دونـشیم  ار  نخـس  نیا  هک  هحادـحد 
وا زا  ار  رادراب  لخن  نآ  هبابلوبا ، هب  ناتـسلخن  کی  نداد  اـب  هحادـحد  نب  تباـث  تشهب » رد  يرادراـب  لـخن  : » دـیامرفیم تشاد »؟ مهاوخ 
«. تشاد دهاوخ  تشهب  رد  ياهتخیوآ  هشوخ  راب  رپ  يامرخ  ناتخرد  هچ  هحادحد  نبا  : » دیامرفیم ربمایپ  دشخبیم . میتی  نآ  هب  درخیم و 

هحفص 232 ] [ . ] 296 ... ] دیآ لئان  تداهش  راختفا  هب  هحادحد  نب  تباث  هک  دنشکیم  راظتنا  همه 

دحا گنج 

هراشا

ترجه زا  سپ  هام   32 يرجه ، موس  لاس  لاوش  متفه  هبنش 

هکم رد 

فقوتم هودنلاراد  رد  نانچمه  لومعم  قبط  تسا  هدروآ  ماش  زا  نایفـسوبا  هک  یناوراک  راب  دندرگیمزاب  هکم  هب  ردـب »  » زا ناکرـشم  نوچ 
، معطم نب  ریبج  بلطم ، نب  دوسا  شیرق : فارـشا  تسا . هدرک  يراددوخ  اـهنآ  عیزوت  زا  اـهالاک  ناـبحاص  ندوبن  تلعب  نایفـسوبا  تسا و 

یبا نب  هللادبع  ماشه ، نب  ثراح  يزعلادبع ، نب  بطیوح  هعیبر ، یبا  نب  هللادـبع  ماشه ، نب  ثراح  لهجوبا ، رـسپ  همرکع  ۀـیما ، نب  ناوفص 
ار شراـب  ياهدروآ و  هـک  یناوراـک  نـیا  : » دــنیوگیم هـتفر  نایفــسوبا  شیپ  باـها ، یبا  نـب  ریجح  و  يزعلادــبع ، نـب  بطیوـح  هـعیبر ،

دوس يهلیسوب  ات  دنهاوخیم  لد  هت  زا  یتیاضر  اب  نانآ  تسا . شیرق  یتراجت  يهیامرس  هکم و  مدرم  لاوما  اهنیا  هک  ینادیم  ياهتشادهگن 
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نادـنزرف و ناردــپ و  زا  یناـسک  هحفـص 233 ] هچ [  هـک  ینادیم  دوـخ  و  دـننک . كرادـت  دـمحم  اـب  گـنج  يارب  يرکـشل  لاوـما  نـیا 
رگا : » دیوگیم يرآ .» : » دنهدیم باوج  دنیوگیم ؟» لد  هت  زا  ار  نیا  شیرق  اعقاو  : » دسرپیم نایفسوبا  دناهدش .» هتـشک  ام  نادنواشیوخ 

یپ ردو  هدـیدغاد  نـم  اریز  دـننک . تقفاوـم  داهنـشیپ  نـیا  اـب  هـک  میتـسه  یناـسک  نـیلوا  فاـنم  دـبع  ینب  ماهریـشع  نـم و  دـشاب  روـطنیا 
دراد راب  هک  ییاهراک  تسا و  رتش  رازه  کی  زا  بکرم  ناوراک  «. دناهدش هتـشک  ردـب  رد  ماهداوناخ  ناگرزب  هلظنح و  مرـسپ  میهاوخنوخ ،
رانید رازه  هاجنپ  سپ  دـنربیم . دوس  رانید  کی  يراـنید  تسا  هزغ  دـصقم  هب  هراومه  هک  شیوخ  تراـجت  رد  تسا و  راـنید  رازه  هاـجنپ 
دزنو دـننکیم  باـن  يـالط  هب  لیدـبت  ار  دوس  اـهالاک ، شورف  زا  سپ  دـنهدیم . صاـصتخا  هاپـس  كاردـت  هب  ار  یتراـجت  رفـس  نیا  دوس 

يراددوخ دناهتـشگزاب  ردـب »  » هار همین  زا  هک  نیا  لیدـب  هرهز  يهریـشع  ياهالاک  نداد  لـیوحت  زا  نایفـسوبا ، . دـنامیم تناـما  نایفـسوبا 
. دـهدیم لیوحت  اهنآ  هب  تسا  هرز  نب  فانم  دـبع  ینب  هب  قلعتم  هچنآ  تسه و  شنادـنواشیوخ  لـفون و  نبۀـمرخم  لاـم  هچنآ  دـنکیم .

نایفـسوبا هب  سنخا  متـسین . شیوخ  لاوما  نتفرگ  لـیوحت  هب  رـضاح  نم  یهدـن  لـیوحت  ناـنآ  هب  ار  هرهزینب  لاوما  اـت  دـیوگیم  همرخم 
«. دـندش ادـج  شیرق  هاپـس  زا  هار  همین  رد  نوچ  : » دـیوگیم یهدیمن »؟ نانآ  هب  ار  هرهزینب  لاوما  ارچ  شیرق  لاوما  ناـیم  زا  : » دـیوگیم
مه اـم  دیـشکن . رکـشل  تهجیب  دـیدرگرب و  تسج  رطخ  زا  ناوراـک  هک  ـالاح  هک  يداتـسرف  ماـغیپ  شیرق  يارب  تدوـخ  وـت  : » دـیوگیم

تسدگنت دنرادن و  یهانپ  تشپ و  هریشع و  هک  مه  يدارفا  دریگیم . لیوحت  ار  شیوخ  ياهالاک  مه  هرهز  يهریشع  هجیتن  رد  میتشگرب .»
اهدعب دننکیم  هکم  ناکرـشم  نارگناوت و  هک  لام  فرـص  نیا  يهرابرد  . دـنریگیم تسا  هدرک  هک  يدوس  اب  ار  شیوخ  ياهالاک  دنتـسه 

یشکرکشل هب  میمصت  نوچ  [ . 297 ...« ] هللا لیبس  نع  اودصیل  مهلاوما  نوقفنی  اورفک  نیذـلا  نا  [ » هحفص 234 دیامرفیم [ : نینچ  دنوادخ 
ياهدـنویپ نیرتمکحم  هک  ةانم  دـبع  هچ  میهاوخیم ، کمک  اهنآ  زا  میدرگیم و  درگنابایب  لئابق  نایم  رد  دـنیوگیم : دوخ  اب  دـنریگیم 

دننکیم ادیپ  نیا  رب  رظنقافتا  دوش . هارمه  ام  اب  شیباحا »  » زا سک  ره  نینچمه  تشاذگ . دنهاوخن  اهنت  ار  ام  دـنراد  ام  اب  ار  يدـنواشیوخ 
دـنریذپیم و لوا  رفن  هس  هزعوبا . و  يرعبز ، نبا  بهووبا ، رـسپ  ةریبه  صاع ، ورمع  نیـشن  نابایب  لئابق  ناـیم  هب  ار  شیرق  زا  رفن  راـهچ  هک 

دنگوس تخاس و  دازآ  ارم  ياهیدف  نتفرگیب  هداهن  تنم  نم  رب  اهنت  دمحم  ردـب ، گنج  زا  سپ  : » دـیوگیم دریذـپیمن و  یحمج  هزعوبا 
: دـیوگیم دریذـپیمن و  ورب »! ایب  : » دـیوگیم هتفر  وا  شیپ  هیما  نب  ناوفـص  منکن .» ینابیتشپ  يو  ربارب  رد  ینمـشد  چـیه  زا  دـباات  مردوخ 

نم رب  وا  مراد . افو  شوخ  دهعت  هب  نم  و  منکن . ینابیتشپ  يو  ربارب  رد  ینمـشد  چـیه  زا  هک  ماهدرپس  دـهعت  دـمحم  هب  ردـب  گنج  زا  سپ  »
ره یتشگرب  ملاس  رگا  وش ، هارمه  ام  اب  : » دـیوگیم تفرگ .» هیدـف  اـی  تشک و  اـی  درکن و  دازآ  ار  سکچیه  تخاـس و  مدازآ  هداـهن  تنم 

ناوفـص شیادرف  دریذپیمن . دوب .» دهاوخ  نم  يهدهع  رب  تاهداوناخ  یتسرپرـس  يدش  هتـشک  رگا  داد و  مهاوخ  وت  هب  یهاوخب  لوپ  ردـق 
منامب هدنز  مدرکیمن  رکف  نم  : » دـیوگیم وا  هب  ریبج  لبق ، زور  يوگتفگ  رارکت  زا  سپ  وا و  شیپ  دـیآیم  معطم  نب  ریبج  هارمه  هیما  نب 

نیا ندینـش  اب  هزعوبا  يریذپن »! وت  دنکب و  ییاضاقت  دـیایب و  وت  شیپ  هحفص 235 ] ناوفـص [  لثم  یمرتحم  صخـش  هک  منیبب  ار  يزور  و 
ار تایبا  نیا  دـنکیم و  جیـسب  قیوشت و  ار  اهنآ  دوریم و  نیـشن  نابایب  لـئابق  ناـیم  هب  موریم . تیرومأـم  هب  دـیوگیم  دریذـپیم و  فرح ،

کیرحت هب  مه  رفن  هس  نآماعلا  دعب  مکرصن  ینودعت  مالسا ال  لک  ینوملست ال  الماح  مکوباو  ةامح  متنأ  مازرلا  ةانم  دبع  ینب  ای  : دناوخیم
، هنیدم هب  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  یفرط  زا  [ . 298  ] دننکیم جیسب  ار  اهنآ  دنوریم و  فیقث  يهلیبق  هب  دنرامگیم . تمه  لئابق  نآ  جیـسب  و 
اب میهد .» يرای  ار  اهنآ  هتفر  شیرق  شیپ  هکم و  هب  دییایب  تسا  طلـسم  اجنیا  رد  دمحم  : » دـیوگیم شیوخ  يهریـشع  هب  راکتـشز  رماعوبا 

هچنآ دنتسه و  قح  رب  اهنآ  هک  دیوگیم  هدرک  کیرحت  ناناملـسم  هیلع  ار  شیرق  دوریم و  هکم  هب  هدرک  چوک  سوا  يهلیبق  زا  رفن  هاجنپ 
، دوریم هارمه  اهنآ  اب  دننکیم  دحا  گنهآ  شیرق  یتقو  یلو  دنکیمن ، تکرش  ردب  هب  شیرق  یـشکرکشل  رد  تسا . لطاب  هدروآ  دمحم 
«. تساخ دنهاوخرب  نم  يرادفرط  هب  اهنآ  يهمه  مس  رب  شیوخ  موق  نیمزرـس  هب  یتقو  و  نم ، يهریـشع  زا  دـنرفن  هاجنپ  اهنیا  دـیوگیم : و 

نانز ندربن  ای  ندرب  هلأسم  رـس  رب  دننکیم  یـشکرکشل  گنهآ  نوچ  [ . 299  ] دندنبیم دـیما  شکمـشک  هب  هدرک  رواب  ار  وا  فرح  شیرق 
ار راکنیا  همه  زا  شیپ  نم  دـیربب و  گنج  هب  ناتدوخ  اـب  ار  ناـتیاهنز  : » دـیوگیم هیما  نب  ناوفـص  دـتفایم . فـالتخا  اـهنآ  ناـیم  شیوخ 
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نوخ دنیامب . راوتسا  نادیم  رد  هحفص 236 ] هک [  دنوشیم  ثعاب  دنکیم و  دای  ردب  گنج  ياههتشک  زا  امش  يارب  اهنآ  هچ  درک . مهاوخ 
هار نیا  رد  ای  میناتـسب  شیوخ  ماـقتنا  هک  نیا  زا  شیپ  میهاوخیمن  هک  هدرپس  گرم  هب  لد  میتسه  یمدرم  اـم  تسا و  هزاـت  اـم  ياههتـشک 

و. میاـمنیم » تقفاوم  وت  داهنـشیپ  اـب  هک  متـسه  یـسک  نیتـسخن  نم  : » دـیوگیم لـهجوبا  رـسپ  همرکع  میدرگرب .» هناـخ  هب  میوش  هتـشک 
: دـیوگیم شیرق  ياهنمجنا  نایم  رد  تساخرب  داهنـشیپ  نیا  اب  تفلاخم  هب  یلید  يهیواعم  نب  لفون  دـیامنیم . تقفاوم  مه  صاـعورمع 
هب ناتنانز  دربب و  نمـشد  ار  گنج  هک  مراد  نیا  فوخ  نم  دـیربب و  نمـشد  غیت  مد  هب  ار  ناتنانز  هک  تسین  هنالقاع  نیا  شیرق ، هورگ  يا  »

تفلاخم هتفر  نایفـسوبا  شیپ  لفون  میوگیم .» نم  هک  دوش  نآ  زج  مراذگیمن  : » دیوگیم ناوفـص  دیوش .» هتـسکشرس  هدمآ  رد  تراسا 
. ياهتـشگرب تنز  شیپ  هدرب  ردب  ناج  ردب  گنج  زا  وت   » هک دروآیمرب  دایرف  نایفـسوبا -  نز  هبتع -  رتخد  دنه  . دنکیم رارکت  ار  شیوخ 
هب ام  نازیزع  نآ  دـندنادرگرب و  هفحج  زا  ار  هدـنزاون  ياهزنیک  ردـب ، هب  یـشکرکشل  رد  دـش . میهاوخ  رـضاح  گنج  نادـیم  رد  ام  يرآ ،
.«. دوب مهاوخ  اهنآ  تامیمـصت  عباـت  درک و  مهاوخن  تفلاـخم  شیرق  یعمج  هتـسد  میمـصت  اـب  نم  : » دـیوگیم نایفـسوبا  دـنتفر .» نتـشک 

. بهو نب  دعـس  رتخد  همیما  و  هبتع ، رتخد  دـنه  دربیم : هارمه  ار  نز  ود  نایفـسوبا  دـنربیم . گنج  هب  دوخ  اـب  ار  شیوخ  ناـنز  ناسنیدـب 
هفالس شرـسمه  هحلط ، یبا  نب  ۀحلط  هنانک . نب  لذعم  رتخد  موغب  و  یفقث ، دوعـسم  رتخد  هزرب  دربیم ،: هارمه  نز  ود  مه  هیما  نب  ناوفص 

نب هبنم  رتخد  دـنه  شنز  اب  صاـعورمع  دربیم . هارمه  ار  میهجما  شنز  لـهجوبا  رـسپ  همرکع  دربیم . هارمه  تسا  سوا  يهلیبق  زا  هک  ار 
یتقو گنج  رد  دـعب  هک  دربیم  هارمه  ار  هرمع  شنز  نایفـس  نب  بارغ  دوریم ... زیزعوبا  شرـسپ  اب  کلام  رتخد  سانخ  دوریم . جاجح 

جیـسب مه  هاـنکینب  يهلیبق  [ . 300 .... ] دربیم ـالاب  هتـشادرب  ار  مچرپ  دـتفایم  اـهنآ  مـچرپو  هحفـص 237 ] دـننکیم [  ینیـشنبقع  شیرق 
ناشرفن دصتفه  هک  یگنج  درم  رازه  هس  زا  تسا  بکرم  شنادحتم  شیرق و  هاپـس  دنوشیم . جیـسب  رفن  دـص  فیقث  يهلیبق  زا  دـنوشیم .

نب ۀحلط  تسد  رد  هاپـس  مچرپ  هناگی  . رایـسب هحلـسا  گرب و  زاس و  اب  دنراد  رتش  رازه  هس  دنـشکیم و  كدی  بسا  تسیود  دنـشوپ . هرز 
. تسا هحلط  یبا 

سابع شرازگ 

هب ار  رافغینب  زا  يدرم  ددنبیم و  ار  نآ  رـس  هتـشون  ياهمان  ربمایپ -  يومع  بلطملادبع -  نب  سابع  دنکیم  تکرح  گنهآ  هاپـس  یتقو 
هب میمـصت  شیرق  هک  دـهدیم  ربـخ  يو  هب  نآ  رد  دـناسرب . ادـخلوسر  هب  هزور  هس  ار  هماـن  نآ  هـک  دراذـگیم  رارق  وا  اـب  دریگیم و  دزم 

كدی بسا  تسیود  تسا ، رفن  رازه  هس  ناشدادعت  و  دهد ، ماجنا  اهنآ  اب  هلباقم  يارب  ار  مزال  تامادقا  دـناهتفرگ و  هنیدـم  هب  یـشکرکشل 
رد ربمایپ  دنیبیم  دسریم و  هنیدم  هب  کیپ  دناهتـشادرب . رایـسب  گرب  زاسو و  دـنراد  رتش  رازه  هس  دنـشوپ و  هرز  رفن  دـصتفه  دنـشکیم ،

ار همان  ربمایپ  دنکیم . میدقت  ار  همان  دوش ، غالا  راوس  دهاوخیم  هک  دنیبیم  ابق  دجسم  برد  رب  ار  ترـضح  و  دوریم ، ابق  هب  تسین . رهش 
يارـس هب  سپـس  دوش . علطم  نآ  نومـضم  زا  یـسک  دراذگن  هک  دنکیم  شرافـس  یبا  هب  دعب  دناوخب . شیارب  ات  دهدیم  بعک  نب  یبا  هب 
سابع هک  ار  یشرازگ  وگب .» یهاوخیم  هچ  ره  هن ، : » دیوگیم دعس  تسه »؟ یـسک  هناخ  رد  : » دسرپیم وا  زا  دیآیم و  رد  عیبر  نب  دعس 

«. دشاب یبوخ  دماشیپ  نیا  مراودیما  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دـیوگیم دعـس  دـهدیم . حرـش  شیارب  تسا  هداد  بلطملادـبع  هحفـص 238 ] نب [ 
دعس هب  هک  نیا  زا  سپ  ربمایپ  تسا »! هدمآ  يدب  شرازگ  دمحم  هب   » هک دننکارپیم  هعیاش  دنوشیم و  لاحشوخ  ناقفانم  هنیدم و  نایدوهی 

: دیوگیم يو  هب  هدمآ  دعـس  رـسمه  دوریم  یتقو  دریگیم . شیپ  رد  ار  هنیدم  هار  درادـهگن  ناهنپ  ار  ربخ  هک  دـنکیم  شرافـس  عیبر  نب 
يارب تسا  هدینـش  ار  هچنآ  و  مدرکیم »! شوگ  متـشاد  نم  : » دیوگیم تسا »! طوبرم  هچ  وت  هب  : » دیوگیم تفگ »؟ هچ  وت  هب  ادخ  ربمایپ  »

رد یـسک  وگب ، یهاوخیم  هچ  ره  میوگیم  ادـخ  ربمایپ  هب  یتقو  منیبن  رگید  : » دـیوگیم وا  هب  دوشیم و  تحاران  دعـس  دـیوگیم . زاب  وا 
يارب هکیلاح  رد  دسریم  ربمایپ  هب  ناحطب  لپ  رس  رد  ات  دربیم  ناود  ار  وا  هتفرگ  ار  شنز  نابیرگ  هاگنآ  ینک »! عمس  قارتسا  تسین ، هناخ 

. مدشن نتفگ  هب  رـضاح  نم  تفگ . هچ  وت  اب  ربمایپ  هک  دیـسرپ  نم  زا  منز  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دـنکیم ضرع  و  تسا . هدـنامن  یقمر  نز  نآ 
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وت دوش و  اـشفا  ربخ  نآ  زا  ياهراـپ  هک  مدیـسرت  نم  تفگ . زاـب  میارب  ار  ربخ  نآ  يهمه  تسا و  هدینـش  ار  اـم  يوگتفگ  هک  تفگ  تقونآ 
شیرق یـشکرکشل  زا  مدرم  هک  درذگیمن  يزیچ  نک .» اهر  ار  نز  نیا  : » دیوگیم وا  هب  ربمایپ  ماهدرک .» اشفا  ار  تزار  نم  هک  يرب  نامگ 

[ . 301  ] دنوشیم ربخاب 

هار رد  شیرق  هاپس 

، هنیدـم رد  دـناهدز . ودرا  هک  دـننیبیم  يوط » يذ   » ردار شیرق  و  دـننکیم ، رفـس  هکم  زا  شاهلیبق  زا  رفن  دـنچ  اـب  یعازخ  ملاـس  نب  ورمع 
هلصاف هنیدم  اب  زور  دنچ  هک  غبار »  » رد ار  شیرق  هحفص 239 ] نتشگرب [  رد  دندرگیمرب . دنهدیم و  ربخ  ربمایپ  هب  ار  شیوخ  تادوهشم 

هکم فرط  هب  زورید  شتـسود  دنچ  ملاس و  نب  ورمع  هک  دسریم  ربخ  نایفـسوبا  هب  ءاوبا  رد  دـننکیم . جـک  ار  دوخ  هار  دـننیبیم و  دراد 
ار ام  دادعت  دناهداد و  رادشه  وا  هب  دناهداد و  ربخ  وا  هب  ام  یـشکرکشل  زا  هتفر  دمحم  دزن  اهنآ  هک  مروخیم  دنگوس  : » دـیوگیم دـناهتفر .
«. مینک ادیپ  یسرتسد  اهنآ  هب  میناوتب  رفس  نیا  رد  منکیمن  رکف  نم  دناهدرب . هانپ  شیوخ  ياهوراب  جرب و  هعلق و  هب  نونکا  اهنآ  و  دناهتفگ .

مینکیم عطق  ار  شناتخرد  يهمه  میروآیم و  جرزخو  سوا  ناتسلخن  هب  ور  دندشن  وربور  ام  اب  تشد  رد  رگا  : » دیوگیم هیما  نب  ناوفص 
هب ور  ام  اب  تشد  رد  رگا  و  دنروآ . دوجوب  شدننام  یناتـسلخن  غاب و  دنناوتن  ناشرمع  رخآ  ات  دنامن و  اهنآ  يارب  ياهعرزم  کلم و  چیه  ات 

يهزیگنا هب  ام  و  دـنرادن ، اهنآ  میراد و  بسا  اـم  تساـهنآ و  زا  رتشیب  اـم  گرب  زاـس و  حالـسو و  تساـهنآ  زا  شیب  اـم  تارفن  دـندش  ور 
هک ياهطقن  ره  رد  دناهدش و  هارمه  هاپس  اب  هتشادرب  هریاد  مه  نانز  [ . 302 «. ] دنرادن ياهزیگنا  نینچ  اهنآ  میگنجیم و  اهنآ  اب  یهاوخنوخ 

دـنربیم و رـس  رتش  و  دـنزیم ، ودرا  یبآ  ره  رـس  رب  هاپـس  دـننکیم . کیرحت  ردـب  ياههتـشک  زا  ندروآ  داـی  اـب  ار  نادرم  دـنیآیم  دورف 
هدع دنـسریم  ءاوبا  هب  نوچ  دننکیم . هدافتـسا  زین  دناهدیرخ  ناوراک  ياهالاک  دوس  اب  هک  ياهشوت  زا  دـننکیم و  هار  هشوت  دـنروخیم و 

ار دـمحم  ردام  روگ  دـییایب  مینارگن . دـنوش  ریـسا  ناـمنانز  هک  نیا  زا  اـم  دـیاهدروآ و  هارمه  ار  ناـتنانز  امـش  : » دـنیوگیم نارگید  هب  يا 
تسد رد  تردام  ياهناوختسا  هک  تفگ  دیناوت  دروآ  رد  تراسا  هب  ار  ناتنانز  زا  یکی  رگا  دنتسه . ام  فعض  يهطقن  نانز  اریز  میفاکشب .

زا کیچیه  رگا  و  درک . دـهاوخ  دازآ  ار  ناتریـسا  اهناوختـسا  نآ  يازا  رد  دـشاب  هتـشاد  تسود  دراد  اعدا  هکنانچ  ار  شردام  رگا  تسام .
دهاوخ لیوحت  امش  زا  ار  اهناوختـسا  نآ  تفگنه  یلوپ  تخادرپ  اب  دشاب  هتـشاد  تسود  شردام  رگا  درکن  هحفص 240 ] ریسا [  ار  ناتنانز 

نیا رگا  هک  نزن  ار  شفرح  : » دنیوگیم اهنآ  دنکیم . تروشم  شیرق  نارظنبحاص  زا  ياهدع  اب  داهنـشیپ  نیا  يهرابرد  نایفـسوبا  تفرگ .»
سنا مانب  نابهدید  ود  ربمایپ  لاوش ، مجنپ  هبنشجنپ  بش  «. تفاکـش دنهاوخ  ار  ام  ياههدرم  روگ  هعازخ  رکبینب و  يهلیبق  ود  منیکب  ار  راک 

ات دنیآیم  اهنآ  یپ  زا  دنیبیم و  قیقع  رد  ار  شیرق  ود ، نآ  دتسرفیم . نمـشد  يهرابرد  تاعالطا  بسک  يارب  ار  هلاضف  نارـسپ  سنوم  و 
زور ییامیپهار  زور  هد  زا  سپ  شیرق  هاپـس  . دـندرگیم زاب  ربمایپ  تمدـخ  هب  شرازگ  ضرع  يارب  اجنآ  زا  دـننزیم . ودرا  ءاـطو  رد  شرق 

هدـمآ ءاطو  هب  هفیلحلاوذ  زا  ناهاگحبـص  دـنراد . هارمه  بسا  تسیود  رتش و  رازه  هس  اـهنآ  دـسریم . هفیلحلاوذ  هب  لاوش  مجنپ  هبنـشجنپ 
[ . 303  ] دننزیم ودرا 

هنیدم رد 

زور دنچ  : » دیوگیم وا  هب  رـشبم  دنیبیم . ار  رذـنملادبع  نب  رـشبم  باوخ  رد  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  ردـپ  مارح -  نب  ورمع  نب  هللادـبع 
میوریم و دهاوخیم  ناملد  هک  نآ  ياج  ره  هب  تشهب . رد  : » دهدیم باوج  ییاجک »؟ رد  وت  :» دسرپیم وا  زا  ییآیم .» ام  شیپ  وت  رگید 

يارب ار  باوخ  نیا  ورمع  نب  هللادبع  مدش .» هدنز  دعب  يرآ ، : » دیوگیم يدشن »؟ هتـشک  ردـب  گنج  رد  وت  رگم  : » دـسرپیم میدرگیم .».
فرج و ات  دـحا  رد  عقاو  ءاـطو  زا  هک  ار  ینیمز  ناناملمـسم  [ . 304 « ] تداهـش ینعی  نیا  رباجوبا ! : » دیامرفیم دنکیم . ناتـساد  ادخلوسر 

یناوارف بآ  دننکاس . لهـشالادبع  رفظ و  هثراح و  هملـسینب و  ریاشع  عیـسو ، نیمز  نیا  رد  دناهتـشاک . دراد  دادتما  هحفص 241 ] هصرع [ 
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ینیمز اهنت  ریضح  نب  دیسا  دیشک . نآ  زا  یبآ  لطس  ناوتیم  تسد  تکرح  کی  اب  تسا و  قمع  مک  هک  ییاهاچ  رد  تسه  فرج  رد  مه 
بـش دنکانمیب  ناکرـشم  تراغ  زا  هک  ناناملـسم  ددنب . هشوخ  هک  دوریم  وج  مدنگ و  تسا . هتـشاک  وج  دـنهدیم  بآ  رتش  تسیب  هک  ار 

نارتش و ناکرـشم  دنروآیم . هنیدم  هب  ار  ناشنارگراک  دنکیم و  راک  عرازم  رد  هک  ار  ینارتش  راک و  تشک و  يرایبآ و  لئاسو  هبنـشجنپ 
فلع اهنآ  يارب  هدروآ  درگ  ار  اهنآ  هاگنابش  دنرچیم . ار  هبنش  جنپ  زور  مامت  دننکیم و  اهر  وج  مدنگ و  عرازم  نایم  رد  ار  دوخ  ياهبسا 

دنامیمن اج  رب  نآ  رد  ياهزبس  چیه  بش  ات  هکیروطب  دننکیم  اهر  رازتشک  رد  ار  اهبـساو  نارتش  هرابود  هعمج  حبـص  دنزیریم . هدش  ورد 
دهدیم تیرومأم  هنایفخم  ار  رذنم  نب  بابح  ربمایپ ، دباییم  رارقتـسا  دنزیم و  ودرا  دودحنآ  رد  ناکرـشم  هاپـس  هک  نیا  ضحمب  [ . 305]

روضح رد  ار  دوخ  شرازگ  هک  دـیامرفیم  دـیکأت  و  دـهد . شرازگ  هدروآ  درگ  ار  مزـال  تاـعالطا  دـنک و  یباـیزرا  ار  نمـشد  يورین  اـت 
یبایزرا یـسررب و  تقدب  ار  نآ  هدرک  کیدزن  نمـشد  هاپـس  هب  ار  دوخ  بابح  دـشاب . كدـنا  نمـشد  يورین  هک  نیا  رگم  دـهدن  نارگید 

يا مدـید  يرامـشرپ  هاپـس  : » دـیوگیم يدـید »؟ هچ  : » دـسرپیم وا  زا  ربماـیپ  دـنکیم . تاـقالم  ییاـهنت  هب  ار  ربماـیپ  هتـشگرب  دـنکیم و 
هب تسا و  نایامن  دناهدیشوپ  هک  ییاههرز  دنراد . بسا  تسیود  رتمک . یکدنا  ای  دنرتشیب  یمک  ماهدز . نیمخت  رفن  رازه  هس  هب  ادخلوسر .

اهنز نیا  : » دیامرفیم دنتـشاد .» هارمه  کبند  هریاد و  هک  مدید  ینانز  : » دیوگیم يدـید »؟ مه  نز  : » دـسرپیم ماهدز .» نیمخت  ات  دـصتفه 
. دـناهداد شرازگ  نم  هب  روطنیا  دـنروایب . هحفـص 242 ] اهنآ [  رطاخ  هب  ار  ردـب  گنج  ياههتـشک  دـننک و  کیرحت  ار  اهدرم  دـنهاوخیم 

يهلمح تکرح و  ایادخ ، تسا . رادساپ  نیرتهب  وا  تسا و  یفاک  ام  ینابیتشپ  يارب  ادخ  راذـگم . نایم  رد  یـسک  اب  لاوحا  نیا  زا  ياهملک 
هارمه هدابع ، نب  دعس  ریضح و  نب  دیـسا  ذاعم ، نب  دعـس  جرزخ : سوا و  يهتـسجرب  ياههرهچ  هعمج ، بش  [ . 306 « ] تسا وت  ددـم  هب  نم 

ات بش  نآ  هنیدم  رهش  دننزب . نوخیبش  ناکرشم  هک  نیا  سرت  زا  دنتسیایم  ینابهگن  هب  ربمایپ  يهناخ  برد  رب  دجسم و  رد  حلـسم  ياهدع 
شیاتس زا  سپ  دیآیمرب و  ربنم  هب  دنیآیم  درگ  ناناملـسم  هک  نادادماب  دنیبیم . یباوخ  ربمایپ  بش ، نآ  رد  دوشیم . يرادساپ  حبـص  هب 
ریشمش فرط  کی  مدید  و  مراد ، رارق  مکحتسم  يژد  رد  مدید  مدید . ییایؤر  مبشید  باوخ  رد  نم  مدرم ، : » دیامرفیم دنوادخ  ساپـس  و 

، ادخلوسر يا  : » دنـسرپیم مدرم  مراد .» هتـسب  شیوخ  كرت  رب  ار  یچوق  مدید  دنربیم و  رـس  ار  يواگ  مدـید  و  تسا ، هتـسکش  راقفلاوذ 
یتبیصم مریشمش  فرطکی  نتسکش  دنامب . نآ  رد  نیاربانب  تسا . هنیدم  مکحتـسم ، ژد  : » دیامرفیم ياهدرک »؟ ریبعت  هچ  ار  شیوخ  يایؤر 

كرت رب  هک  یچوق  دـهدیم . خر  منارای  نایم  رد  هک  تسا  ییاههتـشک  زا  تیاـکح  هدـش  هدـیرب  رـس  واـگ  دـیآیم . دراو  نم  رب  هک  تسا 
رظن هراب  نیا  رد  : » دیامرفیم شنارای  هب  ربمایپ  هاگنآ  .«. تشک میهاوخ  هللا  ءاشنا  ار  نمشد  هاپس  رادرس  هک  تسا  نیا  ماهتشاد  هتـسب  شیوخ 

اب دـشاب و  یکی  يو  رظن  اب  شنارای  رظن  هک  درادیم  تسود  و  دورن ، نوریب  هنیدـم  زا  هک  تسا  لیام  باوخ  نآ  رثا  رب  هکیلاح  رد  دـیهدب »
تیلهاج يهرود  رد  ام  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دیوگیم هتساخرب  یبا  نب  هللادبع  . دشاب هتشاد  تقباطم  تسا  هدرک  شیوخ  باوخ  زا  هک  يریبعت 

. میداهنیم ناشرانک  رد  گنس  هحفص 243 ] میتشاذگیم و [  اهجرب  نیا  نورد  رد  ار  نامیاههچب  نز و  میدیگنجیم . رهـش  نیا  نورد  رد 
لثم ات  میدیشکیم  راوید  وس  ره  زا  ار  رهش  و  نمشد . اب  ندش  وربور  يارب  دندربیم  اهجرب  نرود  هب  گنس  مامت  هام  کی  ام  نارسپ  یهاگ 

ام رهـش  نیا  ادخ ، ربمایپ  يا  میدیگنجیم . ریـشمش  اب  اههچوک  رد  ام  دندنارپیم و  گنـس  اهجرب  زارف  زا  ام  يهچب  نز و  دـشیم . ژد  کی 
فاصم نمـشد  اب  تشد  رد  هتفر و  نوریب  رهـش  زا  هک  راب  ره  دـیاشگب . ار  نآ  تسا  هتـسناوتن  ینمـشد  چـیه  تسا و  هدـنام  هرکاب  نونکاـت 

ربمایپ يا  نیاربانب  میاهداد . ناشن  وا  هب  یتسش  برض  دیآرد  ام  رهش  هب  هتساوخ  نمشد  هک  راب  ره  میاهدروخ و  تسکش  نمـشد  زا  میاهداد 
نیرتکچوک نودب  دیمونو و  هتـسکشرس  دنتـشگزاب  رگا  هدنام و  یعـضو  نیرتدب  رد  دندنام  رگا  ات  راذگب  ناشدوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  ادـخ ،

نادرم زا  ماهلیبق و  ناگرزب  زا  ار  هیرظن  نیا  نم  هک  نادب  نک و  يوریپ  نم  يهیرظن  زا  رما  نیا  رد  ادخ ، ربمایپ  يا  دنشاب . هتـشگرب  یتیقفوم 
يأر تسا و  يأرمه  یبا  نب  هللادـبع  اب  ربمایپ  دـناهدوب .» یمزر  يهبرجت  ياراد  گـنج و  نادرم  ناـنآ  ماهدرب و  ثاریم  هب  ناـشهدومزآراک 

جرب و رد  ار  اههچب  نانز و  دـنیامب . هنیدـم  رد  : » دـیامرفیم ورنیا  زا  تسا . نیمه  رب  زین  راصنا  هچ  نارجاهم و  هچ  ربماـیپ  گرزب  باحـصا 
اهوراب جرب و  زارف  زا  مییانشآ . نامرهـش  ياههچوک  اب  اهنآ  زا  رتهب  ام  دیگنج . میهاوخ  هچوک  رد  دندرک  هلمح  ام  هب  رگا  دیراذگب . اهوراب 
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رد هک  ناناوجون  زا  ياهدع  تسا . هدش  يژد  دننام  ات  دناهدرک  دس  ياهراوید  اب  وس  ره  زا  ار  هنیدم  دینک .» باترپ  گنـس  اهنآ  فرط  هب  زین 
نادیم هب  ار  اهنآ  هک  دنهاوخیم  ادخلوسر  زا  دننمشد  اب  ییورایور  دروخرب و  يهتفیش  دنتداهش و  قاتشم  دناهتشادن و  تکرش  ردب  گنج 

هلمج زا  هتسب  تداهـش  هب  لد  لاسگرزب و  ینادرم  ربب .» نوریب  رهـش  زا  نمـشد  اب  ییورایور  يارب  ار  ام  : » دنیوگیم و  دربب ، نمـشد  اب  مزر 
میـسرتیم ام  ادـخ ، ربمایپ  يا  : » دـنیوگیم جرزخ  سوا و  زا  يرگید  يهدـع  کلام و  نب  نامعن  هداـبع ، نب  دعـس  بلطملادـبع ، نب  ةزمح 

رب هک  دوش  ثعاب  نیا  و  میورب . نوریب  رهش  زا  میاهتساوخن  ماهدیـسرت و  وا  اب  ندش  ور  هب  ور  زا  ام  هحفص 244 ] هک [  دنک  لایخ  ام  نمشد 
ياهدـع زورما  ام  تخاس و  زوریپ  ناـنآ  رب  ارت  ادـخ  یتشادـن و  هارمه  رتشیب  یگنج  درم  دصیـس  ردـب  گـنج  رد  یفرط  زا  دـنوش . ریلد  اـم 

يور شیپ  ار  نآ  ادخ  کنیا  و  دروآ . شیپ  ار  يزور  نینچ  میتساوخیم  ادخ  زاو  میتشاد  ار  زور  نیا  يوزرآ  هک  دوب  اهتدم  ام  میرامشیب .
تکرح اوه  رد  ار  شیوخ  ياهریشمش  دناهدیشوپ  مزر  سابل  هکیلاح  رد  نانآ  و  دیآیمن ، ششوخ  نانآ  رارصا  زا  ربمایپ  تسا .» هدروآ  ام 

ود رس  رب  مسق  ادخب  ام  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دیوگیم يردخ -  دیعس  وبا  ردپ  نانس -  نب  کلام  دننکیم . هلمح  نیرمت  ریـش  لثم  دنهدیم و 
هب ار  اهنآ  ادـخ  تروصنآ  رد  هک  میـسریم  شیوخ  دارم  هب  دـنادرگیم و  زوریپ  اـهنآ  رب  ار  اـم  ادـخ  اـی  میاهتفرگ : رارق  یتخبـشوخ  یهار 
ام بیـصن  ار  تداهـش  ادـخ  ای  و  دـنامیمن . ییاپ  زیرگ  زج  اهنآ  زا  تسا و  هداد  خر  ردـب  گنج  لثم  یگنج  تسا و  هدـناشن  تلذ  كاـخ 
«. تسا ریخ  اهنیا  يود  ره  رد  اریز  دتفایم ، قافتا  ود  نیا  زا  کیمادک  هک  مشیدنایمن  ياهرذ  نم  ادـخ  ربمایپ  يا  مسق  ادـخب  دـنادرگیم .
رب نآرق  هکنآ  هب  مسق  : » دیوگیم تسا  رادهزور  هک  بلطملادبع  نبةزمح  دروآیمن . نابز  رب  ياهملک  دـنامیم و  شوماخ  نانچمه  ربمایپ 
نب نامعن  تسا . رادهزور  ار  هبنش  هعمج و  نآ  هزمح  دز .» مهاوخن  اذغ  هب  بل  مگنجن  اهنآ  اب  شیوخ  ریشمش  اب  هنیدم  نوریب  ات  داتـسرف  وت 
نم تسا و  وت  نارای  زا  ییاههتـشک  ياهدید  باوخ  رد  هک  هدیرب  رـس  واگ  نآ  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دـیوگیم کلام 

«. دـمآ مهاوخرد  تشهب  هب  نم  تسین  وا  زج  ییادـخ  هکنآ  هب  مسق  يزاـسیم ؟ مورحم  تشهب  زا  ار  اـم  ارچ  سپ  متـسه . اـهنآ  يهلمج  زا 
يورـشیپ ماـگنهبو  مرادیم  تسود  ار  شربماـیپ  ادـخ و  نم  هـک  لـیلد  نـیا  هـب  : » دـهدیم خـساپ  لـیلد »؟ هـچ  هـب  : » دـسرپیموا زا  ربماـیپ 

ربمایپ يا  : » دیوگیم هحفص 245 ] سوا [  نب  سایا  دسریم . تداهش  هب  دحا  رد  شیادرف  و  ییوگیم .» تسرد  : » دیامرفیم مزیرگیمن .»
نمشد تسدب  نامرس  میربب و  نمشد  زا  رـس  هک  ادخ  ربمایپ  يا  میراودیما  میاهدیرب . رـس  واگ  نامه  زا  لهـشالادبعینب  يهریـشع  ام  ادخ ،
ناشراک سک و  شیپ  شیرق  هک  مرادیمن  شوخ  ادـخلوسر  يا  نم  یهگناو  دـنیآ . رد  شتآهب  اـهنآ  مییآ و  رد  تشهب  هب  اـت  دوش  هدـیرب 

ام ياهرازتشک  کنیا  دنک . ریلد  ام  رب  خاتسگ و  ار  شیرق  نیا  و  میدرک ! هرـصاحم  برثی  ياهوراب  جرب و  رد  ار  دمحم  دنیوگب  دندرگرب و 
ام هب  برع  یتقو  تیلهاج  يهرود  رد  ادـخلوسر  يا  ام  میراکب . ار  نآ  دـیابن  رگید  مینکن  عافد  ناـمرازتشک  زا  رگا  دـناهدرک . لامدـگل  ار 

ددم وت  يهلیسوب  ار  ام  ادخ  هک  زورما  میدناریم . سپ  ار  اهنآ  میتخاتیم و  نوریب  ریـشمش  اب  درکیم  ار  ام  رازتشک  دصق  دروآیم و  هلمح 
رد ار  نامدوخ  ام  مینک . لابقتسا  نمـشد  اب  دربن  زا  هک  نیا  هب  میرتراوازـس  تسا  هدناسانـش  ام  هب  ار  ام  يهدنیآ  تشونرـس و  تسا و  هدرک 
لاس کی  شیرق  ادخلوسر ، يا  دیوگ : یم  هتساخرب  همثیخ -  نب  دعـس  ردپ  همثیخ -  تخاس ». میهاوخن  راصح  رد  سوبحم و  نامیاههناخ 

ات دـنکیم  جیـسب  دـننکیم  یهارمه  وا  اب  هک  ار  شیباحا  زا  یناسک  زین  هیداب و  رد  ار  نانیـشنارحص  دروآیم و  مهارف  ورین  هک  تسا  ماـمت 
نامیاهوراب جرب و  اههناخ و  رد  ار  ام  رگا  دـناهدز . ودرا  ام  نیمز  رد  دـناهدمآ و  ام  گنج  هب  دـنراد  هارمه  بسا  رتش و  هکیلاح  رد  کـنیا 

تخات و ددص  رد  دنوش و  ریلد  ام  رب  هک  دوشیم  ثعاب  دنرادرب  یمخز  هک  نیا  نودب  دندرگرب  تمینغ  زا  ییاهراب  اب  دعب  دننک  هرـصاحم 
يهوالعب دنرامگب ، یتبرـض  یتشگ  ياههورگ  نابهدید و  ام  فارطا  رد  دنزادنا و  تسد  ام  يهقطنم  يوس  ره  رب  دنیآرب و  ام  ورملق  هب  زات 

ار اهنیا  میتفرن و  اهنیا  اب  دربن  نادیم  هب  ام  هک  دندید  رگا  دننتـسه  ام  نوماریپ  هک  یلئابق  هجیتن ، رد  دـناهدرک . ام  ياهرازتشک  اب  کنیا  هچنآ 
ام ادخ  هک  تسه  دیما  میورب  اهنآ  دربن  نادیم  هب  رگا  تسب . دنهاوخ  عمط  ام  یتسه  رد  دش و  دـنهاوخ  ریلد  ام  رب  میدـنارن  شیوخ  رانک  زا 
هک نم  تشگ . میهاوخ  هحفـص 246 ] لئان [  تداهـش  هب  هنرگ  تسا و  هدوب  نینچ  ام  اب  ادـخ  راتفر  يهقباس  اریز  دـنادرگ  هریچ  اهنآ  رب  ار 

مداد تکرش  یشکرکشل  نآ  رد  ار  مرسپ  هک  مدوب  قاتشم  ردقنآ  نم  متفاین . تکرش  تصرف  منک  تکرش  ردب  گنج  رد  هک  مدوب  قاتـشم 
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ياهولج نیرتوکین  رد  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مرسپ  بشید  دوب . تداهـش  يهتفیـش  تخـس  هک  نم  هن  تشگ  وا  بیـصن  تداهـش  راختفا  و 
يهدـعو نم  هک  یـشاب  ام  رانک  هب  تشهب  رد  ات  دـنویپب  ام  هب  تفگیمو : تشگیم  شنارابیوج  رانک  تشهب و  يهویم  ناـتخرد  ریز  دوب و 

هدروخلاس و مقاتـشم و  تخـس  مشاب  وا  رانک  هب  تشهب  رد  هک  نیا  هب  نم  ادخ  ربمایپ  يا  دنگوس  ادخب  متفای . ققحت  هب  نتـشیوخ  اب  ار  ادخ 
رد دعـس  اب  یمدمه  تداهـش و  ات  هاوخب  ادـخ  زا  ادـخ ، ربمایپ  يا  میآ . لئان  مراگدرورپ  رادـید  هب  هک  مرادیم  تسود  ماهتـشگ و  توترف 

ربمایپ يا  : » دیوگیم هاتق  نب  سنا  . دـسریم تداهـش  هب  دـحا  رد  وا  و  دـیامرف . شقح  رد  ار  اعد  نیمه  ربمایپ  دـنادرگ .» مبیـصن  ار  تشهب 
هک منارگن  نیا  زا  نم  : » دیامرفیم ربمایپ  اهنآ .» نتـشک  رد  تیقفومو  تمینغ  ای  تسا  تداهـش  ای  تسا : یتخبـشوخ  ود  زا  یکی  نیا  ادـخ ،
هب نابز  سپـس  دنکیم ، هماقا  ناناملـسم  اب  ار  هعمج  زامن  ربمایپ  دنزرویم  رارـصا  رهـش  زا  نتفر  نوریب  رب  نوچ  [ . 307 « ] دیروخب تسکش 

دهاوخ ناشیا  نآ  زا  يزوریپ  دنزرو  ییابیکـش  رگا  هک  دیامرفیم  دنکیم و  شرافـس  داهج  تیدج و  هب  ار  نانآ  دیاشگیم و  ناشزردـنا 
زا يریثک  يهدع  دباتـشب . نمـشد  اب  دربن  نادیم  هب  دراد  میمـصت  ربمایپ  هک  دنمهفیم  نوچ  دنوشیم  دونـشخ  تاشیامرف  نیا  زا  مدرم  دوب .

زامن هاگنآ  دنزاس . هدامآ  نمـشد  اب  ندیگنج  يارب  ار  ناشدوخ  دهدیم  روتـسد  ناناملـسم  هب  ربمایپ  دنایـضاران . رما  نیا  زا  زین  يو  نارای 
دناهتشاذگ اهوراب  جرب و  ردار  نانز  هنیدم  يالاب  يهقطنم  یلاهاو  دناهدش  جیسب  مدرم  هکیلاح  رد  دیامرفیم ، رازگرب  تعامج  هب  ار  رـصع 

هکیلاح رد  نانآ  ناگتسباو  تیبن و  يهریـشع  نانآ و  ناگتـسباو  فوع و  نب  ورمع  ینب  دناهتـشگ . رـضاح  هحفص 247 ] رهـش [  رد  دوخ  و 
هب شربنم  رانک  هب  ات  هناخ  برد  زا  نادـهاجم  دـشوپب ... مزر  يهماج  ات  دوریم  هناـخ  نورد  هب  ربماـیپ  دـناهدمآ . دـنراد  نت  رب  مزر  يهماـج 

ار وا  دیدز و  ربمایپ  هب  ار  اهفرح  نآ  امش  : » دنیوگیم نانآ  هب  هدمآ  ریضح  نب  دیسا  ذاعم و  نب  دعـس  دناهتـسب . فص  شندمآ  نوریب  راظتنا 
هچ ره  ات  دیراذگاو  وا  هب  ار  يریگ  میمـصت  نیاربانب  دیآیم . نامـسآ  زا  نامرف  وا  يارب  هکیلاح  رد  دورب  نوریب  رهـش  زا  ات  دیتخاس  روبجم 

یضعب هک  یلاح  رد  و  لاوحا ، نیمه  رد  دیهد .» ماجنا  دراد  نآ  هب  رظن  ای  تسا  لیام  نآ  هب  دیدید  هک  ار  يراک  رهو  دینک  ارجا  داد  نامرف 
ار نآ  یخرب  دـنراد و  هنیدـم  زا  نتفر  نوریب  هب  رظن  یـضعب  و  دـیوگیم » دعـس  هک  تـسا  نـیمه  تـسرد  نخـس  : » دـنیوگیم نارگید  هـب 
. دیآیم نوریب  هناخ  زا  رمک  هب  ریشمش  رـس و  رب  همامع  رمک و  رب  ریـشمش  نیمرچ  دنب  نت و  رب  هرز  رـس و  رب  دوخهالک  ربمایپ  دندنـسپیمن 

هدـیزرو رارـصا  رهـش  زا  نتفر  نوریب  رب  البق  هک  یناسک  دـنوشیم و  نامیـشپ  شیوخ  يهدرک  زا  یگمه  دـیآیم  نوریب  لاح  نیدـب  یتقو 
دنتفگیم البق  هک  مه  ینارظنبحاص  دراد .» نآ  فالخ  هب  لیامت  ربمایپ  هک  میزروب  يرما  رب  رارصا  میتشادن  قح  : » دنیوگیم دوخ  اب  دندوب 

ترظن فالخ  رب  يرظن  میتشادـن  قح  ام  ادـخ  ربمایپ  يا  : » دـنیوگیم دـنیاشگیم و  نانآ  شنزرـس  هب  نابز  مینامب  رهـش  رد  تسا  رتهب  هک 
سپ تسادخ و  تسدب  نامرف  هکنآ  لاح  میراداو  ینیبیمن  تسرد  هک  يراک  هب  ارت  هک  دوبن  هتسیاش  تسا . وت  اب  میمـصت  نیاربانب  میهدب .

ادخ ات  دشوپب  مزر  يهماج  نوچ  يربمایپ  ره  دیتفریذپن . اما  مدناوخ  دییوگیم  هک  نیمه  هب  ار  امـش  نم  : » دـیامرفیم وت .» تسدـب  ادـخ  زا 
هچ ات  دینک  تقد  : » دیازفایم هاگنآ  دنک .» ردب  نت  زا  هماج  نآ  هک  دشابن  هتسیاش  تسا  هتخاسن  نشور  ار  شنانمشد  اب  وا  گنج  تشونرس 
«. دوب دهاوخ  امش  اب  يزوریپ  ییابیکـش  تروص  رد  هک  هحفـص 248 ] دینک [  تکرح  ادـخ  مان  هانپ  رد  دـیدنب . راکب  ار  نآ  مهدیم  نامرف 

اههزانج هاگیاج  رد  يو  شعن  دیآیم  نوریب  هناخ  زا  مزر  يهماج  اب  یتقو  ربمایپ  دریمیم . يراجن  ورمع  نب  کلام  زور ، نیمه  رد  [ . 308]
، ادـخ ربمایپ  يا  : » دـیوگیم وا  هب  دروآیمرب  درد  زا  یهآ  هکیلاح  رد  هقارـس  نب  لاعج  لاح ، نیمه  رد  درازگیم . زامن  وا  رب  تسا . هداهن 
ار هدنیآ  راگزور  ادرف  رگم  : » دـیامرفیم يو  يهنیـس  رب  یتسد  ندز  اب  ربمایپ  دـش »! یهاوخ  هتـشک  ادرف  وت  هک  دـش  هتفگ  نم  هب  ایؤر ) رد  )

ریـضح نب  دیـسا  هب  ار  سوا  مچرپ  دزاـسیم . مچرپ  هـس  دـنروایب . هزین  هـس  اـت  دـهدیم  روتـسد  هاـگنآ  [ . 309 [ »؟ دریگیمنرب رد  رــسارس 
. بلاطیبا نب  یلع  هب  ار  نارجاهم  مچرپ  رذنم و  نب  بابح  هب  ار  جرزخ  مچرپ  دراپسیم ،

دربن نادیم  يوس  هب 

ناناملـسم تسد . رد  نیـسم  ناـکیپ  اـب  ياهزین  دریگیم و  شودـب  شیوخ  ناـمک  دوشیم . راوسو  دـنروآیم  ار  شبـسا  ربماـیپ  روتـسد  هب 
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نادهاجم دنناباتش و  رادرس  شیپاشیپ  هدیشوپ  هرز  ذاعم  نبدعس  هدابع و  نب  دعـس  دنراد . نت  رب  هرز  نت  دصکی  دناهدیـشوپ و  مزر  يهماج 
تیلهاـج رد  هک  دنـسریم  ناخیـش  کـجرب  ود  هب  هتـشذگ  یح  قاـقز  زا  دـننکیم و  روـبع  عئادـب  زاو  دـنتکرح  رد  يو  پچ  تسار و  زا 

يدحاو دنیبیم  ناهگان  دنـسریم . هندرگ  رـس  هب  هتـشذگ  مه  اجنآ  زا  دنتفگیم . نخـس  دـندوب و  هتـسشن  نآرد  انیبان  ینزریپ  يدرمریپ و 
نب يدوهی  نانامیپمه  اهنیا  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دنیوگیم دنتـسه »؟ یناسک  هچ  اهنیا  : » دسرپیم دنیآیم . رـس  تشپ  زا  دـنلب  ياهمهمه  هوبنا 

گنل يدرم  حومج  نب  ورمع  «. دشابن اور  ناکرـشم  زا  نتـسج  يرای  ناکرـشم  هحفـص 249 ] اب [  ندیگنج  يارب  : » دیامرفیم دنتـسه .» یبا 
هدش يو  تکرش  عنام  شنادنواشیوخ  دیآیم  شیپ  دحا  گنج  نوچ  دنگنجیم . ریش  لثم  اهگنج  رد  ربمایپ  اب  هک  دراد  رـسپ  راهچ  تسا ،
نانآ هب ! : » دیوگیم دنوریم .» گنج  هب  ربمایپ  اب  تنارسپ  تسا و  هدش  هتشادرب  وت  شود  زا  داهج  يهفیظو  تسا و  گنل  تیاپ  دنیوگیم :

هب هدرک  لیامح  ار  شرپس  هک  دـنیبیم  ار  يو  مارح -  نب  ورمع  رتخد  دـنه  شرـسمه - مناـمب »! امـش  شیپ  اـجنیا  نم  و  دـنورب ، تشهب  هب 
هدناسر وا  هب  ار  دوخ  شنارسپ  نادرگمرب .» منادنواشیوخ  شیپ  هدنکفارـس  ارم  ایادخ ، : » دراد بل  رب  ار  اعد  نیا  هکیلاح  رد  دوریم  گنج 

دنهاوخیم منارـسپ  ادخلوسر ، يا  : » دـنکیم ضرع  هدـمآ  ربمایپ  تمدـخ  هب  دـنک . يراددوخ  گنج  رد  تکرـش  زا  هک  دـننکیم  رارـصا 
ربمایپ میاسب .» تشهب  نیمز  رب  ار  مگنل  ياپ  نیمه  هک  تسا  نیا  نم  يوزرآ  ادخ  هب  منک . تکرش  وت  هارمه  یگنج  رفـس  نیا  رد  دنراذگن 

يو نارسپ  هب  ربمایپ  هجیتن  رد  دریذپیمن . تسا .» هتشادرب  وت  شود  زا  ار  داهج  يهفیظو  هتـشاد و  روذعم  لاعتم  دنوادخ  ار  وت  : » دیامرفیم
دنکیم و تکرش  دنراذگیم و  شدازآ  دنادرگ » وا  بیصن  ار  تداهـش  ادخ  دیاش  دیوشن . وا  عنام  رگا  تسین  امـش  رب  یهانگ  : » دیامرفیم

دیز رمع ، نب  هللادبع  زا : دنتابع  هک  دنیآیم  يو  روضح  هب  داهج  بلطواد  یناوجون  دـنزیم . ودرا  هندرگ  رد  [ . 310 . ] دسریم تداهش  هب 
تقفاوم گنج  رد  نانآ  تکرـش  اب  جـیدخ . نب  عفار  و  بدـنج ، نب  ةرمـس  يردـخ ، دیعـسوبا  سوا ، نب  ۀـبارع  ریهظ ، نب  دیـسا  تباث ، نب 

ود هکیلاح  رد  مه  عفار  تسا .» زادناریت  وا  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دـیوگیم هحفـص 250 ] جیدخ [  نب  عفار  هب  هراشا  عفار  نب  ریهظ  دیامرفیمن .
نانـس نب  يرم  شايردپان -  هب  بدنج  نب  ةرمـس  دهدیم . تکرـش  يهزاجا  وا  هب  ربمایپ  دنکیم . يدـق  دـنلب  هب  رهاظت  دراد  ياپ  رب  هزوم 

عفار نم  هکنآ  لاح  دومرفن  هزاجا  نم  هب  دومرف و  تمحرم  تکرـش  يهزاجا  جیدخ  نب  عفار  هب  ادخ  ربمایپ  ناجردپ ، : » دیوگیم یثراح - 
يداد تکرش  يهزاجا  عفار  هب  يدومرف و  عنم  ار  مرـسپ  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دیوگیم یثراح  نانـس  نب  يرم  منزیم .» نیمز  رب  یتشک  رد  ار 

هک يو -  هب  ادخلوسر  و  دنزیم ، نیمز  رب  ار  عفار  هرمس ، دیریگب .» یتشک  : » دیامرفیم ادخلوسر  دنزیم .» نیمز  رب  ار  وا  مرسپ  هکنآ  لاح 
هارمه هک  یناقفانم  وا و  نانامیپمه  دیآیم . دورف  ودرا  فرط  نآ  رد  هدمآ  یبا  نبا  . دـهدیم تکرـش  يهزاجا  تسا -  دـساینب  زا  شردام 

يأر تسا . هدوب  زین  وت  ناکاین  يأر  نیا  هک  یتفگ  يدرک و  هنازوسلد  ییامنهار  يداد و  يو  هب  ار  بئاص  رظن  وت  : » دـنیوگیم وا  هب  دـنیوا 
قافن یـصلاخان و  دـننیبیم  درک »! تیعبت  دنتـسه  وا  اب  هک  یناوجون  نیا  زا  دـیچیپ و  نآ  نتفریذـپ  زا  رـس  یلو  دوب  یکی  وت  يأر  اـب  مه  وا 
يادـخ زا  البق  نم  تسا . هدز  ودرا  ینادـیم  هک  اـجنآ  رد  نمـشد  ادـخلوسر ، يا  : » دـنکیم ضرع  ربماـیپ  هب  شحج  نب  هللادـبع  . دـیامنیم

ار مرکیپ  دنردب و  ار  ممکش  دنـشکب و  ارمو  میوش  ریگرد  نمـشد  اب  ادرف  هک  مهدیم  مسق  ارت  ایادخ ، هک  ماهدرک  انمت  شربمایپ  لجوزع و 
ادـخ ربمایپ  يا  نم  وت . هار  رد  میوگب : و  دـناهدرک ؟ نینچ  وت  اب  یهار  هچ  رد  یـسرپب : منک و  رادـید  یعـضو  نینچ  اـب  ار  وت  اـت  دـننک  هلثم 

رد ار  بش  ربماـیپ  هحفـص 251 ] [ . ] 311 « ] مریذـپیم : » دـیامرفیم يوش .» مثاریم  یلوـتم  هک  تسنیا  نآ  مراد و  وـت  زا  يرگید  ياـضاقت 
لالب ددرگیم  دیدپان  دیشروخ  نوچ  دنکیم . دیدزاب  شهاپس  زا  ربمایپ  دنامیم . شاهتـسد  راد و  هارمه  زین  یبانبا  و  دنارذگیم ، ناخیش 

ار ربمایپ  دنناوخیم . تعامج  هب  ار  ءاشع  زامن  دوشیم و  هتفگ  ناذا  سپـس  دنناوخیم . تعامج  هب  ار  زامن  ربمایپ  دـیوگیم و  برغم  ناذا 
تشگ و رد  ودرا  درگ  هب  اـت  دـیامرفیم  يرادـساپ  رومأـم  دـهاجم  هاـجنپ  هارمه  ار  هملـسم  نب  دـمحم  بـشنآ ، دـناهتفرگرب . رد  راـجنینب 

ماظن هراوس  زا  ياهدع  دنروآیم و  درگ  ار  دوخ  نارتش  اهبـسا و  دناناخیـش . رد  يو  ندز  ودرا  رمبایپ و  بقارم  ناکرـشم  . دنـشاب ینابهدید 
شیپ اهنآ  نارادهیالط  هاگره  دنـشکیم . ههیـش  اهبـسا  بش  رـسارس  دـنرامگیم . ینابهگن  هب  لهج  یبا  نب  ۀـمرکع  یهدـنامرف  هب  ار  دوخ 

رد هملـسم  نب  دمحم  یهدنامرف  هب  هک  ینارادـساپ  يهدـهاشم  زا  اهبـسا  تسا  هتفرن  الاب  يزیچ  زونه  دـنوشیم  کیدزن  هرح  هب  دـنیآیم و 
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هب ات  دهدب  ام  ناشن  یهار  دناوتیم  یـسک  هچ  دنیاجک ؟ اهدلب  هار  : » دسرپیم ربمایپ  ناهاگرحـس  . دننیـشنیم سپ  هدـیمر و  دـنزکرتم  هرح 
، درذـگیم هثراحینب  يهلحم  زا  بسا  رب  راوس  ربمایپ  نم .» : » دـیوگیم همثحوبا  مینیبب »؟ قیقد  کـیدزن و  زا  ار  نمـشد  هک  میورب  ياهطقن 

دنکیم انب  دوشیم  يو  غاب  دراو  شنارای  اب  نوچ  دـسریم . تسانیبان  یقفاـنم  هک  یظیق  نب  عبرم  غاـب  هب  اـت  دـنکیم  روبع  عرازم  زا  سپس 
تسد رد  هک  ینامک  اب  یلهشا  دیز  نب  دعس  يوش »! نم  غاب  دراو  دیابن  ییادخ  ربمایپ  وت  رگا  : » دیوگیم نانآ و  يهرهچ  رب  ندیشاپ  كاخ 

، لهشالادبع ینب  يا  : » دیوگیم هدمآ  مشخ  هب  تسوا  کلسم  مه  هک  هثراحینب  زا  یکی  دزیریم . نآ  زا  نوخ  ات  دبوکیم  وا  رس  رب  دراد 
. تسامش قافن  زا  هکلب  ادخب ، هن  : » دیوگیم ریـضح  نب  دیـسا  دیتسین .» رادرب  تسد  نآ  زاو  دیراد  ام  اب  هک  تسا  ياهنیرید  ینمـشد  زا  نیا 
رد منزیمن .» دناهدیقع  مه  هحفـص 252 ] وت [  اب  هک  ار  یناسک  ندرگ  وت و  ندرگ  هن  ای  تسا  یـضار  ربمایپ  هک  منادیمن  نوچ  مسق  ادـخب 
ریگ تسوا  ریـشمش  يهضبق  رد  هک  یخیم  هب  دـهدیم و  ناـکت  ار  شمد  هدربوبا  بسا  هک  تسا  هار  رد  ادـخلوسر  . ددـنبیمورف بل  هجیتن ،

بحاص يا  : » دیامرفیم دراد  ترفن  ندز  دب  لاف  زا  درادیم و  تسود  ار  کین  لاف  هک  ربمایپ  دوشیم . هدیـشک  ماین  زا  ریـشمش  دـنکیم و 
ات ناخیـش  زا  هک  ربماـیپ  [ . 312 « ] تشگ دـهاوخ  هدیـشک  ماـین  زا  رایـسب  اهریـشمش  هک  منیبیم  نینچ  نم  هک  يوبب  ار  تریـشمش  ریـشمش ،
زا ربمایپ  تکرح  زا  عالطا  اب  ناکرشم  هاپس  . دهنیم رـس  رب  يدوخهالک  دشوپیم و  يرگید  هرز  تسا ، هدیـشوپ  هرز  کی  دحا  هب  ندیـسر 

مالـسا هاپـس  دنیآیم . شیپ  تسا  رماعنبا  هب  قلعتم  مود ) نرق  رخاوا   ) زورما هک  ینیمز  ات  دـنوشیم و  رقتـسم  شیوخ  عضاوم  رد  ناخیش ،
ات دـهدیم  روتـسد  لالب  هب  دـنیبیم  ار  ناکرـشم  هکیلاح  رد  ربمایپ  دوشیم و  زامن  ماگنه  دنـسریم  ینونک  لپ  لـحم  دـحا و  هب  نوچ  مه 

يهتسد راد و  شیپاشیپ  یغرمرتش  نوچ  هکیلاح  رد  مه  یبانبا  دروآیم . اجب  تعامج  هب  ار  حبـص  زامن  هاگنآ  درادرب . هماقا  ناذا و  گناب 
هب ار  ناتربمایپ  ناـتنیدو و  ادـخ  : » دـیوگیم اـهنآ  هب  هدـش  هناور  ناـنآ  یپ  زا  مارح  نب  ومرع  نب  هللادـبع  ددرگیمزاـب . تسا  ناور  شیوخ 

مدرکیمن رکف  :» دیوگیم یبانبا  دینک .» عافد  ناتنانز  نادنزرف و  ناتدوخ و  نوچ  وا  زا  هک  دـیدرک  هک  ار  یتادـهعت  نآ  مهدیم و  ناتدای 
ام دناهتشگرب . همه  دنمدرخ  صاخـشا  نارظنبحاص و  نوچ  يدرگرب  دیاب  مه  وت  يراپـسب  نم  هب  شوگ  رگا  دتفایب . قافتا  اهنآ  نیب  یگنج 
«. درک لمع  ناناوجون  لیم  قباطم  نآ و  فالخ  رب  زاب  میداد  ناشن  وا  هب  ار  حیحـص  يأر  هک  نیا  اـب  مینکیم . عاـفد  وا  زا  شیوخ  رهـش  رد 

: دنیوگیم هحفـص 253 ] اهنآ [  هب  دنوشیم  هنیدم  ياههچوک  دراو  دـننک و  لمع  ورمع  نب  هللادـبع  يهیـصوت  هب  دـنوشیمن  رـضاح  یتقو 
ارم فرح  : » دیوگیم هکیلاح  رد  یبانبا  دومرف .» دهاوخ  زاینیب  امش  کمک  زا  ار  نانمؤم  ربمایپ و  ادخ  کشیب  دنادرگ ، مگ  ار  امش  ادخ  »
لاح رد  هک  ربمایپ  هب  ددرگیمزاب و  ناود  مه  ورمع  نب  هللادبع  دریگیم . ار  دوخ  هار  دـنکیم »! اههچب  فرح  هب  شوگ  دـنکیمن و  شوگ 

. دسریم تسا  مالسا  هاپس  نتسارآ 

یگنج شیارآ 

ناتـسهوک هب  ار  هاپـس  هیکت  درامگیم . نینیع  هوک  رب  ریبج  نب  هللادبع  یهدنامرف  هب  ار  رادنامک  هاجنپ  دیارآیم و  ار  هاپـس  فوفـص  ربمایپ 
دحا يهرد  رد  هدمآ  ناکرشم  هاپس  دریگیم . رارق  هاپس  پچ  تمـس  رد  نینیع  هوک  هکیروطب  دهنیم  هنیدم  هب  ار  نآ  يور  دهدیم و  دحا 
لهج یبا  نب  ۀمرکع  و  تسار ، حانج  یهدنامرف  هب  ار  دیلو  نب  دلاخ  ییارآفص ، زا  سپ  دنوشیم . زکرمتم  دحا  هب  ور  هنیدـم و  هب  تشپ 
هحلط یبا  نب  ۀحلط  هب  ار  مچرپ  دنرامگیم . شیوخ  زادناریت  دصکی  یهدنامرف  هب  ار  هعیبر  یبا  نب  هللادبع  و  پچ ، حانج  یهدـنامرف  هب  ار 
گنج رد  نکل  دیراوازـس . ام  زا  شیب  يرادمچرپ  هب  امـش  هک  مینادیم  ام  رادلادبعینب ، يآ   » هک دروآیمرب  دایرف  نایفـسوبا  دنراپـسیم .

اب ناتمچرپ  رود  هب  نیاربانب  دـهدیم . خر  نآ  مچرپ  يهیحاـن  زا  یهاپـس  ره  رد  تسکـش  و  داد ، خر  مچرپ  يهیحاـن  زا  اـم  تسکـش  ردـب ،
میتسه و هاوخنوخ  یعمج  ام  اریز  مینک ، هیوست  وا  اب  ار  نامدوخ  باسح  ات  دیراذگب  ار  امو  دینک  عافد  نآ  زا  دییآ و  درگ  هدرـشف  فوفص 

مچرپ رگا   » هک دنکیم  رارکت  ار  فرح  نیا  هتسویپ  و  میاهتسش .» ناج  زا  تسد  راک  نیا  رـس  رب  تسا و  هدش  هتخیر  هزات  هک  ینوخ  یپ  رد 
مچرپ ام  : » دنیوگیم دنیآیم و  مشخ  هب  وا  فرح  نیا  زا  رادـلادبعینب  دروآ »! ماود  دـهاوخیم  هچ  يارب  هاپـس  نآ  رگید  دـتلغرد  یهاپس 
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هاـگنآ درک »! میهاوـخ  هچ  هک  دـید  یهاوـخ  مینک ، عاـفد  نآ  زا  هک  نیا  اـما  تسا . لاـحم  نیا  مینکیم !؟ هحفـص 254 ] اـهر [  ار  شیوخ 
نایفـسوبا دـنیوگیم . دـنت  تاملک  نایفـسوبا  هب  و  دـنهدیم ، هیکت  نآ  هب  ار  دوخ  ياههزین  دـنریگیم و  ار  مچرپ  درگادرگ  رادـلادبعینب 

زج و  دریگ ، شود  رب  رادلادبعینب  زا  یکی  دیاب  مه  ار  نآ  یلو  دشاب ، : » دنیوگیم میهد .» بیترت  مه  يرگید  مچرپ  دیراذگب  : » دـیوگیم
ینالف : » دیامرفیم و  دزاسیم ، صخـشم  ار  نادـهاجم  یمزر  عضاوم  دزادرپیم و  فوفـص  میظنت  هب  هدایپ  ربمایپ  [ . 313 !« ] دوب دناوتن  نیا 
ییوگ هک  دزاسیم  مظنم  نانچ  ار  نانآ  دناریم . بقع  هب  ار  نآ  تسا  هدمآ  ولج  یکی  يهناش  هک  یهاگ  یتح  ورب .» بقع  ینالف  ایب . ولج 

تــسد رد  : » دـنهدیم باوـج  تـسیک »؟ تـسد  رد  ناکرــشم  مـچرپ  : » دــسرپیم فوفــص ، بـیترت  زا  سپ  دزاـسیم . بـترم  ار  اـهریت 
متـسه اجنیا  :» دهدیم باوج  تساجک »؟ ریمع  نب  بعـصم  مییاهنآ . زا  رتراوازـس  يرادـساپ  يرادافو و  هب  ام  : » دـیامرفیم رادـلادبعینب .»

هاپـس اب  تسا  ناقفانم  زا  هک  نامزق  [ . 314  ] درادیم هتـشارفا  ادخلوسر  شیپاشیپ  دناتـسیم و  ار  نآ  ریگب .» ار  مچرپ  نیا  : » دیامرفیم نم .»
دناهتفر رکشل  اب  نادرم  يهمه  نامزق ، يا  : » دنیوگیم دننکیم و  شنزرس  ار  وا  رفظینب  نانز  تسا . هدنام  هنیدم  رد  هدشن و  هارمه  مالـسا 

ار شریـشمش  شکرت و  نامک و  هتفر  شیوخ  يهناخ  هب  يریلد ، يهزاوآ  اب  تسا  يدرم  هک  وا  دنروآیم . مشخ  هب  ار  وا  ات  ياهدنام »! وت  و 
هللادبع رتخد  هلیمج  اب  رماعوبا ، رسپ  هلظنح  [ . 315  ] تسا هاپس  ففص  میظنت  مرگرس  ربمایپ  هک  دسریم  یتقو  ات  دوریم  ناود  و  دروآیم ،
هزاجا وا  هب  دنامب . هنیدم  رد  ار  بش  نآ  ات  دریگیم  هزاجا  ربمایپ  زا  تسوا . فافز  بش  هبنـش  بش  دنکیم . هحفص 255 ] جاودزا [  یبا  نب 

یب هلظنح  دربیم . زاب  قاطا  هب  دریگیم و  ار  وا  هلیمج  دباتـشب  گنج  نادیم  هبهک  دهاوخیم  هبنـش  حبـص  زامن  ندـناوخ  زا  سپ  دـهدیم .
هاوگ ات  هداتـسرف  ماغیپ  شنادنواشیوخ  زا  رفن  راهچ  هب  هلیمج  نیا ، زا  شیپ  دوریم . دربن  نادـیم  هب  دـنک  ادـیپ  ندرک  لسغ  تصرف  هک  نآ 

باوـج یتـفرگ »؟ شیوـخ  یـسورع  يارب  دـهاش  راـهچ  ارچ  : » دنـسرپیم وا  زا  اهدـعب  تسا . هیدـسر  ماـجنا  هب  ناـنآ  یـسورع  هک  دنـشاب 
دوخ اب  تسویپ . مه  هب  نامـسآ  يهراپ  ود  هاـگ  نآ  تفر  نآ  نوردـب  هلظنح  تفاکـشب و  نامـسآ  هک  مدـید  باوخ  رد  بش  نآ  :» دـهدیم
ایند هب  جادزا  نیا  زا  هلظنح  نب  هللادـبع  تسا .» هدرک  یـسورع  يو  هـک  مدـنارذگ  دـهاش  ور ، نـیا  زا  تـسا . تداهـش  نـیا  هـک  مدیـشیدنا 

تسا دوی  رابحا  زا  هک  قیریخم  [ . 316  ] تسا هاپس  فوفص  ندرک  مظنم  لوغـشم  ربمایپ  هک  دسریم  گنج  نادیم  هب  یلاح  رد  هلظنح  . دمآ
وا هب  کمک  تسا و  ربمایپ  دمحم  هک  دـینادیم  امـش  مسق  ادـخ  هب  :» دـیوگیم هدرک  نادوهی  هب  ور  تسا  دـحا  رد  ربمایپ  هک  يا  هبنـش  زور 

هتـشادرب شیوخ  گرب  زاس و  هاگنآ  تسین »! رادرب  لـیطعت  راـک  نیا  :» دـیوگیم تسا »! هبنـش  زور  زورما  :» دـنیوگیم تسامـش .» يهفیظو 
دیامرفیم وا  هب  ادـخ  هک  یهار  ره  رد  ات  دوب  دـهاوخ  دـمحم  نآ  زا  نم  يهعرزم  غاـب و  ییاراد و  مدـش  هتـشک  رگا   » هک دـنکیم  تیـصو 

هاگ نآ  [ . 317  ] تسا قیریخم  ییاراد  زا  ربمایپ  ياههقدـص  مظعا  شخب  اهدـعب  دوشیم . هتـشک  هفتر  گنج  نادـیم  هب  و  دـنک .» فرـصم 
 ] شرافس تسا  هدومرف  شرافس  نم  هب  شباتک  رد  ادخ  هچنآ  هب  ار  امش  مدرم ، يا  ناه  :» دیامرفیم داریا  حرش  نیدب  یقطن  هتساخرب  ربمایپ 

شاداپ تیعقوم  رد  امـش  کـنیا  یهگناو  تسا . هدومرف  مارح  هچنآ  زا  يرود  تسوا و  ناـمرف  هب  ندرک  راـک  نآ  و  منکیم ، هحفص 256 ]
راوتسا هفیظو  نآ  ماجنا  رب  شیوخ  میمـصت  درآ و  دایرف  يهفیظو  هک  یـسک  يارب  هتخودنا  شاداپ و  دیا  هتفرگ  رارق  يرگ  هتخودنا  يرب و 

و دراد ، رایسب  ياهیتحاران  تسا و  راوشد  تخس  يراک  نمشد  هیلع  داهج  اریز  شالت . تیدج و  نیقی و  ییابیکـش و  تیاهن  ردت  دنادرگ 
وا زا  هک  تسا  یـسک  اب  ادخ  نامگیب ، دشاب . هدرک  وا  دـشر  گنهآ  ادـخ  هک  یـسک  رگم  دـنا  مک  دـننامب  ابیکـش  نآ  لوط  رد  هک  یناسک 
راک نیدب  دینک و  زاغآ  داهج  نایرج  رد  ییابیکش  اب  ار  ناتیاهراک  سپ  دربن . ادخ  نامرف  هک  تسا  یسک  اب  ناطیش  کش  یب  و  دوب ، نامرف 
نم اری  دیراد . ساپ  تسا  هداد  نامرف  امـش  هب  ار  سـشماجنا  ادخ  هک  ار  هچنآ  و  تسا . هدومرف  هدـعو  امـش  هب  ادـخ  هک  دیـشاب  نآ  یپ  رد 
ادخ هک  تسا  یناوتان  وی  هاتوک  يهیام  رگیدکی  يهدارا  ندرک  تسس  شکمشک و  فالتخا و  متسه . امش  دشر  يهتفیش  هتـسبلد و  تخس 
مارح رب  سک  ره  هک  منیبیم  نینچ  شیوخ  نوردنا  رد  مدرم ، يا  ناه  . دنادرگیمن بترتم  نآ  رب  ار  يزوریپ  يرای و  درادیمن و  شتسود 

نم رب  سک  ره  و  درذگ ، رد  يو  هانگ  زا  ادخ  دنادرگب  مارح  زا  يور  ادـخ  رطاخب  هک  ره  دزادـنایم و  ییادـج  نآ  وا و  نایم  ادـخ  دـشاب 
دشاب ادخ  يهدهع  رب  يو  شاداپ  دنک  کین  راک  هک  يرفاک  ای  ناملسم  ره  و  دنتسرف ، دورد  راب  هد  وا  رب  شناگتـشرف  ادخ و  دتـسرف  دورد 
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ای دشاب  یکدوک  رگم  دراد  اپ  رب  هعمج  زور  رد  ار  عمج  زامن  هک  تسا  فظوم  دراد  نامیا  نیسپ  زاب  رد  ای  دهد  وا  ینونک  يایند  رد  ای  هک 
دنوادخ دشاب و  زاین  یب  وا  زا  دنوادخ  دراگنا  زاین  یب  هعمج  زامن  زا  ار  نتشیوخ  سک  ره  يرگید . فرـصت  رد  يا  هدرب  ای  يرامیب  ای  ینز 

امش منادب  هک  یلمع  ره  داد و  مهاوخ  نامرف  نادب  ار  امش  دنادرگیم  کیدزن  ادخ  هب  ار  امش  منادب  هک  يراک  ره  تسا . هدوتـس  يرگناوت 
یسک ات  هک  تسا  هدیمد  نینچ  ملد  رد  نیمالا  حور  تخاس . هحفص 257 ] مهاوخ [  رذح  رب  نآ  زا  ار  امش  دنادرگیم  کیدزن  شتآ  هب  ار 

هب ینامز  نادـب  یبایتسد  دـنچ  ره  تشگ  دـهاوخن  هتـساک  يزور  نیا  زا  چـیه  درم و  دـهاوخن  دـنکن  فرـصم  رخآ  هب  ات  ار  شیوخ  يزور 
نآ رب  ار  امش  يزور  ندیسر  رید  دیشاب ، راتفرکین  يزور  يوجتسج  رد  دیریگ و  اورپ  تسامـش  راگردورپ  هک  ادخ  زا  نیاربانب  دتفا . ریخأت 

تـسوا يرادربنامرف  هک  یقیرط  زا  زج  تسوا  دزن  هچنآ  هب  اریز  دییآ ، رب  نآ  یپ  زا  تسامـش  راگدرورپ  ینامرفان  هک  یقیرط  زا  هک  درادن 
زا يرایسب  دراد و  تهابش  اهنآ  هب  هک  تسه  ودنیا  نایم  يروما  اما  تسا  هتشاد  نایب  امـش  يارب  ار  مارح  لالح و  کنیا  تفای . ناوتن  تسد 
رد ار  شنید  وربآ و  دیوگ  كرت  ار  اهنآ  سک  ره  سپ  تسا . هتـشاد  تمـصع  رد  ار  ناآ  ادخ  هک  یناسک  رگم  دنـسانشیمن  ار  اهنآ  مدرم 
نآ هب  هک  دوریم  نآ  میب  هک  دنارچب  یقرق  هاگارچ  رانک  رد  هک  دوب  دهاوخ  یناپوچ  لثم  دـتلغ  ورف  اهنآ  رد  سک  ره  دـشاب و  هتـشاد  ناما 

اب نموم  يهطبار  تسوا . يهدـش  مارح  ياـهراک  ادـخ  يهعونمم  يهقطنم  هک  دـینادب  و  دراد ، يا  هعونمم  يهقطنم  يرایرهـش  ره  دـیآرد .
دورد اب  درک . دنهاوخ  یگنهامه  نآ  عفر  يارب  وس  ره  زا  رگید  ياهمادنا  يهمه  دیآ  درد  هب  نوچ  تسا ، نت  اب  رـس  يهطبار  دـنام  نانمؤم 
تـشپ زا  هک  میراد  نآ  میب  اریز  دینک ، تسارحن  ار  ام  يههبج  تشپ  :» دیامرفیم اهنآ  هب  هدمآ  نازادـنا  ریت  کیدزن  رمبایپ  [ . 318 « ] امش رب 

دراو هداد و  تسکـش  ار  ناـنآ  دـیدید  رگا  یتـح  دـیروخن . ناـکت  َّآ  زا  دـیراد و  هاـگن  مکحم  ار  ناـتدوخ  عـضوم  دوـش . هلمح  اـم  هب  رس 
ایادخ دینکن . عافد  ام  زا  دیاین و  ام  کمک  هب  دنـشکیم  ار  ام  دنراد  دیدید  رگا  و  دیروخن . ناکت  ناتدوخ  ياج  زا  میا  هدش  ناشهاگودرا 
هحفص [ . ] 319 « ] دنزیرگیم ریت  ربارب  زا  اه  بسا  اریز  دینام  رب  دینزب و  ریت  اب  ار  اهنآ  ياهبسا  دـیاب  امـش  مریگیم . دـهاش  اهنیا  رب  ار  وت 

. دهدیم لیکـشت  پچ  تسار و  حانج  ود  مالـسا  هاپـس  يارب  ادخ  ربمایپ  دنا  هداد  بیترت  پچ  حانج  تسار و  حانج  ناکرـشم  نوچ  [ 258
نب ریبز  ددنبیم . رس  رب  يدیپس  نیمشپ  هچراپ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنهنیم . رـس  رب  يا  هناشن  هلمح ، عقوم  رد  رفن  راهچ  [ 320]

تعورش زا  شیپ  [ . 321  ] دهنیم شیوخ  دوخهالک  رب  یغرم  رتش  رپ  هزمح  دندنبیم . رس  رب  یخرس  هچراپ  هناجدوبا  يدرز و  هچراپ  ماوع 
بقع ار  دوخ  هاپس ، يورشیپ  اب  سپس  دننزیم . هریاد  دنریگیم و  برض  هدمآ  نایوجگنج  فوفص  یـشپاشیپ  كرـشم  ياهنز  يرگیرد ،

قیوشت و ار  وا  ردب  گنج  ياه  هتشک  يروآدای  اب  ددرگیم  زابهک  دننیبیم  ار  يدرم  ره  گنج  يانثا  رد  دنناشکیم . فوفـص  تشپ  هب  و 
[ . 322  ] دننکیم ندیگنج  هب  کیرحت 

يریگرد

دایرفب هدمآ  شیپ  شیرق  ناگدرب  زا  يا  هدع  شاهریشع و  زا  رفن  هاجنپ  اب  تسا . رماعوبا  دوشیم  هاپس  ود  يریگرد  ثعاب  هک  یـسک  نیلوا 
ناناملسم دندش »! یتخبدب  راچد  نم  موق  نم ، بایغ  رد  :» دیوگیم راکتشز »! يا  وشمگ  :» دنیوگیم مرماعوبا »! نم  سوا ، لآ  يآ  :» دنزیم

هچ  » هک درادیم  رب  دایرف  هحلط  یبا  نب  ۀحلط  [ . 323  ] دنزیرگیم شا  هتسد  راد و  رماعوبا و  ات  دننارپیم  گنـس  رگیدکی  فرط  هب  اهنیا  و 
باوـج مینک »؟ نـت  هحفـص 259 ] هـب [  نـت  دربـن  یلیاـم  :» دـسرپیم وا  زا  مالــسلاهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  دـیآیم »؟ نـم  دربـن  هـب  یــسک 

رس رب  دوخهالک  نت و  رب  هرز  ود  تسا و  هتسشن  مچرپ  ریز  ادخ  لوسر  هکیلاح  رد  دنزادرپیم ، دربن  هب  هاپـس  ود  نایم  رد  يرآ .» :» دهدیم
دیآیم و نییاپ  وا  يهناچ  ات  هتفاکش  ار  وا  قرف  هک  دروآیم  وا  رس  رب  يریـشمش  يهبرـض  هدرک  یتسدشیپ  یلع  و  دنوشیم ، رگی  رد  دراد .
رب یتقو  :» دـیامرفیم یتخاسن »؟ دراو  وا  رب  ار  ییاهمن  يهبرـض  ارچ  :» دنـسرپیم وا  زا  ددرگیم . زاـب  مالـسلاهیلع  یلع  و  دـتلغیم . نیمز  رب 

كرابت يادخ  هک  متسنادیم  انمـض  و  تخیگنارب ، وا  هب  ارم  محرت  نامیدنواشیوخ  دنویپ  تشگ و  نایامن  مربارب  رد  وا  تروع  دیتلغ  نیمز 
رب ریبکت  گناب  دوشیم و  لاحـشوخ  ربمایپ  هحلط ، ندش  هتـشک  اب  «. تسا نمـشد  هاپـس  [ 324  ] چوـق وا  هچ  تشک ، دـهاوخ  ار  وا  یلاـعت  و 
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نادـنچ دـنربیم و  هلمح  ناکرـشمیمزر  ياهدـحاو  رب  ربمایپ  نارای  هاگنآ  دـنروآیم . رب  ریبکت  گـناب  يو  ریبکت  هب  ناناملـسم  درادیم و 
یبا نب  نامثع  شردارب  هحلط ، زا  سپ  ار  مچرپ  دنهدیمن . هحلط  زج  يا  هتـشک  یلو  دنکارپیم ، مه  زا  اهنآ  فوفـص  هک  دننزیم  ریـشمش 

نأاقح ءاوللا  لـها  یلع  يا  : دـناوخیم اریمزر  دورـس  نیا  هاوخ  هزاوآ  ياـهنز  شیپاـشیپ  و  داردیم ، رب  دراد -  بقل  هفیـشوبا  هک  هحلط - 
نینچ دـننکیم . قـیوشت  ار  نایارکـشل  يرعـش  ندـناوخ  اـب  دـننزیم و  هریاد  اـهنز  و  دـیآیم ، شیپ  مچرپ  اـب  وااقدـنت  وأ  ةدعـصلا  بضخت 

هب بلطملادـبع  نـب  ةزمح  هحفـص 260 ] قماو [  ریغ  قارفقرافن  اوربدـت  واـقناعن  اولبقت  ناـقرامنلا  یلع  یـشمنقراط  كاـنب  نحن  : دـنناوخیم
دننکیم عطق  وا  يهنت  زا  يا  هراپ  ات  ار  هناش  تسد و  هک  دروآیم  دراو  وا  يهناش  رب  يریـشمش  يهبرـض  دربیم و  هلمح  دـیدج  رادـمچرپ 

رب هحلطوبا  رسپ  دعسوبا  ار  مچرپ  ددرگیم . زاب  منایجاح » یقاس  رسپ  نم  : » دیوگیم هکیلاح  رد  هزمح  دوشیم . نایامن  وا  يهیر  هکیروطب 
وا هب  صاقو  یبا  نب  دعسراتب  لکب  ابرضرابدألا  ةامح  ابرضرادلادبع  ینب  ابرـض  : دنناوخیم نینچ  وا  یپ  زا  كرـشم  ياهنز  دریگیم . شود 
يا هبرـض  اب  دعـس  دریگیم . ار  مچرپ  پچ  تسد  اب  وا  دنکیم . عطق  ار  شتـسار  تسد  يریـشمش  يهبرـض  ندروآ  دراو  اب  ودربیم  هلمح 

هرز و نایم  هب  ار  شنامک  رس  دعس  دنکیم . مخ  اردوخ  دراشفیم و  هنیس  هب  ار  مچرپ  شیوزاب  ود  اب  وا  دنکیم . عطق  مه  ار  وا  پچ  تسد 
دعب . دـشکیم ار  وا  دـنزیم  شرـس  رب  هک  يریـشمش  يهبرـض  اب  هاگنآ  دزادـنایم ، نییاـپ  شرـس  زا  ار  دوخهـالک  هدرب  ورف  وا  دوخهـالک 
رازبا نیرتهب  يو  یگنج  رازبا  و  دنوشیم ، يو  عنام  هدمآ  رفن  دنچ  اب  فوع  دـبع  نب  عیبس  هک  دریگرب  ار  وا  گنج  رازبا  هرز و  دـهاوخیم 

هب ار  وا  حلقا  یبا  نب  تباث  رسپ  مصاع  درادیم . رب  حلط  یبا  نب  ۀحلط  رسپ  عفاسم  ار  مچرپ  هاگ  نآ  [ . 325  ] تسا ناکرشم  هاپس  رد  یگنج 
تسد هب  ار  مچرپ  ۀحلط  ياب  نب  ۀحلط  رگید  رسپ  بالک  !« ریگب متسه  حلقاوبا  رسپ  هک  نم  زا  ار  ریت  نیا  :» دیوگیم هکیلاحمن  رددنزیم  ریت 

هچ :» دـسرپیم وا  زا  دـنربیم . تسا  كرـشم  نانز  هارمه  که  دعـس  رتخد  هفالـس  شردام  شیپ  تسا  هدروخ  ریت  هک  ار  عفاـسم  دریگیم .
!« ریگب متسه  حلقاوبا  هحفـص 261 ] رـسپ [  هک  نم  زا  ار  ریت  نیا  تفگیم : هک  مدینـش  طـقف  منادیمن . :» دـیوگیم »؟ دز ریت  هب  ار  وت  یـسک 
رد هک  دروخیم  دـنگوس  هفالـس  شرداـم  دریمیم و  عفاـسم  تساـم »! دوخ  نادـنواشیوخ  زا  حـلقا و  يهداوناـخ  زا  هآ . :» دـیوگیم هقـالس 

مهاوخ هزیاج  رتش  دـصکی  وا  هب  دروایب  میارب  ار  تباث  نب  مصاع  رـس  سک  ره  :» دـیوگیم و  دـشونب ! بارـش  تباث  نب  مصاع  رـس  يهساک 
بطاح هثارح ، نب  دیز  ورمع ، نب  دادقم  نوعظم ، نب  نامثع  رسپ  بئاس  صاقو ، یبا  نب  دعـس  دنمالـسا : هاپـس  رد  يرادمان  نازادناریت  !« داد
مصاع هحلطوبا ، همالـس -  نب  ناکلـس  هلئانوبا -  رورعم ، نب  ءارب  رـسپ  رـشب  رماع ، نب  ۀبطق  همـص ، نب  شارخ  ناوزغ ، نب  ۀبتع  هتلب ، یبا  نب 
يهلمج زا  دنروآیم ، هوتس  هب  دوخ  يزادناریت  اب  ار  مالسا  هاپس  كرشم ، نازادناریت  زا  يا  هدع  . نامعن نب  ةداتقو  حلقالا  ياب  نب  تباث  رـسپ 

هقرع نب  نابح  مناج .» نک  يزادنا  ریت   » هک دنکیم  قیوشت  ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  ربمایپ  ور  نیا  زا  یمـشج . يهماساوبا  و  هقرع ، نب  نابح 
ادیوه شندب  دتلغیم و  نیمز  هب  وا  دروخیم و  تسا -  هدمآ  نایمخز  هب  نداد  بآ  يارب  هک  نمیا -  ما  نماد  هب  هک  دنکیم  باترپ  يریت 

رد تشپ  هب  هدروخ  نابح  هاگولگ  رب  ناـکیپ  یب  يریت  دـیآیم . نارگ  ربماـیپ  رب  رما  نیا  دـهدیم . رـس  هقهق  هرظنم  نآ  زا  ناـبح  دوشیم و 
نب کلام  دنکیم . اعد  يو  قح  رد  و  تفرگ .» ار  نمیا  ما  ماقتنا  دعـس ، :» دیامرفیم يا  هدنخ  اب  ربمایپ  . دوشیم ادـیوه  شتروع  دـتلغیم و 

ار ربمایپ  نارای  زا  يا  هدـع  دوخ  يزادـنا  ریت  اـب  هقرع  نب  ناـبح  وا و  دـنکیم . يزادـناریت  مه  یمـشج - يهماـساوبا  ردارب  یمـشج - ریهز 
کلام صاقو ، یبا  نب  دعس  تالاح ، نیا  زا  یکی  رد  . دننکیم يزادنا  ریت  نااملسم  فرط  هب  دنوشیم و  ناهنپ  اههرخـص  تشپ  دنـشکیم .

هحفـص 262] رب [  هک  دنکیم  باترپ  کلام  فرط  هب  يریت  تسا . هدروآ  رب  رـس  هتخادـنا و  ریت  هک  دـنیبیم  يا  هرخـص  تشپ  ار  ریهز  نب 
رد يریت  ات  دنکیم  يزادناریت  نادنچ  مه  ربمایپ  . دریمیم يو  دتفایم ، نیمز  رب  هدش  دنلب  دیآیم و  نوریب  شندرگ  سپ  زا  هتسشن  وا  مشچ 

. دیامنیم میدقت  دنکیم و  تسرد  هتفرگ  ار  نآ  نصحم ، نب  ۀشاکع  دوشیم . هراپ  نآ  هرز  دنکـشیم و  يو  نامک  دنامیمن و  وا  شکرت 
يو قح  رد  ربمایپ  تسا . هتخاس  نانآ  رپس  ار  دوخ  هداتـسیا و  دنیواب  هک  یناسک  ربمایپ و  ولج  هحلطوبا  دـهدیم . همادا  يزادـناریت  هب  ربمایپ 

وا تسا .» یگنج  درم  لهچ  زا  رتهدـنزرا  شترا  رد  هحلطوبا  ياسر  يادـص  : » دـیامرفیم دراد  اـسر  ییادـص  تسا و  رهاـم  يزادـناریت  هک 
تـشپ ربمایپ  هکیلاح  رد  و  تناج » يادف  مناج  ادـخ ، ربمایپ  يا  : » دـیوگیم دزیریم و  ربمایپ  ياپ  شیپ  دراد  شکرت  رد  هک  ار  يریت  هاجنپ 
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يادـف مناج  : » دـیوگیم يریت  ره  اب  دزادـنایم و  ار  اهریت  کیاکی  دـیامرفیم  هدـهاشم  ار  ریت  ریـسم  وا  يهناش  يور  زا  دراد و  رارق  وا  رس 
و هحلطوبا » يا  نک  باترپ  ار  نیا  : » دیامرفیم دهدیم و  وا  هب  هتفرگرب  نیمز  زا  یبوچ  ربمایپ  یهاگ  یتح  دنک .» وت  يادف  ارم  ادخ  تناج .

ربمایپ دباتـشیم . ربمایپ  تمدـخ  هب  دنیـشنیم . يرافغ  مهروبا  هاگولگ  رب  نمـشد  زا  يریت  . دـنکیم باـترپ  شارتشوخ  يریت  نوچ  ار  نآ 
رب ریت  هک  یـسک  ینعی  روحنم - »  » ار مهروبا  اهدـعب  تهج  نیمهب  دـباییم . دوبهب  شرثا  رب  و  دـهدیم ، شزاون  ناهد  بآ  اـب  ار  يو  مخز 

شاهنوـگ يور  شمـشچ  هکیروـطب  دنیـشنیم  ناـمعن  نب  ةداـتق  مشچ  راـنک  رب  يرگید  ریت  . دـنهدیم بـقل  تـسا -  هدروـخ  شهاـگولگ 
تـسود ارم  مه  وا  مرادیم و  شتـسود  هک  مراد  ییابیز  ناوج  نز  نم  ادخلوسر ، يا  : » دیوگیم دباتـشیم و  ربمایپ  تمدخ  هب  دزیوآیم .

هب دـباییم و  افـش  ات  دـنادرگیم  زاب  شلوا  ياج  هب  ار  وا  مشچ  ربمایپ ، دوش .» مک  نم  اـب  شتبحم  ممـشچ  نیا  رطاـخب  مسرتیم ، درادیم .
[326 !« ] تسا رتانیب  يرگید  نآ  زا  مشچ  هحفص 263 ] نیا [  دنگوس  ادخب  : » دیوگیم یگروخلاس  رد  اهدعب  ددرگیم . زاب  تسخن  تلاح 
هب بقلم  سمش -  دبع  نب  نایفس  تسدب  يراصنا -  هللادبع  نب  رباج  ردپ  مارح -  نب  ورمع  رسپ  هللادبع  دتفایم . كاخ  رب  دیهـش  نیتسخن  .

شنارای ناشن  ار  ریـشمش  هکیلاح  رد  ربمایپ  [ . 327 . ] درازگیم زامن  وا  رب  دربن  شکاشک  رد  ربمایپ  دـسریم . تداهـش  هب  یملـس - روعاوبا 
رمع ندز .» نآ  اب  ار  نمـشد  : » دیامرفیم تسیچ »؟ نآ  قح  : » دنـسرپیم دنکیم »؟ ادا  ار  ریـشمش  نیا  قح  یـسک  هچ  : » دسرپیم دـهدیم 

هکیروطب دنادرگیم  يور  مه  وا  زا  نم .» : » دیوگیم ریبز  دـیامرفیم . رارکت  ار  طرـش  نامه  هدـنادرگ  وا  زا  يور  ربمایپ  نم .» : » دـیوگیم
يو هـب  ار  نآ  مـنکیم .» ادا  ار  نآ  قـح  ادـخ  ربماـیپ  يا  نـم  : » دـیوگیم هناـجدوبا  راـب ، نیموـس  رد  دــنوشیم . ریگلد  ود  ره  ریبز  رمع و 

یتیعقوم نینچ  رد  زج  ادـخ  هک  تسا  ینتفر  هار  نیا  : » دـیامرفیم ربمایپ  دـمارخیم . هاپـس  ود  نایم  رد  ریـشمش  نآ  اب  هناـجدوبا  دراپـسیم .
نتفرگ زا  هک  رفن  ود  نآ  زا  یکی  . دـنکیم ادا  ار  ریـشمش  نآ  قح  اـفو و  شیوخ  دـهع  هب  دوشیم  وربور  نمـشد  اـب  نوچ  درادیم .» روفنم 

هب دربن  هک  دوریم  نآ  میب  دوشیم و  دنک  ریـشمش  یتقو  و  دگنجیم ، بوخ  یلیخ  هناجدوبا  هک  دنکیم  هدهاشم  دناهدش  مورحم  ریـشمش 
تسا هدمآ  رد  یساد  تروص  هب  هک  ار  نآ  گنج  نایاپ  رد  ات  دباتـشیم . نمـشد  غارـس  هب  زاب  دنکیم و  زیت  گنـس  رب  ار  نآ  هتفر  يرانک 
گنـس ناناملـسم  هب  هک  دـنبیم  ار  ثراـح  رتـخد  ةرمع  دراد  تسد  رد  ار  ربماـیپ  ییادـها  رـشیمش  هک  هناـجدوبا  [ . 328  ] دـهدیم لیوحت 
ریشمش تسا . هحفـص 264 ] نز [  هک  دوشیمن  هجوتم  دننیـشنیم . بقع  شربارب  زا  هکیروطب  دربیم  هلمح  نانآ  هب  هنامحریب  دنکارپیم و 

دعس متسه »! میوع  رسپ  نم ، : » دیوگیم يو  دیآیم . شیپ  تسا  شوپهرز  اپارـس  هک  هنانکینب  زا  یکرـشم  [ . 329  ] دنزیم ار  وا  هدروآرب 
شیپ هیواعمینب -  يهدش  دازآ  یسراف -  دیشر  دنکیم . هراپ  ود  ار  وا  هبرـض  کی  اب  كرـشم  دوریم . وا  يهلباقم  هب  بطاح  يهدش  دازآ 

مایسراف یناوج  هک  نم  زا  ار  هبرض  نیا  : » دیوگیم و  دنکیم ، هراپ  ود  ار  وا  هفاکش  ار  هرز  هک  دروآیم  دورف  وا  يهناش  رب  ياهبرـض  هتفر 
نآ ردارب  دـعب ، یتاظحل  ریگب »؟ میراـصنا  یناوج  هک  نم  زا  یتفگن  ارچ  : » دـیامرفیم دیـشر  هب  تسا  هنحـص  نیا  دـهاش  هک  ربماـیپ  ریگب »!

و دفاکشیم ، شقرف  ات  دبوکیم  وا  دوخهالک  رب  ریـشمش  دیـشر  متـسه »! میوع  رـسپ  نم  : » دیوگیم دودیم و  شیپ  یگـس  لثم  كرـشم 
زونه يو  هکیلاـح  رد  هللادـبعوبا -»! يا  وـت  رب  نیرفآ  : » دـیامرفیم يدـنخبل  اـب  ادـخلوسر  ریگب »! میراـصنا  یناوـج  هک  نم  زا  : » دـیوگیم

، دشکب ار  صاقو -  یبا  نب  ۀـبتع  شرفاک -  ردارب  ات  دراد  یعـس  زیچ  ره  زا  شیب  صاقو  یبا  نب  دعـس  [ . 330 ! ] تسا هدشن  يرسپ  بحاص 
یهابور لثم  وا  یلو  دوشیم  نمشد  هاپس  فوفص  دراو  ردارب  رب  یبای  تسد  يارب  هرابود  تسا . راتفردب  ردپ  اب  قالخادب و  هک  ار  يردارب 

نتـشک هب  ار  تدوخ  یهاوخیم  ینکب ؟ یهاوخیم  هچ  : » دـیامرفیمو دـهدیم  رادـشه  وا  هب  ربمایپ  موس ، راب  دوشیم . ناهنپ  دزیرگیم و 
رادـقم نآ  هب  زور  ره  هک  مراد  یبسا  : » دـیوگیم شیاقفر  هب  هکم  رد  فلخ  نب  یبا  [ . 331  ] درادیمرب وا  بیقعت  زا  تسد  راچان  یهدـب »!

، دسریم هنیدـم  رد  ربمایپ  هب  ربخ  مشکب .» ار  دـمحم  هدـش  هحفـص 265 ] راوس [  نآ  رب  اـت  منارورپیم  ار  نآ  مناروـخیم و  ترذ  يداـیز 
سپاو ـالومعم  گـنج  نادـیم  رد  ادـخلوسر  نوچ  تشک »! مهاوـخ  تسا  بسا  نآ  رب  راوـس  هکیلاـح  رد  ار  وا  نم  هللاءاـشنا  : » دـیامرفیم
عالطا نم  هب  دـیدید  ار  وا  رگا  نیاربانب  دـنک ، هلمح  مرـس  تشپ  زا  فلخ  نب  یبا  هک  منارگن  نیا  زا  نم  : » دـیوگیم شنارای  هب  درگنیمن ،

! دمحم يآ  : » دنزیم دایرف  تردـق  مامت  اب  دزاتیم  شیپ  بسا  رب  هکیلاح  رد  دسانـشیم . ار  وا  دـتفایم و  ربمایپ  هب  شمـشچ  یبا  دـیهدب .»
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رگا دـسریم ! دراد  درک ؟ یهاوخ  هچ  دـسرب  وـت  هب  رگا  ادـخلوسر ، يا  : » دـنیوگیم ناگدـنمزر  يزیرگب »! مگنچ  زا  مراذـگب  رگا  مریمب 
ریبز ای  همـص -  نب  ثراح  زا  یهاتوک  يهزین  ربمایپ  دسریم . کیدزن  یبا  و  دریذپیمن ، ربمایپ  دباتـشب .» وا  يهلباقم  هب  ام  زا  یکی  ییامرفب 

سکچیه دنک  تخـس  يدربن  گنهآ  نوچ  و  دننکارپیم -  وا  رود  زا  هتـشپ  تشم  کی  لثم  ات  دنزیم  شنارای  هب  یبیهن  هتفرگ  ماوع -  نب 
درآیمرب و شورخ  يرن  واگ  نوچ  اـت  دـنزیم  تسا  بسا  راوس  هک  یبا  يولگ  هب  هاـتوک  يهزین  نآ  اـب  هاـگنآ  تسین -  ربماـیپ  تلوص  هب 

تـسا وت  يولگ  رب  هک  مخز  نیا  رگا  تسا ! هدشن  يزیچ  هک  ار  وت  رخآ  : » دنیوگیم وا  هب  بجعت  اب  دسریم  هک  شیاقفر  شیپ  دزیرگیم .
هب تسا  هدیـسر  نم  هب  هک  دنزگ  نیا  رگا  دنگوس  يزع  تال و  هب  : » دیوگیم یبا  دزیمن »! وا  هب  يدـنزگ  دوبیم  مه  ام  زا  یکی  مشچ  رد 

دوخ شود  رب  ار  وا  تشک .»؟ مهاوخ  ارت  امتح  هک  دوب  هتفگن  نم  هب  وا  رگم  دشکب ! ار  همه  دسرب  [ 332  ] زاجملاوذ رازاب  ناگدننکتکرش 
هک تسا  بلطملادبع  رتخد  هیفـص  دناهدش  ناهنپ  هنیدم  ياهوراب  جرب و  رد  هک  یناکدوک  نانز و  نایم  رد  [ . 333 .... ] دنربیم هدرک  لمح 

ناسح تسا  ناناملسم  اب  يورـشیپ  هک  گنج  يادتبا  رد  تساجنآ . مه  تباث  نب  ناسح  تسا . هحفص 266 ] هتفرگ [  ياج  عراف »  » جرب رد 
هانپ جرب  بقع  هب  سرت  زا  دوشیم  هدنکارپ  ناناملـسم  فوفـص  یتقو  دتـسیایم . گنج  نادیم  ياشامت  هب  جرب  راوید  رانک  هب  هدـمآ  شیپ 

يزادـناریت ینارپ و  گنـس  ياـنب  هدـمآ  جرب  راـنک  هب  ناـیدوهی  زا  ياهدـع  دتـسیایم . شکمـشک  ياـشامت  هـب  ناـنچمه  هیفـص  و  دربیم ،
ارچ مناوتیمن . ادـخب ، هن  : » دـیوگیم نکب .» يراک  زیخرب و  هعیرف ! رـسپ  : » هک دـشکیم  دایرف  تباث  نب  ناسح  رـس  رب  هیفـص  دـنراذگیم .

ار ریـشمش  دیوگیم : تباث  نب  ناسح  هب  هیفـص  دناسریم . جرب  برد  هب  ار  دوخ  هدمآ  الاب  نایدوهی  زا  یکی  دحا »! هب  مورب  ربمایپ  اب  مناوتن 
نییاپ هب  ار  وا  رـس  هاگنآ  دنزیم ، يدوهی  نآ  ندرگ  رب  ریـشمش  اب  هیفـص  دـنکیم . ار  راک  نیمه  شاب .» هتـشادن  يراک  هدـب و  نم  تسدـب 

هک اهجرب  رگید  هب  تسا  عراف  رد  هک  نانچمه  هیفص  دنراذگیم . رارف  هب  ور  دننیبیم  ار  شناقیفر  رـس  یتقو  دنکیم . ترپ  شیاقفر  شیپ 
نمـشد رگم  : » دیوگیم دوخ  اب  دوشیم . باترپ  نیبوز  هک  دنکیم  هدهاشم  دنیبیم . مه  ار  دربن  نادیم  رود  نامه  زا  درگنیم . دـنرتنییاپ 

نب ریبـج  هب  قلعتم  تسا  یـشبح  ياهدرب  یـشحو  [ . 334 !« ] دـیآ دورف  هزمح -  مردارب -  رکیپ  رب  ینیبوز  دـنکن  دربیم ؟ راـکب  مـه  نـیبوز 
هب دـشکب ؟ ار  یـسک  هچ  هک  دـشیدنایم  یـشحو  ریگب »! اـهنیا  زا  ارم  ماـقتنا  : » دـیوگیم دـسریم  وا  هب  تقو  ره  هبتع  رتـخد  دـنه  مـعطم .

منیبب مه  هتفخ  رگا  ار  بلطملادبع  نب  ةزمح  دسرب . يو  هب  نم  تسد  تشاذگ  دـنهاوخن  زگره  شنارای  مرادـن و  یـسرتسد  هک  ادـخلوسر 
بلاطیبا نب  یلع  لابندب  یـشحو  دریگیم  رد  دحا  گنج  نوچ  مروآ . گنچ  هب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  سپ  مرادن . ار  شندرک  رادـیب  تأرج 

همه نارگن  هدیزرو و  رایـشوه و  تسا  يرواگنج  دنیبیم  یـشحو  دوشیم . هحفـص 267 ] رادیدپ [  یلع  ناهگان  دـبایب . ار  وا  ات  ددرگیم 
. دنارذگیم غیت  مد  زاار  ناکرـشم  هزمح  دـنیبیم  وس  نآ  رد  مدرگیم »! شلابند  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  هن  نیا  : » دـیوگیم دوخ  اب  يوس .

دربن هب  تسا -  هکم  نارتخد  رگهنتخ  شدرام  هک  رامناما -  رسپ  عابس  دنکیم . نیمک  دراد  رارق  ینش  ياهتشپ  زارف  رب  هک  ياهرخـص  تشپ 
ار وا  هاگنآ  ولج »! ایب  ياهدمآ !؟ ام  گنج  هب  نارتخد  رگهنتخ  رسپ  يا  وت  یتح   » هک دنکیم  شاخرپ  وا  هب  نیگمـشخ  هزمح  دیآیم . هزمح 

یشحو هب  شمـشچ  هتـساخرب  سپـس  دربیم . رـس  يدنفـسوگ  لثم  ار  وا  هدز  وناز  وا  يهنیـس  رب  دبوکیم و  نیمز  رب  دنکیم و  دنلب  هتفرگ 
هب هتخیر  ورف  نآ  یکاـخ  يهبل  دراذـگیم  ههاربآ  يهبل  رب  مدـق  نوچ  تسا . ياههاربآ  وا  ياـپ  شیپ  دوریم . شیپ  وا  فرط  هب  دـتفایم و 

باترپ وا  فرط  هب  دوریم  هناشن  بوخ  ار  نآ  یتقو  و  دوریم ، هناـشن  ار  دوخ  نیبوز  هدرک  هدافتـسا  تصرف  زا  یـشحو  دزغلیم . رد  يور 
. دـیآیمنرب وا  زا  یباوج  اما  هرامعوبا »! : » دـننزیم ادـص  هتفر  وا  فرط  هب  ناناملـسم  زا  ياهدـع  دـیآیم . دورف  وا  فان  ریز  رب  اـت  دـنکیم 

ناملسم دنچ  نآ  دتفایم . شردارب  ومع و  ردپ و  ندش  هتشک  زاوا  یتحاران  دنه و  دای  هب  تسا . هدش  هتشک  هزمح  هک  دنکیم  نیقی  یشحو 
ار شرگج  دفاکشیم و  ار  وا  مکش  هدمآ  هزمح  شعن  رس  رب  یشحو  دنوریم . دربن  یپ  زا  تسا  هدیسر  تداهـش  هب  هزمح  دنمهفیم  یتقو 
هچ ره  : » دـیوگیم یهدیم »؟ هچ  نم  هب  مـشکب  ار  تردـپ  لـتاق  رگا  : » دـسرپیم وا  زا  دربیم . هـبتع  رتـخد  دـنه  يارب  دـشکیم و  نوریب 

نوریب ناــهد  زا  ار  نآ  یلو  دوــجیمو ، دریگیم  ار  نآ  دــنه  تـسا »! هزمح  رگج  نــیا  اــیب  : » دــیوگیم هماــج .» روــیز و  زا  مرادربرد 
رانید هد  میدیسر  هکم  هب  یتقو  : » دیازفایم و  دهدیم . یشحو  هب  هدروآ  نوریب  دراد  نت  رب  هماج  روبیز و  رهاوج و  هچ  ره  هاگنآ  . دنکفایم
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ینیب و يدرم و  ياهمادـنا  دـنه ، دربیم . هزمح  شعن  رـس  رب  دوخ  اب  ار  وا  یـشحو  هدـب .» مناشن  ار  وا  شعن  ایب  ـالاح  داد . مهاوخ  وت  هب  مه 
اهنآ اب  ار  دوخ  هکیلاح  رد  دزاسیم و  لاخلخ  ود  دـنب و  وزاب  ود  دنبتـسد و  ود  اهنآ  زا  دـنکیم و  هحفص 268 ] عطق [  ار  هزمح  ياهـشوگ 

 - هحلط یبا  نب  ۀحلط  رسپ  بالک  رفک -  هاپـس  رادمچرپ  ماوع ، نب  ریبز  . دیآیم رد  هکم  هب  دراد  تسد  رد  ار  هزمح  رگج  تسا و  هتـسارآ 
تسا هتفرگ  تسدب  ار  مچرپ  هک  مه  لیبحرش  نب  ةاطرا  دراد . همادا  تدش  هب  رفک  هاپس  مچرپ  فارطا  رد  يریگرد  دروآیم . رد  ياپ  زا  ار 

تکاله هب  يرگید  دـهاجم  تسدـب  مه  وا  هک  درادیم  رب  ار  نآ  ظراق  نب  حیرـش  هاـگنآ  دـتفایم . كاـخ  رب  مالـسلاهیلع  یلع  ریـشمش  هب 
یکی كرش  هاپـس  رادمچرپ  یتقو  [ . 335  ] دـشکیم ار  وا  ناـمزق  هک  درادیمرب  ار  نآ  تسا  هلیبق  نآ  يهدرب  هک  باؤص  سپـس  دـسریم .

اهنآ دنزادرپیم و  اهنآ  بیقعت  هب  ناناملسم  دنهنیم . تمیزه  هب  يور  دوشیم و  هتخیسگ  هاپـس  فوفـص  دنوشیم  هتـشک  يرگید  زا  سپ 
رسپ هلظنح  [ . 336  ] تسا هاگودرا  رد  هچنآ  نتفرگ  تمینغ  هب  دـننکیم  انب  دـنناریم و  سپ  ناـشهاگودرا  زا  دـننارذگیم و  غیت  مد  زا  ار 

هک درادیمرب  دایرف  نایفـسوبا  دربب . رـس  ار  وا  ات  دوریم  دناتلغیم و  رد  ار  وا  يو  بسا  ندرک  یپ  اب  دربیم و  هلمح  نایفـسوبا  هب  رماعوبا 
. دننکیمن وا  هب  ییانتعا  دنونشیم  ار  شدادمتسا  يادص  هک  نیا  اب  دنزیرگ  لاح  رد  هک  شیرق  اما  مبرح »! رسپ  نایفـسوبا  نم  شیرق ! يآ  »

شیپ وا  فرط  هب  هزین  اب  هلظنح  دربیم . ورف  هلظنح  تشپ  رب  دراد  تسد  رد  هک  ياهزین  اب  دیآیم و  وا  کمک  هب  بوعـش  نب  دوسا  هکنآ  ات 
دناسریم شیرق  ناکرـشم  زا  یکی  هب  ار  دوخ  دزیرگیم و  نایفـسوبا  و  دروآیم . رد  ياـپ  زا  ار  وا  يرگید  يهبرـض  اـب  دوسا  اـما  دوریم 

[ . 337  ] دوشیم راوس  يو  كرت  رب  دوخ  دناشنیم و  ار  نایفسوبا  هدش  هدایپ  هحفص 269 ] بسا [  زا  كرشم 

گنج ریسم  رییغت 

نیا دناشک و  تسکـش  هب  ار  نمـشد  ادخ  کنیا  دیا ؟ هتـسشن  راکیب  اجنیا  ارچ  : » دنیوگیم نارگید  هب  نازادـناریت  زا  یـضعب  لاح ، نیا  رد 
تکرـش تمینغ  رد  ناتنردارب  اب  دـییآ و  رد  ناکرـشم  هاگودرا  هب  دـنربیم . تمینغ  هب  ار  نمـشد  يودرا  دـنراد  هک  دنتـسه  امـش  ناردارب 

. دیروخن ناکت  ناتدوخ  ياج  زا  دینک و  يرادساپ  ار  ام  هاپس  تشپ  دومرف : امـش  هب  ربمایپ  هک  دینادیمن  رگم  : » دنیوگیم یـضعب  دییوجب .»
نیا ادخلوسر  دوصقم  : » دنیوگیم ياهدع  دینک »؟ يرادساپ  ار  هاپس  تشپ  دییوجن و  تکرـش  ام  اب  میربیم  تمینغ  میراد  ام  يدید  رگا  و 

ناتناردارب هارمه  دـییآ و  رد  نمـشد  يودرا  هب  نیاربانب  تسا ، هدـناشک  تسکـش  هب  هتخاـس و  راوخ  ار  ناکرـشم  ادـخ  نونکا  تسا . هدوبن 
تسا هتخاس  رادناشن  دیپس  ياهماج  اب  ار  دوخ  هک  ریبج -  نب  هللادبع  ناشهدنامرف -  دشکیم  فالتخا  هب  ناشراک  نوچ  دیریگرب .» تمینغ 

زا دنرب و  نامرف  ادخ  زا  هک  دهدیم  روتـسد  دنکیم و  شرافـس  نانآ  هب  دنوادخ ، شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ  و  دـیاشگیم ، یقطن  هب  نابز 
زاو دنوشیم  ریزارس  شیوخ  عضوم  زا  هدومن  ینامرفان  اهنآ  اما  دننکن . ینامرفان  ار  ادخلوسر  ياهروتـسد  زا  کیچیه  دنرب و  نامرف  ربمایپ 
يا : » دیوگیم هک  عفار  نب  سنا  رسپ  ثراح  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دنامیمن  یقاب  دنـسریمن  هد  هب  هک  يرفن  دنچ  زج  ناشهدنامرف  اب  اهنآ 

ندرب تمینغ  يارب  دنچیپیم و  رـس  دیرب .» نامرف  شیوخ  يهدنامرف  زا  دیروآ و  دایب  تسا  هدرکامـش  هب  ناتربمایپ  هک  ار  یـشرافس  نارای ،
 - ساطسن هحفـص 270 ] دنوشیم [ . زیچ  نآ  زیچ و  نیا  نتـشادرب  مرگ  رـسو  دـنراذگیم  یلاخ  ار  هوک  دـنهنیم و  نمـشد  يودرا  هب  ور 

هاگودرا رد  رگید  ياهدع  هارمه  ارم  هک  مدوب  ياهدرب  نم  : » دیوگیم دوشیم -  یبوخ  ناملـسم  اهدـعب  هک  هیما  نب  ناوفـص  يهدـش  دازآ 
هتفگ نایفسوبا  نوچ  رادلادبعینب -  باؤص -  یشحو و  زج  دنتـسجن  تکرـش  گنج  رد  ناگدرب  زا  کیچیه  زور  نآ  رد  . دندوب هتـشاذگ 

و میدز . دـنباپ  میدروآ و  درگ  ار  نارتش  ام  دـیرامگب . ناروتـس  يرادـهگن  هنب و  راب و  زا  تظافح  هب  ار  ناـتناگدرب  شیرق ، هورگ  يا  دوب :
اب کیدزن و  مه  هب  هاپـس  ود  میدیـشک . یـشوپور  اهنالاپ  هنب و  يور  رب  ام  دـنتخادرپ و  پچ  حانج  تسار و  حانج  نداد  بیترت  هب  نایهاپس 
رد دندمآرد  ام  يودرا  هب  دمحم  نارای  و  دنداهن ، زیرگ  هب  ور  دندروخ و  تسکش  ام  نایهاپـس  دعب  دندیگنج ، یتعاس  دندش و  ریگرد  مه 

دنتفرگ تراـغ  هب  یلکـش  نیرتدـب  هب  ار  ودرا  مدوب . ناریـسا  وزج  مدوخ  و  دـنتفرگ ، ار  اـم  رود  میدوب . ودرا  هیثاـثا و  ناـبهگن  اـم  هکیلاـح 
نآ رد  مهنآ  هک  تسا  هتـشادنرب  دوخ  اب  جراخم  ردقب  زج  متفگ : تساجک ؟ هیما  نب  ناوفـص  لاوما  دیـسرپ : نم  زا  نانآ  زا  یکی  هکیروطب 
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تـشپ ام  نایهاپـس  مدروآ . نوریب  نیجروخ  زا  دوب  لاقثم  هاجنپ  دصکی و  هک  ارنآ  مهد و  شناشن  ات  درب  هتخادـنا  ولج  ارم  تسا . نیجروخ 
دیایب و هک  دندوب  یـسک  ره  میلـست  شیوخ  رداچ  رد  دندش و  همیـسارس  ناشیرپ و  اهنز  و  میدش ، دیمون  اهنآ  زا  ام  هکنانچ  دنتفریم  هدرک 

مدید متـسیرگن و  هوک  هب  ناهگان  هک  میدوب  میلـست  نینچ  لاح و  نیدب  ام  دوب . هدش  تمینغ  زا  هدنکآ  نادـهاجم  ياهتـسد  دریگب . ار  اهنآ 
نآ رد  نازادناریت  یعافد  زکارم  دشاب . اهنآ  ریگولج  دناوتب  یـسک  هکنآ  یب  دـندمآ  رد  ودرا  هب  و  دـیآیم ، دراد  وس  نآ  زا  ام  ماظن  هراوس 

لغب ریز  ار  شیوخ  شکرت  نامک و  هک  مدیدیمار  نآ  نم  و  دندربیم ، دنتشاد  ندرب و  تمینغ  يارب  دندوب  هدمآ  دوب و  هدش  هدیچرب  هوک 
رد هک  دروآ  نتخات  یعمج  رب  دـمآ  ام  ماظن  هراوس  یتقو  دـندوب . هتفرگ  ار  يزیچ  شیوخ  لـغب  رد  اـی  اهتـسد  رد  کـی  ره  دـندوب و  هتفرگ 

دندرک و هحفـص 271 ] راتـشک [  تدش  هب  دنتفرگ و  ریـشمش  مد  هب  ار  نانآ  ببـس  نیمهب  دـندوب . تراغ  لوغـشم  رطاخ  یگدوسآ  تیاهن 
يهنب راب و  هیثاثا و  مه  ام  دنتفر . نوریب  ام  هاگودرا  زا  دنتشاذگ و  دندوب  هتفرگ  تمینغ  هب  هچ  ره  دندش و  هدنکارپ  فرط  ره  هب  ناناملـسم 

ار یناملـسم  درم  نم  میتفای . نادیم  رد  مه  ار  اهالط  نآ  دندرک . اهر  زین  ار  ام  ناریـسا  نانآ  تساکو . مک  چیهیب  میدروآ  درگ  ار  شیوخ 
رـس هک  دوب  یقاب  وا  رد  یقمر  زونه  درم . دـهاوخ  مدرک  رکف  هکیروطب  درـشفیم  دوخ  هب  تدـشب  دوب و  هتفرگ  هیما  نب  ناوفـص  هک  مدـید 

سپس تسا . هدعاسینب  زا  يدرم  دنتفگ : نم  هب  مدیسرپ . وا  يهرابرد  اهدعب  دیتلغ . رد  ات  مدز  وا  رب  متشاد  هارمه  هک  يرجنخ  اب  مدیـسر و 
اهر ار  شیوخ  عضوم  تمینغ  ندروآ  تسدب  يارب  نازادناریت  یتقو  هک  تسا  نینچ  هعقاو  [ . 338 .« ] دومن هر  مالسا  هب  ارم  لجوزع  يادخ 

شیوخ ماظن  هراوس  اب  دنتـسین . نآ  رب  دنچ  ینت  زج  تسا و  هدش  یلاخ  هوک  هک  دنیبیم  دیلو  نب  دلاخ  دـننامیم  یمک  يهدـع  دـننکیم و 
ردـقنآ نازادـناریت  دـنوشیم . ریگرد  زادـن  ریت  دـنچ  نامه  اب  ات  دروآیم  هلمح  وا  یپ  زا  شیوخ  ماظن  هراوس  اـب  زین  همرکع  دربیم . هلمح 

، دنکـشیم شاهزین  ات  دگنجیم  هزین  اب  دـعب  دـنکیم  باترپ  دراد  ریت  هچ  ره  مه  ریبج  نب  هللادـبع  دـنیآیم . رد  اپ  زا  ات  دـننکیم  تمواقم 
ندش هتـشک  دهاش  هک  راین  نب  ةدربوبا  هقارـس و  نب  لاعج  دوشیم . هتـشک  ات  ندیگنج  هب  دنکیم  انب  شریـشمش  فالغ  نتـسکش  اب  سپس 

مه زا  ار  ناناملـسم  فوفـص  دنزاتیم و  هراوس  ناکرـشم  دندنویپیم . شیوخ  نامزرمه  هبو  دنوشیم  ریزارـس  هوک  زا  دنریبج  نب  هللادـبع 
مه دـننکیم و  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  ناناملـسم  ... دوشیم رارکت  راـب  هس  و  دـش »! هتـشک  دـمحم   » هک دـیآیمرب  یگناـب  ... دـننکارپیم

ریضح نب  دیسا  دنراد . هک  یباتش  هحفص 272 ] زا [  ساره و  تدش  زا  دننزیم  ار  رگیدکی  هتخانشن  مه  دنوشیم و  هتشک  نمـشد  تسدب 
هزاـتیم و هدربوبا  هب  هنغزوبا  و  مايراـصنا »! یناوـج  هک  نم  زا  ریگب  : » دـیوگیم دـنزیم و  هتـسنادن  هدربوـبا  ار  یکی  درادیمرب . مخز  ود 
ار وا  هاـگره  اهدـعب  دسانـشیمار . وا  اـت  ماهنغزوـبا »! هک  نم  زا  ریگب  : » دـیوگیم دروآیم و  دراو  وا  رب  هبرـض  ود  دسانـشب  ار  وا  هـکنآیب 
رد هک  تسا  یمخز  نیا  و  يدز ! ار  ریضح  نب  دیسا  هتسادن  وت  دیوگیم : هنغزوبا  و  يدروآ ! مرـس  رب  هچ  نیبب  هک  دنکیم  تمالم  دنیبیم 

هدربوبا يا  تسوت  نآ  زا  نآ  شاداپ  تسادخ . هار  رد  مخز  نآ  : » دیامرفیم دونـشیم  ار  وگتفگ  نیا  ادخلوسر  نوچ  ياهدروخ . ادـخ  هار 
نب ۀعافر  و  نامی -  هب  بقلم  رباج -  نب  لیسح  «. تسا دیهـش  دوش  هتـشک  یمخز  نینچ  زا  سک  ره  و  دشاب . هدز  یکرـشم  ار  نآ  هک  نانچ 

ای زورما  هک  ام  : » دـیوگیم يرگید  هب  یکی  دـناهتفرگ . رارق  هنیدـم  ياهوراب  جرب و  رد  نانز  هارمه  هک  دنتـسه  یلاـسنهک  نادرمریپ  شقو 
نامدوخ میرادرب و  ار  نامریـشمش  رگا  مینک ؟ ظفح  ار  شیوخ  ناج  دـیاب  ارچ  تسا  هدـنامن  یقاب  یتاعاس  زج  نامرمع  زا  میریمیم و  ادرف 

. دنناسریم ادخلوسر  هب  دـحا  رد  ار  دوخ  گنج ، زور  نامه  دـنادرگ .» ام  بیـصن  ار  تداهـش  ادـخ  تسا  نکمم  میناسرب  ادـخلوسر  هب  ار 
هکنآیب نادهاجم  ریـشمش  دنزیمآیم و  رد  نمـشد  ماظن  هراوس  اب  ناناملـسم  هکیماگنه  رباج  نب  لیـسحو  دنـشکیم ، ناکرـشم  ار  هعافر 

هتشک تسا »! نم  ردپ  نیا  تسا ! نم  ردپ  نیا   » هک تسا  هتشادرب  دایرف  هفیذح  هکیلاح  رد  دیآیم و  دورف  دنسانشزاب  نمـشد  زا  ار  تسود 
رب يو  يهتفگ  نیا  دـیدرک »! دوب  يراـک  هچ  نیا  درذـگ . رد  امـش  زا  نیمحارلا  محرا  يادـخ  : » دـیوگیم ناناملـسم  هب  هفیذـح  دوـشیم .
زا نامی  نب  هفیذح  اما  دنهدب ، لاملا  تیب  زا  ار  يو  ياهبنوخ  ات  دهدیم  روتسد  ادخلوسر  اهدعب  دیازفایم . دراد  ربمایپ  رظن  رد  هک  یتلزنم 
!« هملـس لآ  يآ   » هک دروآیمرب  دایرف  عومج  نب  رذنم  رـسپ  بابح  هحفص 273 ] دشوپیم [ . مشچ  ناناملـسم  عفنب  شیوخ  ردپ  ياهبنوخ 
ار وا  هک  نیا  نودب  راد  ریگ و  نآ  رد  رخـص  نب  رابج  یهلا »! يهدـننکتوعد  يا  مینامرفب   » هک دـنروآیم  يور  ياهدرـشف  هورگ  تروصب 
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ناس نیدب  تمأ »! تمأ ! : » دنیوگیم دـنرادیمرب و  شیوخ  راعـش  هب  گناب  هکنآ  ات  دروآیم . دورف  يو  رـس  رب  کلهم  ياهبرـض  دسانـشب 
هورگ هتـسد و  هن  دـنامیمن و  ياهتـشارفا  مچرپ  دـننامیمن . دـنچ  ینت  زج  ربمایپ  اب  [ . 339  ] دننزیمن ار  رگیدـکی  هتخانـش  ار  يدوخ  دارفا 

ریگرد ناناملـسم  اـب  دـنناراتیم ، دـننزیم و  ار  ناناملـسم  دـنوریم  دـنیآیم و  هکیلاـح  رد  هرد  نآ  رد  ناکرــشم  ياهدـحاو  يزکرمتم .
هب دنزیرگیم و  هوک  هب  ور  ناناملسم  [ 340 . ] دشاب هتشاد  یگداتـسیا  بات  ناشربارب  رد  هک  تسین  سک  چیه  دنوشیم و  ادج  دنوشیم و 

ودنآ زا  کیچیه  میادخ ! ربمایپ  نم  ایب ! نالف  يآ  ایب ! نالف  يآ  هک  دنزیم  داد  دـننکیمن . ییانتعا  دـناوخیم  ارف  ار  نانآ  هک  ربمایپ  يادـن 
رب لبه !» ناوریپ  يآ  يزع ! نارادفرط  يا   » هک دناهتشادرب  هرعن  هکیلاح  رد  ناکرشم  [ . 341  ] دنهدیم همادا  دوخ  هار  هب  دننکیمن و  ییانتعا 

و تدوجو ، رپس  مدوجو  : » دنیوگیم دننکیم و  تمواقم  ربمایپ  رود  هب  رفن  یس  [ . 342  ] دننکیم هنامحریب  يراتشک  دنزاتیم و  ناناملسم 
. هحلط و  ریبز ، یلع ، يراصنا : جـنپ  رجاهم و  هس  دـندنبیم ، گرم  نامیپ  يو  اب  نت  تشه  درک »! مهاوخن  اـهر  ار  وت  تناـج . يادـف  مناـج 

[ . ] 343  ] دنوشیمن هتشک  مه  کیچیه  هک  فینح ، نب  لهس  تباث و  نب  مصاع  حومج ،) نب   ) رذنم نب  بابح  همص ، نب  ثراح  هناجدوبا ،
ناور وا  یپ  زا  شرـسپ  هکیلاح  رد  دنکیم و  هلباقم  نمـشد  ماظن  هراوس  اب  نارگید  شیپاشیپ  شگنل  ياپ  اب  حومج  نب  ورمع  هحفص 274 ]
یسک هچ   » هک درادیمرب  گناب  تسا  هدش  کیدزن  وا  هب  نمـشد  هکیلاح  رد  ربمایپ  [ . 344  ] دنسریم تداهش  هب  ود  ره  ات  دگنجیم  تسا 

دیآیم رد  ياپ  زا  ات  دـگنجیم  هک  نکـس  نب  دایز  نب  ةرامغ  هلمج  زا  دنباتـشیم  شیرای  هب  راصنا  زا  نت  جـنپ  دـشورفیم »؟ شیوخ  ناج 
يدـنلب يهزین  تسا و  نهآ  رد  قرغ  هکیلاح  رد  هریت و  ياهوهق  گنر  هب  یبسا  رب  راوس  [ 346  ] يؤل هب  رماعینب  يهلیبق  زا  یکرشم  [ . 345]

هبرض ندز  اب  دوریم و  شیپ  هحلط  دیهدب »! نم  ناشن  ار  دمحم  متسه ! عدولا  تاذوبا  نم   » هک درادیمرب  دایرف  هدمآ  شیپ  دراد  تسد  رد 
هاگنآ دشکیمرب ، گناب  يرن  يواگ  لثم  ات  دربیمورف  وا  مشچ  هب  هتفرگ  ار  وا  هزین  و  دناتلغیم ، رد  ار  وا  شبـسا  ياپ  دنب  رب  يریـشمش  ي 

و ددنبیم ، نامجاهم  زا  ياهتسد  رب  هار  هنت  کی  مالسلاهیلع  یلع  فرط  کی  رد  [ . 347  ] دشکیم ار  وا  هداهن  وا  يهنوگ  رب  ار  شیوخ  ياپ 
تسدب ریشمش  ییاهنت  هب  یلع  دزاتیم ... اهنآ  زا  ياهتسد  رب  صاقو  یبا  نب  دعس  وسنآ  ردو  دناریم  ار  ياهتـسد  هناجدوبا  رگید  فرط  رد 

راک نیا  دیآیم و  نوریب  فرطنآ  زا  دوریم و  اهنآ  نایم  هب  ات  دنزیم  تسا  لهج  یبا  نب  ۀمرکع  یهدنامرفب  هک  یماظن  هراوس  هب  ار  دوخ 
ال  » هک دـنکفایم  نینط  اسر  یگناب  [ . 348  ] دراد زاب  ربمایپ  صخـش  زا  دـنک و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اهنآ  ات  دـنکیم  رارکت  مود  راب  يارب  ار 

هکیلاح رد  [ . 349  ] یلع زا  رترب  ياهدـنمزر  تسین و  راقفلاوذ  زا  رتهب  يریـشمش  هحفـص 275 ] یلع [ .» یلا  یتف  و ال  راقفلاوذ -  ـالا  فیس 
دنوشیم کیدزن  رود و  ربمایپ  زا  اهنآ  تالمح  عفد  يارب  ناعفادـم  دزاتیم و  تسا و  هدرک  هطاحا  ار  ربمایپ  وس  ره  زا  نمـشد  ماظن  هراوس 

هک تسا  همیسارس  و  [ 350  ] دنادرگیم نمشد  يهزین  ریشمش و  ریت و  جامآ  دزاسیم و  وا  رپس  ار  دوخ  دوشیمن . ادج  وا  زا  مد  کی  هحلط 
. دـنکیم باترپ  ربمایپ  فرط  هب  يریت  دوریمن -  اطخ  هب  شریت  هک  یمـشج -  ریهز  نب  کلام  يو . رـس  تشپ  ای  دـنک  عافد  وا  يور  شیپ 
وا : » دیامرفیم يو  هب  هراشا  ربمایپ  دنکیم . عطق  ار  نآ  هدـمآ  دورف  وا  کلک  رب  ریت  دریگیم و  ربمایپ  تروص  ربارب  ار  شیوخ  تسد  حـلط 

باهش نب  هللادبع  دنکیمن . تباصا  يو  هب  کی  چیه  درابیم  ربمایپ  رب  وس  ره  زا  ریت  هکیلاح  رد  [ . 352 [ « ] 351  ] درک افو  شیوخ  دهع  هب 
تسوا و رانک  رد  ییاهنت  هب  ربمایپ  هک  نآ  لاح  دربب »! ردب  ناج  مراذگب  رگا  مریمب  هک  دیهدب  نم  ناشن  ار  دمحم  : » دیوگیم هدمآ  يرهز 
هک دنکیم  شاخرپ  وا  هب  نب  ناوفص  دسریم  هیما  نب  ناوفص  هب  ددرگیم و  زاب  یتفاسم  هک  دعب  درذگیم . وا  رانک  زا  باهـش  نب  هللادبع 
»!؟ يدید ار  وا  وت  رگم  : » دـسرپیم یتفگـش  اب  ینک »!؟ رب  ار  الب  نیا  يهشیر  ینزب و  ار  وا  یتسناوتن  یتفای  تسد  دـمحم  هب  هک  وت  يریمب ! »

.و تسا ناما  رد  ام  دنزگ  زا  وا  یتسارب   » هک دنکیم  دیکأت  تسا و  هدیدن  ار  وا  هک  دروخیم  مسق  يدوب »! شرانک  رد  وت  يرآ ، : » دیوگیم
هک کلام  نب  بعک  هحفص 276 ] [ . ] 354 [ ] 353 ! ] دیـسرن وا  هب  ام  تسد  اما  میتشاذگ  ار  شلتق  رارق  میتسب و  نامیپ  مه  اب  ام  زا  رفن  راهچ 

ار دوخ  دوشیم و  رود  اههتشک  نایم  زا  هتسهآ  دننکیم  هلثم  یلکش  نیرتدب  هب  ار  نادیهش  شعن  ناکرشم  دنیبیم  یتقو  تسا  هدش  یمخز 
هب دناریم و  بقع  ار  ناناملسم  دیآیم و  شیپ  تسا  هرز  رد  اپارـس  هکیلاح  رد  یلیقع  ملعا  نب  دلاخ  دنیبیم  دنکیم . ناهنپ  ياهشوگ  رد 
وا ات  دیریگب  ریسا  ار  وا  دیـشکن  ار  دمحم  شیرق ! هورگ  يآ  دیدنبب ! رگ  نادنفـسوگ  لثم  ار  اهنیا  ياپ  تسد و  : » دیوگیم شاهتـسد  راد و 
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وا يهیر  ات  هک  دروآیم  دورف  وا  يهناش  رب  ریشمش  دباتـشیم و  وا  يهلباقم  هب  نامزق  مینک »! همکاحم  تسا  هدرک  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  ار 
وا هبرض  کی  اب  نامزق  دسریم . رس  تسین  ادیپ  شمشچ  ود  زج  هک  يرگید  كرشم  ددرگیمرب . هتشادرب  ار  وا  ریشمش  هاگنآ  دفاکـشیم .
اب نادادماب  هک  هرامعما -  هب  بقلم  بعک -  رتخد  هبیسن  [ . 355  ] تسا ماشه  نب  صاع  رسپ  دیلو  دوشیم  مولعم  دعب  دنکیم . مین  ود  هب  ار 

دناسریم وا  هب  ار  دوخ  دنسریمن  رفن  هد  هب  شناهارمه  تسا و  هدش  یلاخ  ربمایپ  فارطا  دنیبیم  یتقو  تسا  هدمآ  نادیم  هب  بآ  یکـشم 
هب هبیسن  هلمج  زا  ياهدع  اب  ریمع  نب  بعـصم  دروآیم  هلمح  هئیمقنبا  نوچ  دنکیم . يزادناریت  ینامک  اب  دگنجیم و  هتفرگ  يریـشمش  و 
رب ياهبرض  وا  دتفایمن و  رگراک  تسا  هدیشوپ  هرز  ود  نوچ  اما  دروآیم  دراو  وا  رب  رب  ریـشمش  يهبرـض  دنچ  هبیـسن  . دنوریم وا  يهلباقم 
زا زیرگ  لاح  رد  ياهدع  دندنبیم . رمک  ربمایپ  زا  عافد  هب  دنسریم و  رـس  زین  يو  رـسپ  ود  رـسمه و  [ . 356 . ] دروآیم دراو  هبیسن  يهناش 

ترپس تسدب ! رپس  يآ  : » دیامرفیم دسریم  هک  یتسدب  رپس  يرارف  نیلوا  هب  تسا  رپس  نودب  هبیسن  دنیبیم  یتقو  دنرذگیم . ربمایپ  رانک 
. دریگیم ربمایپ  تیامح  هب  هتـشادرب  ار  رپس  هبیـسن  دوریم . دزادـنایم و  هحفـص 277 ] ار [  شرپس  دگنجیم »! هک  یـسک  يارب  زادـنیب  ار 
هب ات  دنزیمن  یبیـسآ  ریـشمش  دـنکیم و  عفد  ارنآ  شیوخ  رپس  اب  وا  و  دروآیم ، دورف  هبیـسن  فرط  هب  يریـشمش  دـیآیم و  هراوس  يدرم 

هبیـسن کمک  هب  رـسپ  تردام »! کمک  هب  باتـشب ! تردام  کمک  هب  هرامعما ! رـسپ  يآ   » هک درادیمرب  داـیرف  ربماـیپ  دـتلغیم . رد  تشپ 
يوس هب  یگنس  نخالف  اب  نزب .» ار  نمشد  : » دیامرفیم هبیسن -  رسپ  دیز -  نب  هللادبع  هب  ربمایپ  [ . 357 . ] دنشکیم ار  كرشم  نآ  دیآیم و 
نیمز هب  راوس  اب  هداد  تسد  زا  ار  شوخ  لداعت  دروخیم و  بسا  مشچ  رب  گنس  دنکیم . باترپ  تسا  کیدزن  نآ  رد  هک  یکرشم  راوس 

بل رب  يدنخبل  تسا و  هنحص  دهاش  نانچمه  ربمایپ  دنامیم . اهنآ  ریز  رد  ات  دنکفایم  وا  رب  گنس  نادنچ  هتفر  وا  زارف  رب  هللادبع  دتلغیم .
. دنبب ار  شمخز  تردام ! غارـس  هب  ودب  : » دـیامرفیم هللادـبع  هب  تسا . هدـش  حورجم  شاهناش  دـنیبیم  دـنکفایم و  هبیـسن  هب  یهاگن  دراد .
صخشنالف و شقن  زا  رتهدنزرا  تايردپان  شقن  تسا ! صخشنالف  صخش و  نالف  شفن  زا  رتهب  تردام  شقن  امش ! يهداوناخ  رب  نیرفآ 

ییاعد : » دنکیم ضرع  هبیسن  داب »! امش  نادناخ  رب  ادخ  تمحر  ! تسا صخشنالف  صخشنالف و  شقن  زا  رتهب  وت  شقن  تسا ! صخـشنالف 
مرادن كاب  رگید  : » دیوگیم هبیـسن  نادرگب .» تشهب  رد  نم  ناهارمه  ار  ناشیا  ایادخ ، : » دـیامرفیم میـشاب .» وت  هارمه  تشهب  رد  ات  امرفب 

 - هبیسن رـسپ  دیز -  نب  هللادبع  پچ  يوزاب  رب  ياهبرـض  دیآیم و  هراوس  تماق  دنلب  یکرـشم  [ . 358 « ] دیآیم نم  رـس  رب  هچ  ایند  رد  هک 
هحفـص 278] دـیآیمن [ . دـنب  هللادـبع  يوزاب  نوخ  دـهدیم . همادا  دوخ  هار  هب  ددرگیمنرب و  ییاهن  يهبرـض  ندز  يارب  دزاسیم و  دراو 
، دسریم ارف  دراد  هارمه  يدنبمخز  يارب  هک  ییاههچراپ  اب  هبیسن -  شدرام -  ددنبب . ار  دوخ  مخز  هک  دیامرفیم  شرافس  وا  هب  ادخلوسر 
هک يراد  وت  هک  ار  یلمحت  بات و  هرامع ! ردام  يا  : » دیوگیم وا  هب  هاگنآ  ددنبیم ، ار  رـسپ  مخز  دـنکیم  هراظن  ادـخلوسر  هکیلاح  رد  و 

ار ترـسپ  هک  تسا  ناـمه  نیا  : » دـیامرفیم هبیـسن  هب  ربماـیپ  ددرگیمرب . تسا  هدز  هللادـبع  يوزاـب  هـب  ار  هبرـض  نآ  هـک  یکرـشم  دراد »!
: دیامرفیم ددنخیم  هکیلاح  رد  ربمایپ  دتلغیم . رد  ات  دنزیم  وا  ياپ  رب  يریـشمش  يهبرـض  هتفر  وا  هار  رـس  رب  هبیـسن  تسا .» هدرکیمخز 
: دیامرفیم هبیسن  هب  ربمایپ  دنشکیم . ار  وا  هتفر  كرـشم  نآ  غارـس  هب  رـسپ  ردام و  هاگنآ  هرامع »! ردام  يا  یتفرگ  وا  زا  ار  ترـسپ  ماقتنا  »

نب ثراح  رسپ  هریسا  وبا  [ . 359 . ] يدناتس نمشد  زا  شیوخ  ماقتنا  ات  تفرگ  نمشد  زا  ار  وت  داد  تخاس و  هریچ  ار  وت  هک  ساپـس  ار  ادخ  »
. دنکیم در  تراهم  هب  ار  نآ  يرگید  دوریم و  هناشن  يرگید  هب  ياهبرـض  دنچ  کی  ره  . دنکیم دروخرب  فوعینب  زا  یکرـشم  اب  همقلع 

نیمز رب  ار  يرگید  یکی  دنوشیم و  نابیرگ  هب  تسد  مه  اب  ات  دنتـسیایم . زاب  دنچ  ياهظحل  دنگنجیم و  یهاگ  دنزیوالگ . ریـش  ود  لثم 
بـسا رب  هک  دیلو  نب  دـلاخ  دزیخیمرب  وا  يهشال  يور  زا  یتقو  دربیم . رـس  دنفـسوگ  لثم  دریگیم و  ریز  هب  ار  فرط  هریـساوبا  دـنزیم .

هب دیآیم و  نوریب  شاهنیـس  زا  ات  دربیم  ورف  وا  رب  ار  هزین  رـس  تشپ  زا  دـسریم و  ارف  دراد  تسد  رد  يدـنلب  يهزین  تسا و  راوس  یهایس 
ردارب اب  ینزم  سوباق  نب  بهو  [ . 360  ] دریگیم ار  شیوخ  هار  منامیلسوبا »! نم ، : » دیوگیم هکیلاح  رد  دیلو  نب  دلاخ  دسریم و  تداهش 
نوریب رهش  زا  مدرم  دنیبیم  دنسریم . هنیدم  هب  هنیزم  ناتسهوک  زا  ناشدنفـسوگ  هلگ  هارمه  هحفص 279 ] هبقع [ -  نب  ثراح  شاهداز - 

: دـنیوگیم دوخ  اب  دـگنجب .» شیرق  ناکرـشم  اب  ات  تسا  هتفر  ربماـیپ  دـحا . رد  : » دـنهدیم باوج  دـنیاجک »؟ مدرم  : » دنـسرپیم دـناهتفر .
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هارمه تسا . ناشیا  اب  هبلغ  دننمشد و  اب  ندیگنج  مرگرس  ناناملـسم  هکیلاح  رد  دنناسریم  ربمایپ  هب  دحا  رد  اردوخ  و  مینامب »؟ هچ  رظتنم  »
ود نیا  دوشیم . هبولغم  گنج  و  دروآیم ، هلمج  رـس  تشپ  زا  نمـشد  ماـظن  هراوس  ناـهگان  دـنیآیم . رد  نمـشد  هاـگودرا  هب  ناناملـسم 

: دیوگیم سوباق  نب  بهو  دریگیم »؟ ار  اهنآ  ولج  یـسک  هچ  : » دسرپیم ربمایپ  دزاتیم . شیپ  هراوس  ياهتـسد  دنگنجیم . هنادرم  دهاجم 
نیا ولج  یسک  هچ  : » دسرپیم ربمایپ  دنزاتیم . شیپ  رگید  ياهتـسد  . دناریم سپ  ار  اهنآ  نیبوز  باترپ  اب  هتـساخرب  و  ادخلوسر .» يا  نم  »

وا و  دننیـشنیم . بقع  ات  دوریم  اهنآ  يهلباقم  هب  ریـشمش  اـب  هتـساخرب  و  ادـخلوسر » يا  نم  : » دـیوگیم ینزم  نیمه  دریگیم »؟ ار  هتـسد 
: دیوگ یم  ینزم  نیمه  دریگیم »؟ ار  اهنآ  ولج  یـسک  هچ  :» دیامرف یم  دـنوشیم . رادـیدپ  يرگید  يهراوس  يهتـسد  ناهگان  ددرگیمرب .
« تشاد مهاوخنرب  راـک  نیا  زا  تسد  : » دـیوگیم لاحـشوخ  ینزم  داـب .» هدژم  ارت  تشهب  و  هدـب ، ماـجنا  : » دـیامرفیم ادـخلوسر .» يا  نم  »

ربمایپ هکیلاح  رد  دیآیم ، نوریب  وس  نآ  زا  ات  دنزیم  ریشمش  دننیبیمار  وا  ناناملـسم  ربمایپ و  هکیلاح  رد  دنزیم و  اهنآ  هب  ار  دوخ  هاگنآ 
اب هدرک  هطاحا  ار  وا  وس  ره  زا  ات  دـیآیم  نانزریـشمش  اـهنآ  ناـیم  زا  هراـبود  وس  نآ  زا  ناـهگان  نک »! تمحر  ار  وا  ایادـخ ، : » دـیامرفیم

تـسیب ياج  دننیبیم  دیآیم  لمعب  دیدزاب  نادیهـش  شعن  زا  هک  دـعب  دـنناسریم . تداهـش  هب  ار  وا  دـنزیریم و  وا  رـس  رب  هزین  ریـسمش و 
 - هبقع نب  ثراح  شاهدازردارب -  دناهدرک . هلثم  یلکـش  نیرتدب  هب  ار  شرکیپ  تسادیپ و  وا  ندـب  رد  تسا  کلهم  همه  هک  هزین  يهبرض 

مسق هک  دیهدب  نم  ناشن  ار  دمحم  : » دیوگیم دزاتیم و  شیپ  هئیمق  نبا  [ . 361  ] دسریم تداهش  هب  ات  دگنجیم  وا  هحفص 280 ] لثم [  زین 
رب دراد  نخالف  رد  هک  یگنـس  اب  صاقو  یبا  رـسپ  هبتع  هک  دنزب  ات  دنکیم  دـنلب  ار  شریـشمش  و  تشک .» مهاوخ  منیبب  ار  وا  رگا  مروخیم 
زا یکی  رد  ياـپ  دنکـشیم و  يو  نـیریز  کـف  تـسار  تمـس  نیـشیپ  نادـند  دفاکـشیم و  نورد  زا  شبل  اـت  دـنزیم  يو  كراـبم  بـل 
لاح رد  ریشمش  دراد  نت  رب  هرز  ود  نوچ  دنیبیم و  بیـسآ  شیاهوناز  دتلغیم و  رد  هتفرورف  تسا  هدنک  راکتـشز  رماعوبا  هک  ییاههلاچ 

. دوریم ورف  يو  يهنوگ  رد  تسا  يو  دوخهالک  نییاپ  رد  هک  یهرز  ياههقلح  دـبوکیم . ار  وا  يهناش  اـهنت  دـتفایمن و  رگراـک  نداـتفا 
هب ات  دگنجیم  نادنچ  هلاچ  نآ  رانک  رد  دنکیم  عافد  وس  ره  رد  دخرچیم و  ربمایپ  رود  هب  تسدب  ریـشمش  هک  نامثع  نب  سامـش  [ 362]
ات دریگیم  ار  يو  يوزاب  ود  ریز  هحلط  دریگیم  ار  يو  ياهتسد  دناسریم و  ربمایپ  هب  ار  دوخ  بلاطیبا  نب  یلع  [ . 363  ] دسریم تداهش 

هللادبع لاح ، نیا  رد  [ . 364 . ] دنناسریم وا  هب  ار  دوخ  دنتـسه  یکیدزن  نآ  رد  هک  ناگدنمزر  زا  دـنچ  ینت  دـیآیم . نوریب  هلاچ  نورد  زا 
ناشن ار  دمحم  مریهز ! رسپ  نم  : » دنزیم دایرف  دنازاتیم و  وسنادب  ار  شیوخ  بسا  تسا  نهآ  رد  اپارـس  هکیلاح  رد  ریهز  نب  دیمح  رـسپ 

هک یسک  غارـس  هب  ایب   » هک دباتـشیم  وا  يهلباقم  هب  هناجدوبا  موش »! هتـشک  هار  نیا  رد  ای  مشکب  ار  وا  ای  مدروخیم  دنگوس  هک  دیهدب  نم 
الاب ار  شیوخ  ریشمش  دتلغیم و  رد  بسا  ات  دنکیم  یپ  ار  وا  بسا  يریشمش  يهبرض  اب  و  تسا »! هتخاسدمحم  ناج  رپس  ار  شیوخ  ناج 

تـسا هنحـص  رظاـن  هک  ادـخلوسر  ریگب »! متـسه  هشرخ  رـسپ  هک  نم  زا  ار  هبرـض  نـیا  : » دـیوگیم دروآیم و  هحفــص 281 ] دورف [  هدرب 
دزاتیم و تسا  هدایپ  هک  سیق  دبع  نب  ناوکذ  یپ  رد  يراوس  «. شاب دنسرخ  مدنسرخ  نم  هک  هنوگنامه  هشرخ  رـسپ  زا  ایادخ  : » دیامرفیم

دراو وا  هب  ياهبرض  ریگب » مجالع  رسپ  هک  نم  زا  ار  هبرض  نیا  : » دیوگیم هکیلاح  رد  و  يزیرگب »! متسد  زا  مراذگب  رگا  مریمب  : » دیوگیم
دناتلغیم و رد  ار  واو  دنزیم  وا  نار  رب  يریشمش  يهبرض  دناسریم و  كرـشم  راوس  هب  ار  دوخ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دروآیم .

هراوس باطخ  نب  رارض  [ . 366  ] تسا [ 365  ] قیرش نب  سنخا  رسپ  مکحلاوبا  وا  دنیبیم  و  دهدیم ، همتاخ  وا  یگدنز  هب  رگید  یتابرـض  اب 
اپ زا  یلو  دوریم  وا  فرط  هب  ورمع  دربیمورف . ذاعم  نب  ورمع  ندب  رد  ار  هزین  دزاتیم و  شیپ  دراد  تسد  رد  يدـنلب  يهزین  هکیلاح  رد  و 

ياـقفر هب  و  دروآیم »! رد  مشچ  هیـس  ناـیروح  يرـسمه  هب  ار  وت  هک  اـیم  يدرم  زیتس  هب  :» دـیوگیم وا  هب  رخـسمت  اـب  رارـض  دـیآیم . رد 
هب ار  ناـنمؤم  زا  نت  هس  عـقاو ، رد  مدروآ »! رد  مشچ  هیـس  ناـیروح  يرـسمه  هب  ار  دـمحم  ناراـی  زا  رفن  هد  : » دـیوگیم شیوـخ  كرـشم 
ارت متساوخیمن  نم  : » دیوگیم وا  هب  اهدعب  دنزیم . وا  رب  هتـسهآ  شاهزین  اب  دنیبیم ، زیرگ  لاح  رد  ار  باطخ  نب  رمع  دناسریم  تداهش 
رس رب  يریشمش  رارض  دباتشیم . دیآیم  هراوس  هک  يرهف  باطخ  نب  رارض  يهلباقم  هب  حلط  [ . 367 !« ] یشاب نم  نونمم  یلیخ  دیاب  مشکب .

يهبرض ددرگیمرب  هکیلاح  رد  سپس  دهدیم . یکچوک  فاکـش  دراد  رـس  رب  هحفـص 282 ] دوخهـالک [  نوچ  هک  دروآیم  دورف  هحلط 
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يهرد فرط  هب  ار  واو  دـنریگیم  ار  وا  رود  ربمایپ  ناراـی  [ . 368  ] دروآیم دوجو  هب  يرگید  فاکـش  هک  دزاسیم  دراو  وا  رـس  رب  يرگید 
هرز اب  یهایـس و  دـیپس و  بسا  رب  راوس  یموزخم  يهریغم  نب  هللادـبع  رـسپ  نامثع  تسا  ناور  ربمایپ  هکیلاـح  رد  [ 369 . ] دنربیم الاب  دحا 

نامثع بسا  ياپ  دتـسیایم و  ربمایپ  يرب »! ردـب  ناج  مراذـگب  رگا  مریمب  : » دـنزیم دایرف  دـنکیم و  ربمایپ  نتـشک  گـنهآ  نت  رب  یلماـک 
ربمایپ نارای  دـیآیم و  الاب  هدـید  بیـسآ  بسا  دـتلغیم . رد  ور  هب  تسا  هتفرورف  تسا  هدـنک  رماعوبا  هک  ییاههلاچ  زا  یکی  رد  یموزخم 

وا دنزیم  وا  ياپ  رب  هک  ياهبرض  اب  دزادرپیم و  دروخ  دز و  هب  وا  اب  هتفاتش  نامثع  فرط  هب  همـص  نب  ثراح  و  دننکیم . یپ  هتفرگ  ار  نآ 
گنج نآ  تمینغ  اهنت  نیا  و  درادیمرب -  ار  وا  ياهبنارگ  ریشمش  دوخهالک و  هرز و  دشکیم و  ار  وا  دیعب  ياههبرـض  اب  دناباوخیم و  ار 
هریغم نب  هللادبع  رـسپ  نامثع  هک  دـسریم  ضرع  هب  دـسرپیم . لوتقم  مان  زا  تسا  هناحلـسم  شکمـشک  نآ  دـهاش  هک  ادـخلوسر  تسا -!

لثم نامثع  ندـش  هتـشک  ندـید  اب  يرماع  زجاـح  نب  دـیبع  [ 370 !«. ] دـیناسر تکـاله  هب  ار  وا  هک  ساپـس  ار  يادـخ  : » دـیامرفیم تـسا .
ار وا  هدمآ  شنارای  و  دتفایم ، نیمز  رب  نیگمخز  ات  دروآیم  دراو  همص  نب  ثراح  يهناش  رب  يریشمش  يهبرـضو  دوریم  شیپ  ياهدنرد 

شیوخ رپس  اب  ار  يرگید  ریـشمش  يهبرـض  کی  رهو  دـننکیم  دروخ  دز و  یتخل  دروآیم و  هلمح  زجاح  نب  دـیبع  هب  هناجدوبا  دـنربیم .
سپس دربیم . رس  يدنفسوگ  هحفـص 283 ] نوچ [  دـبوکیم و  نیمز  رب  دریگیم و  لغب  رد  ار  وا  هتخات  وا  رب  هناجدوبا  هکنآ  ات  دریگیم ،

[ . 371  ] دناسریم ربمایپ  هب  ار  دوخ  هتساخرب 

ناگتخیرگ

سأر رد  هک  دیلو  نب  دلاخ  دنزیرگیم . یخرب  و  دنوشیم ، هدنکارپ  يوس  ره  هب  ربمایپ  ندـش  هتـشک  ربخ  ندینـش  هب  ناناملـسم  زا  ياهدـع 
« تسوا دـنواشیوخ  نوچ  . » تسا رارف  لاح  رد  ییاهنت  هب  هک  دـنیبیم  ار  باطخ  نب  رمع  تسا  ناناملـسم  هب  نتخات  مرگرـس  یماظن  هراوس 

يهرد فرط  هب  وا  هک  درگنیم  دنزیوآ . رد  وا  اب  دناسانـشب  شیوخ  ناهارمه  هب  ار  وا  رگا  هک  دسرتیم  دنکیم و  جـک  ار  دوخ  هار  [ 372]
اهنآ زا  دسریم . دناهتـسشن  هک  ناناملـسم  زا  ياهدـع  باطخ و  نب  رمع  هب  کلام -  نب  سنا  يومع  رـضن - نب  سنا  [ . 373  ] دوریم دحا 
يارب دیزیخرب و  دروخیم ! ناتدرد  هچ  هب  يو  زا  سپ  یگدنز  : » دیوگیم دش »! هتشک  ادخلوسر  : » دنیوگیم دیاهتـسشن »؟ ارچ  : » دسرپیم

شرکیپ رب  هبرض  داتفه  هکیلاح  رد  دسریم  تداهـش  هب  ات  دگنجیم  ردقنآ  هتفر  هاگنآ  دیوش »! هتـشک  دش  هتـشک  شهار  رد  وا  هک  یفده 
کلام دسانشیم . شیابیز -  ياهنادند  ای  شاهدیشک - ناتشگنا  يور  زا  ار  وا  شرهاوخ  اهنت  دوشیمن و  هتخانش  هکیروط  هب  تسا  هدروخ 
يرادن ربخ  رگم  : » دیوگیم وا  هب  تسا . هتشادرب  هدنشک  قیمع  هبرض  هدزیـس  و  تسا ، راضتحا  لاح  رد  دیز  نب  ۀجراخ  دنیبیم  مشخد  نب 

زا مه  وت  دناسر . ار  یهلا  مایپ  دمحم  دریمیمن . تسا و  هدنز  دنوادخ  دشاب  هدش  هتشک  وا  رگا  : » دیوگیم ۀجراخ  دش »؟ هتـشک  دمحم  هک 
وا هـب  تـسا . هتـشادرب  هاـکناج  قـیمع  هحفـص 284 ] مخز [  هدزاود  هـک  دـسریم  عـیبر  نـب  دعـس  نـب  کـلام  نـک »! عاـفد  تدوـخ  نـید 
مه وت  دیناسر . ار  شراگدرورپ  مایپ  دمحم  هک  مهاوگ  نم  : » دیوگیم عیبر  نب  دعـس  دش »؟ هتـشک  دمحم  هک  يرادن  ربخ  رگم  :» دـیوگیم

نز و شیپ  دیدرگرب  دش . هتـشک  ادخلوسر   » هک درادیم  رب  گناب  یقفانم  تسا »! یندرمن  هدنز و  دـنوادخ  اریز  نک ، عافد  تدوخ  نید  زا 
هدش هنیدم  دراو  هک  یـسک  نیلوا  دنـسریم . هنیدم  هب  ناگتخیرگ  زا  يا  هدـع  [ . 374 !« ] دوشیم اههناخ  دراو  دراد  نمـشد  نوچ  ناتهچب ،
یم شیوخ  ياهنز  شیپ  دنیآ و  یم  ياهدـع  وا  زا  سپ  تسا . نامثع -  نب  دعـس  هدابعوبا -  تسا » هدـش  هتـشک  ادـخلوسر   » هک دـیوگیم 

ثراح دنتسه و  [ 375  ] نامثع ورمع  نایرارف ، هلمج  زا  دیزیرگیم »! هتشاذگ  عافدیب  ادخلوسر   » هک دننک  یم  شنزرس  ار  اهنآ  نانز  دنور .
یظیق نب  سوا  دـسریم -  للم  ات  هک  رماع - نب  ۀـجراخ  نامثع ، نب  هبقع  ناـمثع ، نب  دعـس  هیزغ ، نب  داوس  بطاـح ، نب  ۀـبلعث  بطاـح ، نب 

ایب : » دیوگیم اهنآ  زا  یکی  هب  دشاپیم و  ناشیور  هب  كاخ  دینبیم و  ار  اهنآ  نمیاما  و  دنسریم -  هرقش  هب  هک  هثراحینب -  زا  رفن  دنچاب 
رد ربمایپ  نیشناج  هک  موتکمما -  نبا  دباتـشیم . دحا  هب  نانز  زا  ياهدع  هارمهو  هدب »! نم  هب  ار  تریـشمش  و  سیرب ، ریگب و  ار  كود  نیا 

هحفص [ . ] 376 !« ] ها ها ! دنزیرگیم ؟ هدرک  اهر  عافدیب  ار  ادخلوسر   » هک دنکیم  شنزرـس  ار  نایرارف  مدرم -  تعامج  ماماو  تسا  هنیدم 
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[ 285

نادهاجم ددجم  نتسویپ 

هب اجنآ  زا  دنـسریم و  هثراحینب  يهلحم  ات  هک  دـنراصنا  زا  یعمج  اب  ثرحم  نب  سیق  دـندرگیم  زاـب  زیرگ  زا  سپ  هک  یناـسک  نیتسخن 
رد هب  ملاس  ناج  کی  چیه  دنوریم . ورف  نمشد  هاپس  نورد  هب  دننکیم و  دروخرب  ناکرشم  ددجم  يهلمح  اب  نانآ  دندرگیمزاب . تعرس 

هرود ار  وا  نمشد  نارادهزین  مه  دعب  دشکیم ، ار  يرفن  دنچ  هک  دنزیم  ریشمش  ردقنآ  ثرحم  نب  سیق  دنوشیم . هتـشک  همه  دنربیمن و 
نب ةدابع  رسپ  سابع  . شنت رد  نآ  يهبرض  هد  دنباییم  هدنـشک  قیمع  مخز  هدراهچ  شرکیپ  رد  اهدعب  دنزاسیم . كاچ  كاچ  دننکیم و 

زا عافد  رد  اریادخ  ناناملسم ! يآ   » هک درادیمرب  گناب  سابع  دنمهاب . دیز ، نب  مقرا  رسپ  سوا  و  ریهز ، یبا  نب  دیز  رسپ  ۀجراخ  هلـضن و 
ییابیکـش اـما  داد  يزوریپ  يهدـعو  امـش  هب  دـیدربن . ناـمرف  ار  ناـتربمایپ  هک  تسا  نیا  زا  هدـمآ  ناـت  رـس  رب  هک  نیا  دیـشوکب ! ناـتربمایپ 

ارم دوخهـالک  هرز و  : » دـسرپیم دـیز  نـب  ۀــجراخ  زا  دــنکیمرب و  نـت  زا  هرز  دراذــگیم و  ورف  رــس  زا  دوخهـالک  هاـگنآ  دــیدومن »!
رد دـنوشیم  ریگرد  نمـشد  اـب  یعمج  هتـسد  سپ  يراد .» وت  هک  مراد  ار  یمیمـصت  ناـمه  زین  نم  هن ، : » دـیوگیم هجراـخ  یهاوـخیم »؟

هجراـخ و  میراد »؟ ناـمراگدرورپ  هاـگرد  هب  يرذـع  هچ  دروخب  ربماـیپ  هب  ياهمدـص  میـشاب و  هدـنز  اـم  رگا  : » دـیوگیم ساـبع  هکیلاـح 
شیپ سابع  دوشیم . هتشک  یملس  سمش  دبع  رـسپ  نایفـس  تسدب  سابع  یلیلد .» هن  میراد و  يرذع  هن  نراگدرورپ  هاگرد  هب  : » دیوگیم

تداهش هب  زین  هحفص 286 ] مقرا [  نب  سوا  دنامیم . یمخز  لاسکی  ات  هک  دروآیم  دراو  نایفس  رب  تخسس  يهبرض  ود  ندش ، هتـشک  زا 
تسا یقاب  وا  رد  یقمر  زونه  هکیلاح  رد  درادیمرب . مخز  هد  زا  شیب  دوشیم و  تسدب  هزین  ناراوس  راتفرگ  مه  دیز  نب  ۀجراخ  دسریم .
نایاپ يو  یگدنز  هب  و  تسا » دمحم  گرزب  نارای  زا  نیا  : » دیوگیم دسانشیم و  ار  وا  درذگیم و  شرانکزا  فلخ  نب  ۀیما  رسپ  ناوفص 
ناراـی هک  نـآلا  درک ، مردـپ  نتـشک  هب  قـیوشت  ردـب  گـنج  رد  هک  تسا  یناـسک  زا  نیا  : » دـیوگیم دـنکیم و  هلثم  ار  وا  دـعب  دـهدیم .

هحادحد نب  تباث  [ . 377 !« ] متشک ار  مقرا  نب  سوا  و  ریهزوبا ، رـسپ  متـشک و  ار  لقوق  رـسپ  دش . کنخ  ملد  متـشک  ار  دمحم  يهتـسجرب 
رد تسا . یندرمن  هدنز و  دنوادخ  دشاب  هدش  هتـشک  دمحم  رگا  دییایب . دییایب ، ماهحادحد . نب  تباث  نم  راصنا ! يآ   » هک دروآیمرب  گناب 

نانآ هارمه  وا  دنیآیم و  درگ  وا  رود  هب  راصنا  زا  ياهدع  درک .» دیهاوخ  يرای  ار  امش  ینابیتشپ و  امش  زا  ادخ  هک  دیگنجب  ناتنید  زا  عافد 
نب ورمع  دـیلو ، نب  دـلاخ  دـنعمج : نآ  رد  كرـش  نارـس  هک  دوشیم  ریگرد  نانآ  اـب  ردـتقم  رفنرپ و  يدـحاو  و  دربیم . هلمح  نمـشد  هب 

وا رکیپ  رب  ارنآ  دربیم و  هلمح  وا  رب  هزین  اب  دیلو  نب  دلاخ  دننکیم . دروخ  دز و  نانآ  اب  باطخ . نب  رارـض  و  هلج ، یبا  نب  ۀـمرکع  صاع ،
اب ربمایپ  اریز  دنتسه . دحا  گنج  نادیهش  نیرخآ  اهنیا  دنوشیم . هتشک  دنتسه  يو  اب  هک  مه  يراصنا  دسریم . تداهـش  هب  ات  دربیم  ورف 

کلام نب  بعک  دنیبیم  ار  ربمایپ  هک  یـسک  نیتسخن  هرد ، رد  [ . 378  ] دتفایمن قافتا  یگنج  رگید  اجنآ  دنـسریم و  هرد  زارف  هب  شنارای 
هک دـنکیم  هراشا  وا  هب  ناهد  رب  تشگنا  نداهن  اب  ربمایپ  دـهدیم . نانمؤم  هب  ار  يو  ندوب  هدـنز  یتمالـس و  يهدژم  دـنلب  گـناب  هب  تسا .

ردـب نت  زا  ار  شیوخ  هرز  هحفـص 287 ] دناتـسیم و [  تسا  گنر  درز  نآ  زا  ياهراـپ  اـی  همه  هک  ار  بعک  هرز  هاـگنآ  ددرگ . شوماـخ 
نب ةرامع  رمبایپ ، [ . 379  ] دیارآیم نت  رب  ار  ربمایپ  هرز  تسا  هتـشادرب  مخز  هدـفه  هدـیگنج و  هنادرم  هک  بعک  و  دـشوپیم . ار  نآ  هدرک 
ناج راکادف  ریلد  نآ  لاح  نیا  رد  دهن  وا  يوناز  رب  رس  دیآ و  يو  کیدزن  ات  دناوخیم  تسا  هتشادرب  مخز  هدراهچ  هک  ار  نکـس  نب  دیز 

!« ردـب گـنج  یفـالت  هب  گـنج  نیا  : » دـیوگیم و  دـیآیم ، شیپ  هراوـس  هرز  رد  اپارـس  هریغم  نب  هفیذـحوبا  رـسپ  هیما  [ . 380  ] دراپسیم
نوچ یلو  دروآیم ، دورف  وا  یناشیپ  رب  ریشمش  هتفر  وا  دربن  هب  مالسلاهیلع  یلع  دشکیم . ار  وا  هیما  اما  دباتـشیم ، وا  يهلباقم  هب  يدهاجم 

عفد شیوخ  رپس  اب  ار  نآ  وا  دوریم و  هناشن  مالسلاهیلع  یلع  فرط  هب  يریشمش  يهبرض  هیما  ددرگیمرب . ریشمش  دراد  رـس  رب  دوخهالک 
ات دنکیم  عطق  ار  وا  ياپ  يریـشمش  يهبرـض  اب  یلع  تسا  هدناشوپن  ار  شیاپ  هیما  هرز  نوچ  دنکیم . ریگ  هتفرورف  رپس  رد  ریمـش  دنکیم ،

یلع دگنجیم . وا  اب  هدز  نیمز  رب  وناز  هکیلاح  رد  دشکیم و  نوریب  یلع  رپس  يال  زا  ار  دوخ  ریـشمش  دـنکیم و  شالت  هیما  دـتلغیم . رد 
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هوک زا  هک  یناناملسم  [ 381 . ] دریمیم دـتلغیم و  هیما  دربیم . ورف  اجنآ  رد  ار  شیوخ  ریـشمش  كون  تسا . هرزیب  يو  لغب  ریز  دـنیبیم 
هب ار  دوخ  هداتفا و  تکرحیب  هک  دناهدرـسفا  نیگهودنا و  نادنچ  ناشنارای  ندش  هتـشک  هدهاشم  ربمایپ و  ندش  هتـشک  ربخ  زا  دناهتفر  الاب 

شمارآ دیابریم و  رد  یکبس  باوخار  نمؤم  صاخشا  لاح ، نیا  رد  . دناهداتسیا هوک  نییاپ  رد  ناکرشم  هکیلاح  رد  دناهدرپس  ثداوح  داب 
دروخیم و مه  هب  نانآ  نیمرچ  ياهرپس  دوشیم ، دنلب  ناشرخ  رخ و  يادص  هکیروطب  دنوریم  ورف  یقیمع  باوخ  هب  یضعب  دننکیم . ادیپ 

دنک هداتفا  ورف  گنـس  رب  شتـسد  زا  رورعم  نب  ءارب  رـسپ  رـشب  ریـشمش  هکنانچ  دـتفایم ، ورف  ناشتـسد  زا  یـضعب  ریـشمش  هحفـص 288 ] ] 
شمارآ باوخ  دنوریم . باوخ  هب  هداهن  هنیـس  رب  ار  شیوخ  يهناچ  دناهتـسشن  یلاح  رد  یـضعب  دتفایم . زین  هحلطوبا  ریـشمش  دوشیم و 

. دنروآیم نابز  هب  دنراد  لد  رد  ار  هچنآ  کی  ره  دـننامیم و  رادـیب  نالد  ود  ناقفانم و  دـیابریم و  ار  نیقی  نامیا و  نابحاص  اهنت  شخب 
نتشک هب  اجنیا  رد  میتشادیم  یهدنامرف  رد  یمهـس  رگا  : » دیوگیم ریـشق  نب  بتعم  هک  دونـشیم  يرادیب  باوخ و  نایم  رد  ماوع  نب  ریبز 
هدماین شیپ  يراوگان  هثداح  ییوگ  هکنانچ  رطاخ و  شمارآ  تیاهن  اب  دنوشیم  رادـیب  باوخ  زا  نیقی ، بحاص  نانمؤم  [ 382 « ] میتفریمن

هئیمق نبا  تسا »؟ هتشک  ار  دمحم  یسک  هچ  : » دسرپیم شیرق  زا  نایفسوبا  دسریم  ناکرشم  هب  ربمایپ  ندش  هتشک  ربخ  نوچ  [ 383  ] دشاب
«. داهن میهاوخ  ترـس  رب  جات  تسا  نانامرهق  دروم  رد  نایناریا  مسر  هک  هنوگناـمه  : » دـیوگیم نایفـسوبا  ماهتـشک .» ار  وا  نم  : » دـیوگیم
نب دیز  رسپ  ۀجراخ  شعن  رب  هن ؟ ای  تسه  ناگتشک  نایم  رد  دمحم  دنیبب  ات  دناخرچیم  هاگ  هدروآ  رد  هتشادرب  ار  راکتـشز  رماعوبا  هاگنآ 
یبا نب  دیز  رسپ  ۀجراخ  نیا  : » دیوگیم هن .» : » دهدیم باوج  تسیک »؟ هتشک  نیا  ینادیم  : » دسرپیم نایفـسوبا  زا  دنرذگیم . ریهز  یبا 

تـسوا رانک  رد  هک  هلـضن  نب  هدابع  رـسپ  سابع  شعن  هب  شمـشچ  تسا .» جرزخ  نب  ثراـحلب  يهریـشع  سیئر  نیا  تسا . یجرزخ  ریهز 
یکی نیا   » هک دیوگیم  سیق  دبع  نب  ناوکذ  شعن  رس  رب  فارشا .» ینادناخ  زا  ياهداز  فارـشا  تسا . لقوقوبا  نیا  : » دیوگیم و  دتفایم ،
باوج تسیک »؟ نیا  : » دسرپیم رماعوبا  زا  نایفـسوبا  هحفـص 289 ] دـنیبیم [ . ار  هلظنح -   - شیوخ رـسپ  شعن  تسا .» ناشیا  نارتهم  زا 

يهتـشک : » دـیوگیم نایفـسوبا  تسا .» رماع  یبا  نب  هلظنح  نیا  تسا . رتزیزع  میارب  دـناهداتفا  اـجنیا  هک  یناـسک  يهمه  زا  نیا  : » دـهدیم
وا زاو  دروخیمرب ، دیلو  نب  دلاخ  هب  دعب ، دیوگیم .» غورد  هئیمقنبا  میدوب . هدید  اعطق  دوب  هتـشک  ار  وا  رگا  منیبیمن . اجنیا  رد  ار  دـمحم 
«. دـنتفریم الاب  هوک  زا  شنارای  زا  ياهدـع  هارمه  هک  مدـید  ار  وا  : » دـیوگیم يراد »؟ یعالطا  دـمحم  ندـش  هتـشک  يهرابرد  : » دـسرپیم
 - شرسپ شعن  رب  راکتشز  رماعوبا  [ . 384 ! ] تسا هتشک  ار  وا  درک  اعدا  هک  تفگ  غورد  هئیمقنبا  تسا . تسرد  نیا  : » دیوگیم نایفـسوبا 

شرـسپ شعن  هب  هکیلاـح  رد  تسا . هداـتفا  شحج  نب  هللادـبع  بلطملادـبع و  نـب  ةزمح  شعن  راـنک  رب  هـک  درذـگیم  دیهـش -  يهـلظنح 
راتفرکین تردپ  يارب  وت  یتسارب  یلو  متشادیم  رذح  رب  ادخ ) ربمایپ  ینعی   ) درم نیا  زا  ار  وت  نیا  زا  شیپ  نم  هچ  رگ  : » دیوگیم درگنیم 

نیا هب  ادـخ  رگا  دوب . دـمحم  وریپ  يهتـسجرب  ياهتیـصخش  ناگرزب و  اب  مه  تگرم  و  یتشاد ، هناراوگرزب  یقالخا  یگدـنز  رد  يدوب و 
هورگ يآ   » هک دروآیم  رب  دایرف  هاگنآ  دـهد .» کین  شاداپ  زین  ارت  داد  کـین  شاداـپ  دـمحم  ناراـی  زا  یکی  اـی  هزمح ) هب  هراـشا   ) هتـشک

یـششوک چـیه  زا  دـمآیم  بوخ  شدوخ  رظنب  هچنآ  هب  یبایتسد  يارب  یلو  دـیچیپ  امـش  نامرف  نم و  نامرف  زا  رـس  هلظنح  هچ  رگ  شیرق !
[385  ] هلظنح رکیپ  زجب  دـننکیم  هلثم  ار  مالـسا  نادیهـش  يهمه  رکیپ  تهج ، نیمهب  دوش .» هلثم  شرکیپ  دـیابن  نیارباـنب  درکن . راذـگورف 

شوگ ینیب و  دـننک . نینچ  ات  دـیوگیم  كرـشم  ياهنز  هب  دربیم و  نادیهـش  شعن  ندرک  هلثم  هب  تسد  هک  تسا  یـسک  نیـسخن  دـنه  .
، دزاسیم دبندرگ  لاخلخ و  دنبتسد و  دوخ  يارب  اهنآ  زا  دنربیم و  ار  رماعوبا -  رـسپ  هلظنح  يانثتـساب  نادیهـش -  هحفص 290 ] يهمه [ 

ناناملـسم ربماـیپ و  دروآیم . تشگزاـب  هب  ور  دـحا  زا  ناکرـشم  هاپـس  . دـنیارآیم دوخرب  يزیچ  نینچ  كرـشم  ياـهنز  يهمه  هکیروـطب 
هتـشک و ناکدوک  نانز و  دنزاتب و  هنیدم  هب  هک  دیآیم  دوجوب  ینارگن  نیا  هک  دریگیم  تدش  یگمه  نانآ  یتحاران  دـنوشیم . تحاران 

كدی ار  اهبسا  دندش و  اهرتش  راوس  رگا  ات  روایب  نمشد  هاپـس  زا  یتاعالطا  ورب و  : » دنیامرفیم صاقو  یبا  نب  دعـس  هب  ربمایپ  دنوش . ریـسا 
هلمح دصق  يدید  رگا  دنراد . هنیدم  هب  هلمح  دصق  دندیشک  كدی  ار  اهرتش  دندش و  اهبسا  راوس  رگا  دنراد و  تشگزاب  گنهآ  دندیـشک 

هب رگا  تسوا  رایتخا  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  دوش . فیعـض  ناناملـسم  يهیحور  راذگم  هدب و  شرازگ  نم  هب  ییاهنت  رد  دنراد  ار  هنیدم  هب 
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دوخ اب  و  دـنکیم ، لابند  ار  نمـشد  هاپـس  عیرـس  ياهمدـق  اـب  دعـس  درک .» مهاوخ  دربن  هدرک  تکرح  اـهنآ  فرط  هب  دـنورب  هنیدـم  فرط 
اجنآ رد  دنـسریم . قیقع  هب  ات  دریگیم  ار  اهآ  در  نانچمه  ددرگزاب . ربماـیپ  تمدـخ  هب  باتـشب  درک  رطخ  ساـسحا  رگا  هک  دـشیدنایم 

بیـسآ اهنآ  هب  امـش  : » دـیوگیم اهنآ  هب  هیما  نب  ناوفـص  هن ؟ ای  دـنیآ  رد  هنیدـم  هب  ایآ  هک  دـنزادرپیم  تروشم  هب  هدرک  فقوت  یقیاـقد 
. دنک دماشیپ  هچ  تسین  مولعم  اریز  دییاین ، رد  اهنآ  رهـش  هب  دـیاهدش  هتـسخ  هکیلاح  رد  يزوریپ  دوجو  ابو  دـیدرگرب  تسا  رتهب  دـیاهدز و 

هنیدم رد  جرزخ  سوا و  يهلیبق  ود  زا  ياهدع  تسا و  هدنادرگزاب  هنیدم  هب  ار  هاپـس  موس  کی  یبا  رـسپ  تسا  هدیـسر  ربخ  ام  هب  هکیروطب 
. دـنروآ هلمح  ام  رب  دـناهدمآ  رد  اپ  زا  نیبوز  ریت و  زا  ام  ياهبـسا  رتشیب  تسا و  رایـسب  اـم  ناـیمخز  هکیلاـح  رد  دوریم  نآ  میب  دـناهدنام .
هک دنریگیم  میمصت  هجیتن ، رد  ندماین د .» امش  بیقعت  هحفـص 291 ] هب [  دوب  نانآ  اب  هبلغ  هکنیا  اب  دنتخیرگ  هک  ردب  گنج  رد  یهگناو 
هک دمهفیم  دنـشکیم . كدی  ار  اهبـسا  هدش  اهرتش  راوس  دنیبیم  تساهنآ  بقارم  رود  زا  هک  صاقو  یبا  نب  دعـس  دـندرگیمرب . هکم  هب 

نوچ ربمایپ . يوس  هب  ددرگیمزاب  دندمآ . رد  نمیکم  هب  هک  دنیبیم  دنکیم و  گنرد  یکدنا  دـنراد . ار  شیوخ  رهـش  هب  تشگزاب  دـصق 
مدرم ولج  نمـشد  تشگزاب  زا  دـیابن  نیاربانب ، تسا . هراشا  وا  هب  ربمایپ  دنتـشگ . رب  هک  درآیمرب  دایرف  یلاحـشوخ  زا  راـیتخایب  دـسریم 

هب لصتم  هرز  زا  هقلح  ود  هدـلک ، نب  بهو  نب  ۀـبقع  [ . 386 « ] دومرف عفد  ار  اهنآ  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  عقاو ، رد  ینک . یناـمداش  نینچ 
مالس همطاف  [ . 387  ] دوشیم ریزارـس  نآ  زا  نوخ  دشکیم ، نوریب  شکرابم  يهنوگ  زا  تسا  هتفر  ورف  ربمایپ  يهنوگ  رد  هک  ار  دوخهالک 

. دنباتـشیم دربن  نادـیم  هب  دـننکیم  لمح  شیوخ  يهناش  تشپ و  رب  اذـغ  یندـیماشآ و  هکیلاح  رد  يراصنا  نز  دـنچ  هارمه  هب  اـهیلع  هللا 
مـشخ : » دیامرفیم ربمایپ  درتسیم . شاهرهچ  زا  نوخ  دزیوآیم و  وا  ندرگ  هب  ار  شیاهتـسد  دـتفایم  ربمایپ  تروص  هب  همطاف  مشچ  نوچ 

نوخ ریـشمش  دروایب ، یبآ  سارهم  زا  ات  دوریم  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا »! تخـس  دنتـشغآ  نوخ  هب  ار  شربمایپ  يهرهچ  هکیموق  رب  ادـخ 
هنشت تخـس  هک  ربمایپ  دروآیم . بآ  شیوخ  رپس  رد  هتفر  و  ناتـسب .» ار  هدوتـس  ریـشمش  نیا  : » دیوگیم دهدیم و  همطاف  هب  ار  شاهدولآ 

، تسا نینوخ  شناهد  نوچ  تسا .» وبدب  بآ ، نیا  : » دیامرفیم دباییم ، وبدب  مه  ار  بآ  دناوتیمن و  دماشایب  بآ  نآ  زا  دهاوخیم  تسا 
نب دـمحم  دـیوشیم . ردـپ  تروص  زا  نوخ  بآ  نآ  اـب  همطاـف  دزیریم . نوریب  هحفـص 292 ] دـناخرچیم و [  ناـهد  رد  نآ  زا  ياهعرج 

تانق فرط  هب  هتـشادرب  یکـشم  راچان  دنرادن . هارمه  یبآ  دـنیبیم  دوشیم ، بآ  يایوج  دـناهدمآ  همطاف  هارمه  هک  ینز  دـنچ  زا  هملـسم 
تروص مخز  زا  نوخ  دنکیم . اعد  يو  قح  رد  دماشآیم و  بآ  نآ  زا  ادخلوسر  دروآیم . نآ  زا  راوگشوخ  بآ  دوریم و  شیپ  یسح 

مالـسلاهیلع یلع  دز .» دنناوتن  ام  هب  یبیـسآ  نینچ  دیلامب  هبعک  نکر  رب  تسد  هک  يزور  ات  : » دـیامرفیم مدـبمد  وا  و  دـیآیمن ، دـنب  ربمایپ 
رتسکاخ ات  دـنازوسیم  ار  نآ  هتفرگ  يریـصح  هکت  راچان  دـیآیمن ، دـنب  نوخ  دـنیبیم  همطاف  دـیوشیم . همطاف  دزیریم و  بآ  ناـنچمه 
تسدب ریشمش  هکیلاح  رد  بلطملادبع  رتخد  هیفـص  [ . 388  ] دیآیم دـنب  نوخ  ات  دـهنیم  ردـپ  يهنوگ  مخز  رب  ار  رتسکاخ  نآ  دوشیم و 
يهلحم رد  دوریم . گنج  نادـیم  نادـیم  يوس  هب  هدـمآ  نییاپ  دـنراد  ياج  نآ  رد  ناکدوک  ناـنز و  زا  ياهدـع  هک  عراـف »  » جرب زا  دراد 

هاپس هک  دننیبیم  دنسریم و  ربمایپ  هب  ات  دنوریم  هتـسهآ  ود  اب  اجنآ  زا  دروخیمرب . نمیما  هلمج  زا  يراصنا  نانز  زا  ياهدع  هب  هثراحینب 
راچد هاپـس  ناج ، همع  : » دیوگیم هیفـص  نب  یلع  دننیبیم . ار  بلاطیبا  نب  یلع  تسخن  تسا . هدمآرد  هدـنکارپ  ياههتـسد  تروصب  يو 

هب ات  هدب  نم  ناشن  ار  وا  : » دیوگیم تسا .» ملاس  هللادـمحلا  : » دـیوگیم یلع  تساجک »؟ ادـخ  ربمایپ  :» دـسرپیم تسا .» هدـش  یگدـنکارپ 
دباتشیم يو  تمدخ  هب  هیفص  دهدیم . ناشن  هراشا  هب  ار  وا  دنوشن  وا  هجوتم  ناکرشم  دنکیم  یعس  هکیلاح  رد  یلع  منیبب .» مدوخ  مشچ 
يوجتـسج هب  همـص  نب  ثراح  تسا »؟ هدش  هچ  هزمح  میومع  تسا ؟ هدش  هچ  میومع  : » دسرپیم ادخلوسر  تسا . هدشیمخز  دـنیبیم  و 

ای : دنکیم همزمز  ار  یمزر  ار  دورـس  نیا  هکیلاح  رد  هحفـص 293 ] دوریم [  وا  یپ  زا  بلاطیبا  نب  یلع  دنکیم . ریخأت  یلو  دوریم  هزمح 
دننیبیم و  دنکیمادیپ ، ار  ثراح  ماجنارسهمت  امیف  ۀنجلا  سمتلی  همهم  هماهم  یف  لض  دقهمذ  اذ  انب  اقیفر و  ناک  همـصلا  نب  راحلا  نا  بر 
ياهرظنم دیامرفیم : و  دتـسیایم ، وا  شعن  زارف  رب  دیآیم و  هتـساخرب  دنهدیم . ربخ  ربمایپ  هب  دنیآیم و  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  هزمح 

«. اجنیا زا  نک  رود  ار  تردام  : » دیامرفیم ریبز  هب  ربمایپ  دوشیم . ادیپ  رود  زا  هیفـص  «. ماهدیدن نونک  ات  دروآ  مشخ  هب  دح  نیدب  ات  ارم  هک 
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دـسریم ربمایپ  هب  یتقو  منیبب .» ار  ربمایپ  ات  مدرگیمنرب  : » دیوگیم درگرب ». تسا . هدـش  یگدـنکارپ  راچد  هاپـس  مردام ، : » دـیوگیم ریبز 
هتـسشن ار  وا  دناشنیم و  نیمز  رب  هتفرگ  ار  شردام  ریبز  مدرگیمنرب .» منیبن  ار  وا  ات  تساجک ؟ هزمح  مردارب  ادـخ ، ربمایپ  يا  : » دـیوگیم

و دنیوشیم .» دنهدیم و  لسغ  ار  وا  ناگتـشرف  هک  مدـید  : » دـیامرفیم هزمح  يهرابرد  ربمایپ  دنراپـس ! كاخ  هب  ار  هزمح  ات  درادیم  هاگن 
[389 . ] دنراپـسب كاخ  هب  دنچیپب و  نفک  رد  ناشمخز  نوخ و  اب  روطنامه  دنهد  لسغ  هک  نیا  نودب  ار  نادیهـش  رکیپ  ات  دهدیم  روتـسد 

نب هللادبع  شردارب  شعن  ورمع و  نب  دالخ  شرـسپ  شعن  و  حومج -  نب  ورمع  شرـسمه -  شعن  هکیلاح  رد  مازح  نب  ورمع  رتخد  دـنه  .
نز دنچ  اب  هک  ربمایپ -  رـسمه  هشئاع -  دوریم . هنیدـم  فرط  هب  تسا  هداهن  يرتش  رب  ار  يراصنا ) هللادـبع  نب  رباج  ردـپ   ) مارح نب  ورمع 
وا زا  دروخیمرب . دـنه  هب  دوشیم  ریزارـس  هرد  فرط  هب  هثراـحینب  يهلحم  زا  یتقو  تسا  هدـمآ  نوریب  رهـش  زا  گـنج  ربخ  بسک  يارب 

زیچان یتبیصم  ره  يو  هحفص 294 ] دوجو [  اب  تسا و  ملاس  ادخ  ربمایپ  تسا . ریخ  : » دیوگیم دنه  گنج »؟ نادیم  زا  ربخ  هچ  : » دسرپیم
نب ورمع  مرسمه  و  دالخ ، مرسپ  مردارب و  : » دهدیم باوج  تسیک »؟ شعن  اهنیا  : » دسرپیم دناهدش .» دیهـش  مه  نانمؤم  زا  ياهدع  تسا .

مدـق دـنچ  دـنزیم . یه  ار  شرتش  و  مراپـسب .» كاخ  هب  اـجنآ  رد  اـت  هنیدـم  هب  : » دـیوگیم يربیم »؟ اـجک  ار  اـهنآ  : » دـسرپیم حومج .»
لمح رتش  ود  راـب  هزادـناب  یهاـگ  هن . : » دـیوگیم دراد » هک  تسا  ینیگنـس  راـب  رطاـخب  : » دـیوگیم هشئاـع  دـنزیم . وناز  رتـش  رتفرطنآ 

یه ار  رتش  دـشاب .» هتـشاد  يرگید  تلع  منکیم  رکف  دـنکیم . لمح  رتش  ود  راب  هرادـناب  یهاگ  هن . : » دـیوگیم دراد .» هک  تسا  ینیگنس 
. دوریم باتشب  دنادرگیم  دحا  فرط  هب  ار  رتش  نوچ  دنزیم ، وناز  رتش  دنادرگیم  هنیدم  فرط  هب  ار  وا  یتقو  یلو  دزیخیمرب  ات  دنزیم 

ایآ . دراد یتیرومأم  رتش  نیا  : » دسرپیم وا  زا  ربمایپ  دهدیم . حرـش  ار  نایرج  ددرگیم و  زاب  ربمایپ  تمدخ  گنج و  نادـیم  هب  دـنه  راچان 
هلبق هب  ار  دوـخ  يور  دـیایب  دـحا  فرط  هب  تساوـخیم  یتـقو  حوـمج  نب  ورمع  : » دـهدیم باوـج  تسا »؟ هتفگ  وـت  هـب  يزیچ  ترـسمه 

هک تسا  تهج  نیمهب  : » دیامرفیم زاس .» نم  بیـصن  ار  تداهـش  نادرگمرب و  ماهداوناخ  شیپ  هدنکفارـس  ارم  ایادـخ ، تفگ : دـینادرگ و 
تباجا ار  ناشیاعد  دنوادخ  دـننک  ییاعد  ادـخ  هاگ  رد  رگا  هک  دنتـسه  یناسک  راصنا  امـش  نایم  رد  کشیب  ددرگیمن . زاب  هنیدـم  هب  رتش 

لاـب تردارب  رب  ناـنچمه  ناگتـشرف  تـسا  هدـش  هتـشک  تردارب  هـک  مدـنآ  زا  دـنه ، يا  تـسا  حوـمج  نـب  ورمع  هـلمجنآ  زا  دـیامرفیم ،
هب ناحورجم  مخز  نتـسب  نداد و  بآ  يارب  ناـنز  رگید  اـب  هک  شحج  رتخد  هنمح  [ . 390 « ] دوشیم هدرپس  كاخ  هب  اجک  ات  دـناهدرتسگ 

: دیامرفیم ادخلوسر »؟ يا  یسک  هچ  : » دسرپیم میوگیم »! تیلـست  هنمح ، : » دیامرفیم وا  هب  دیآیم . ربمایپ  تمدخ  هب  تسا  هدمآ  نادیم 
يارب تداهـش  داب  هدنخرف  دراد . تمحر  نیرق  دزرمایب و  ار  هحفـص 295 ] وا [  ادخ  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  : » دـیوگیم هزمح !» تایئاد  »

(«. شحج نب  هللادـبع   ) تردارب : » دـیامرفیم ادـخلوسر »؟ يا  یـسک  هـچ  : » دـسرپیم میوـگیم .» تیلـست  مـه  زاـب  : » دـیامرفیم دـعب  وا .»
میلـست مه  زاب  : » دیامرفیم سپـس  داب »! اراوگ  ار  وا  تشهب  دراد . تمحر  نیرق  دزرمایب و  ار  وا  ادـخ  نوعجار . هیلا  انا  هللا و  انا  : » دـیوگیم

لد رد  رهوش  : » دیامرفیم ربمایپ  مرگج »! هآ  : » دیوگیم ریمع .» نب  بعـصم  : » دیامرفیم ادخلوسر »؟ يا  یـسک  هچ  : » دسرپیم میوگیم .»
داـیب ار  نارـسپ  ندـش  میتی  : » دـیوگیم یتـفگ »؟ یکاـنزوس  يهملک  نینچ  ارچ  : » دـسرپیم وا  زا  و  «. درادـن سکچیه  هک  دراد  یماـقم  نز 

اب هللادبع  نب  ۀحلط  اهدعب  دوش . ناشبیـصن  ياهتـسیاش  تسرپرـس  هک  دنکیم  اعد  شنادـنزرف  قح  رد  ربمایپ  تخوس .» ملد  نینچ  مدروآ و 
[391  ] دوشیم ردـپ  نیرترهمرپ  يو  نادـنزرف  هب  تبـسن  هحلط  .و  دـیآیم اـیند  هب  جاودزا  نیا  زا  هحلط  نب  دـمحم  دـنکیم و  جاودزا  يو 

ثراح نب  میلـس  و  ورمع ، نب  نامعن  شاهدنمزر  رـسپ  ود  دوریم . دربن  نادیم  هب  تسا  رانیدینب  يهریـشع  زا  ینز  هک  سیق  رتخد  ءاریمـس  .
: دنهدیم باوج  تسا »؟ لاح  هچ  رد  ادخلوسر  : » دسرپیم دنهدیم . يو  هب  ار  ود  نآ  تداهش  ربخ  دنا . هدیسر  تداهش  هب  ربمایپ  رانک  رد 
دـنهدیم و ناـشن  هراـشا  اـب  منیبب .» اـت  دـیهدب  ناـشن  نم  هب  ار  وا  : » دـیوگیم ینک » روصت  هک  یلاـح  نیرتـهب  هب  هللادـمحلا  تسا و  بوخ  »
»؟ دوب ربخ  هچ  : » دـسرپیم دروخیمرب و  وا  هب  هشئاع  هنیدـم ، کیدزن  تسا .» زیچان  ادـخ  ربماـیپ  يا  وت  دوجو  اـب  یتبیـصم  ره  : » دـیوگیم
«. تسا هحفص 296 ] هتخاس [  نانمؤم  زا  ياهدع  بیـصن  ار  تداهـش  ادخ  و  تسا ، هدرمن  تسا و  بوخ  هللادمحلا  ادخلوسر  اما  : » دیوگیم

[ . 392 .... ] دوریم دنزیم و  یه  ار  شرتش  و  مرسپ » ود  : » دیوگیم تسیک »؟ شعن  اهنیا  : » دسرپیم
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نادیهش شعن  رس  رب 

نادیهش رگید  رکیپ  سپـس  دیوگیم . ریبکت  راهچ  درازگیم و  زامن  وا  رب  دوشیم  هداهن  ربمایپ  ربارب  رد  بلطملادبع  نب  ةزمح  شعن  نوچ 
داتفه و هکیروطب  درازگیم  زامن  نادیهـش  رگید  رب  وا و  رب  ربمایپ  دـنهنیم  هک  ار  يرکیپ  ره  و  دـنهنیم ، هزمح  رکیپ  راـنک  هب  کـیاکی  ار 

نارود رد  دوش  یمخز  ادخ  هار  رد  سک  ره  هاوگ .) و   ) مدیهـش ناتیارب  زیخاتـسر  نارود  رد  نم  : » دیامرفیم ربمایپ  هاگنآ  تسا . زامن  دنچ 
: دیوگیم رکبوبا  دسریم .» ماشم  هب  نآ  زا  کشم  يوب  تسا و  نینوخ  شمخز  گنر  هکیلاح  رد  دـیآیم  نیگمخز  هنوگنامه  زیخاتـسر 

چیه نانیا  یلو  يرآ ، : » دیامرفیم دندرک »؟ داهج  ام  لثمو  دندش  ناملسم  ام  لثم  دنتسین ، ام  ياتمه ) و   ) ناردارب اهنیا  رگم  ادخلوسر ، يا  »
ام رگم  : » دیوگیم دنکیم  هیرگ  هکیلاح  رد  رکبوبا  درک »!؟ دیهاوخ  هچ  نم  زا  سپ  امش  منادیمن  نم  دنتساکن و  دندروخن و  ناششاداپ  زا 
ار نیمز  :» دیامرفیم و  دـننک ، رفح  نانآ  يارب  یهاگمارآ  ات  دـهدیم  روتـسد  ناناملـسم  هب  هاگنآ  [ . 393 [ »؟ دوب میهاوخ  هدـنز  وـت  زا  سپ 

نارگید زا  شیب  هک  ار  مادـک  ره  دـیهنب . هاـگمارآ  کـی  رد  ار  رکیپ  هـس  اـی  ود  ره  دـینک و  تـسرد  اـبیز  هداـشگ و  یهاـگمارآ  دـینکب و 
تسا رتسانشنآرق  هک  ار  يدیهـش  ره  ناناملـسم  ناسنیدب ، هحفـص 297 ] دیرادب [ .» مدقمو  دیهن  هاگمارآ  رد  تسخن  تسا  سانـشنآرق 

رسپ هللادبع  دنتـسه ، اهنیا  دناهدش  هداهن  هاگمارآ  کی  رد  مینادیم  هک  ینادیهـش  زا  دنهنیم . هاگمارآ  رد  نانآ  رب  مدقم  نارگید و  زا  شیپ 
ربمایپ . » هاگمارآ کـی  رد  ساحـسح  نب  ةدـبع  و  کـلام ، نب  ناـمعن  عیبر ، نب  دعـس  دـیز ، نب  ۀـجراخ  حومج ، نب  ورمع  مارح ، نب  ورمع 

هک ار  رفن  ود  نیا  دیامرفیم : تسا  هدش  هراپ  هراپ  ناکرشم  تسدب  ناشرکیپ  هک  حومج  نب  ورمع  و  مارح ، نب  ورمع  رسپ  هللادبع  يهرابرد 
ربماـیپ دـنهنیم  شهاـگمارآ  رد  ار  هزمح  نوچ  [ . 394 «. ] دنراپـسب كاخ  هب  هاگمارآ  کی  رد  دـندوب  رگیدـکی  یمیمـص  تسود  اـیند  رد 

دنامیم و نایرع  شیاهاپ  دنشکیموا  يهرهچ  رس و  رب  نوچ  ار  ابع  دنـشکب . وا  رکیپ  يور  رب  ار  یهایـس  نیمـشپ  يابع  ات  دهدیم  روتـسد 
کـشخ ياههتوب  شیاهاپ  يور  رب  «. دیناشوپب ار  شارهچ  : » دیامرفیم دوشیم . نایامن  شاهرهچ  دنـشکیم  شیاهاپ  يور  رب  نییاپ و  نوچ 

: دیامرفیم میرادن »! تیافک  ردـقب  ياهچراپ  ادـخ  ربمایپ  يومع  يارب  یتح  ادـخ ، ربمایپ  يا   » هک دـنهدیم  رـس  هیرگ  ناناملـسم  دـنهنیم .
هک داتسرف  دنهاوخ  ماغیپ  هنیدم  رد  دوخ  نادنواشیوخ  هب  درک و  دنهاوخ  چوک  اجنآ  هب  مدرم  تشگ و  دهاوخ  هدوشگ  اهروشک  اهرهش و  »

هکنآ هب  دنگوس  تسا . رتهب  نانآ  يارب  هنیدم  رد  یگدـنز  دـننادب  رگا  هکنآ  لاح  دـینکیم ! یگدـنز  تخرد  بآیب و  ینیمزرـس  رد  امش 
وا دیهـش ) دـهاش و  ای  ) عیفـش زیخاتـسر  نارود  رد  نم  دزاـسب  هنیدـم  رد  یگدـنز  یتخـس  یبآمک و  رب  یـسک  رگا  تسوا  تسد  رد  مناـج 

هزمح هاگمارآ  رد  دناهدرک  هلثم  یلکش  نیرتدب  هب  ار  وا  ناکرشم  هک  مه  ار  شحج  نب  هللادبع  دهدیم  روتـسد  هاگنآ  [ 395 « ] دوب مهاوخ 
نوخ رکیپ  هب  هکیلاح  رد  دنـشکب . شرکیپ  رب  ات  تسین  اـبع  کـی  زا  شیب  مه  ریمع  نب  بعـصم  يارب  هحفص 298 ] [ . ] 396  ] دنهد ياج 

سکچیه هک  یتشادرب  رد  یتخود  شوخ  فیطل و  كزان و  نیمـشیربا  يهماج  هک  مدـید  هکم  رد  ار  وت  : » دـیامرفیم درگنیم  شاهتـشغآ 
شکاپ رکیپ  ات  دهدیم  روتسد  هاگنآ  ياهدیمارآ .» ییابع  رد  ناشیرپ  هتفشآ و  ياهوم  اب  هک  مینبیم  ار  وت  کنیاو  تشادنرب ، رد  نآ  دننام 

رکیپ سپـس  دنوشیم و  شهاگمارآ  دراو  هلمرح  نب  ورمع  نب  طبیوس  هعیبر و  نب  رماع  و  مورلاوبا -  شردارب -  دـنهنب . شهاگمارآ  رد  ار 
ادخ : » دـیامرفیم دروآیم و  دایب  ار  يو  ینامرهق  يزابناج و  درگنیم و  ینزم  سوماق  نب  بهو  شعن  هب  ربمایپ  [ . 397  ] دنهنیم نآ  رد  ار 
نآ رد  ار  وا  ات  دتـسیایم  وا  هاگمارآ  رـس  رب  هدش  دـنلب  نیمز  زا  یتحاران  یتخـسب و  هاگنآ  مدونـشخ .» وت  زا  مه  نم  تسا و  دونـشخ  وت  زا 
وا دشکیم و  وا  تروص  يور  رب  ار  ابع  نآ  ربمایپ  دنشکیم . شرکیپ  يور  رب  دراد  زبس  ياهشقن  هک  ار  ینمیـشپ  يابع  و  دنهدیم ، ياج 

دنهنب شیاهاپ  يور  رب  دـنروایب و  هدیکـشخ  ناهایگ  زا  ات  دـهدیم  روتـسد  دـعب  دـنامیم . نایرع  شیاـپ  قاـس  زایمین  یلو  دـناشوپیم  ار 
منادب رگا  : » دهدیم باوج  دنکیم . هضرع  وا  رب  ار  مالسا  شنایرهشمه  دراد . دیدرت  ندش  ناملسم  رد  شقو  نب  تباث  رسپ  ورمع  [ . 398]
ندـش ناملـسم  هب  میمـصت  تسا  دـحا  رد  ربمایپ  هکیلاح  رد  دـحا  گنج  زور  منکیمن »! گـنرد  ياهظحل  دراد  تقیقح  دـییوگیم  هچنآ 

اههتشک نایم  رد  ار  وا  دیآیم . رد  اپ  زا  ات  دگنجیم  نمشد  اب  دوریم و  نوریب  رهش  زا  هتشادرب  ار  شریشمش  دوشیم و  ناملسم  دریگیم .
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ارم مالسا  : » دیوگیم هحفـص 299 ] يدـمآ [ »؟ ارچ  ورمع ! : » دنـسرپیم وا  زا  هتفر  شکیدزن  تسا . هدـنام  یقاب  وا  رد  یقمر  هک  دـننیبیم 
رد و  تخاس .» نم  بیـصن  ار  تداهـش  ادـخ  مدـمآ و  نادـیم  هب  هتـشادرب  شیوخ  ریـشمش  هاگنآ  مدروآ ، نامیا  شربمایپ  ادـخ و  هب  دروآ .

[ . 399 « ] تسا نایتشهب  زا  وا  : » دیامرفیم ربمایپ  دراپسیم . ناج  نانآ  روضح 

هنیدم يوس  هب 

دهاـجم ناناملـسم  هکیلاـح  رد  دوشیم و  راوس  دـنروایب و  ار  شبـسا  اـت  دـهدیم  روتـسد  دـباییم  تغارف  شدیهـش  ناراـی  نفد  زا  نوـچ 
لهــشالادبعینب هملــسینب و  ياهریــشع  ره  زا  شیب  دناهتــشادرب و  مـخز  ناناملــسم  رتـشیب  دــنکیم  تـکرح  دــناهتفرگ  اروا  درگادرگ 

يادتبا هب  یتقو  دنتسه . وا  هارمه  دناهتـشاد  تکرـش  گنج  رد  نانآ  هب  نداد  بآ  نایمخز و  ياوادم  يارب  هک  ینز  هدراهچ  دنرادیمخز .
فص ود  نآ  تشپ  نانز  دنریگیم و  رارق  فص  ود  رد  مالسا  نازابرس  «. مییاتـسب ار  دنوادخ  ات  دیتسیاب  فص  هب  : » دیامرفیم دسریم  هرح 

یطعم تیطعا و ال  املع  عنام  تطـسب و ال  امل  ضباق  ال  مهللا ، هلک . دمحلا  کل  مهللا ، : دناوخیم نینچ  ار  ادـخ  ماگنه  نیا  رد  دنتـسیایم .
کتکرب نم  کلأسأ  ینا  مهللا  تبرق . امل  دـعابم  تدـعاب و ال  امل  برقم  تیدـه و ال  نمل  لضم  ـالو  تللظا  نمل  يداـه  ـالو  تعنم  اـمل 

ءانغلا فوخلا و  موی  نمألا  کلأسأ  ینا  مهللا  لوزی ! لوحی و ال  يذلا ال  میقملا  میعنلا  کلأسأ  ینا  مهللا  کتیفاع . کلضف و  کتمحرو و 
انیلا هرک  انبولق و  یف  هنیزو  نامیالا  انیلا  ببح  مهللا  نیملسم . انفوت  مهللا  انم  تعنم  ام  رش  انتیطعا و  ام  رـش  نم  مهللا  کب  اذئاع  ۀقافلا ، موی 

نودصی کلوسر و  نوبذکی  نیذـلا  باتکلا  لها  هحفـص 300 ] ةرفک [  بذع  مهللا  نیدـشارلا . نم  انلعجا  و  نایـصعلا ، قوسفلا و  ورفکلا 
ینارتسگب هک  تمعن  نآ  ایادـخ ، تسا . رتهرـسکی  شیاتـس  ایادـخ ، . نیمآ قحلا ! هلا  کباذـع . کـسجر و  مهیلع  لزنأ  مهللا  کـلیبس . نع 

ره دراد  ینازرا  هک  دناوتن  سک  يرادزاب  هک  تمعن  نآ  و  دراد ، زاب  هک  دـناوتن  سک  يراد  ینازرا  هک  تمعن  نآ  و  دـنیچرب ، دـناوتن  سک 
دناوتن سک  يراد  رودـب  ار  هچ  ره  و  دزاس ، هارمگ  دـناوتن  سک  ینک  تیادـه  ار  هک  ره  و  دـنک ، تیادـه  دـناوتن  سک  ینک  هارمگ  ار  هک 
اـضاقت وت  ینمیا  شیاشخب و  تمحر  تکرب و  زا  هک  منم  کنیا  ایادخ ، دنادرگ . رودب  دناوتن  سک  يرآ  شیپ  ارف  ار  هچ  ره  دروآ و  شیپ 

یکانمیب زور  هبوت  زا  نم  ایادخ ، مهاوخ . یمه  دور  نیب  زا  هن  دوش و  نوگرگد  هن  هک  ار  ینادـیواج  تمعن  نآ  وت  زا  نم  ایادـخ ، منکیم .
رودـب اـم  زا  هچنآ  رـش  زا  ياهتـشاد و  ینازرا  اـم  هب  هک  تمعن  نآ  رـش  زا  هکیلاـح  رد  مهاوـخ  يزاـینیب  یتسدـگنت  زور  هب  مـبلط و  ینمیا 

رد ار  نآ  نادرگ و  ینتشاد  تسود  ام  يارب  ار  نامیا  ایادخ ، ناریمب . ناملسم  ار  ام  ایادخ ، مشاب . هدرب  هانپ  راگدنوادخ  يا  وت  هب  ياهتـشاد 
هک ار  باتک  لها  نارفاک  ایادخ ، میشاب . نایوپ  درخ  زا  ات  راذگب  و  راد ، روفنم  ام  يارب  ار  ینامرفان  يراکتشز و  رفک و  و  يارایب ، ام  ياهلد 

. نیتسار دوبعم  يا  رآ ، دورف  اهنآ  رب  ار  باذع  يدیلپ و  ایادـخ ، نک . باذـع  دـندنبیم  مدرم  رب  ار  وت  هار  دـننکیم و  بیذـکت  ار  تربمایپ 
[ . 400  ] دسریم هثراحینب  يهلحم  هب  ات  دیآیم  تسار  تمس  زا  هاگنآ  «. نیمآ

مالسا هاپس  زا  لابقتسا 

اهدعب تساهنآ . نایم  رد  تسا  یناوجون  هک  يردخ  دیعسوبا  هحفص 301 ] دنیآیم [ . نوریب  رهش  زا  ربمایپ  لابقتـسا  ندید و  يارب  ياهدع 
تکرش يهزاجا  میدش و  هدنادرگزاب  نس  یمک  تلعب  ناخیـش  رد  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  : » دنکیم ناتـساد  نینچ  ار  شیوخ  تادوهـشم 
يهریشع زا  ینارسپ  اب  دیسر  ام  هب  مالسا  ناگدنمزر  فوفـص  ندش  هدنکارپ  ربمایپ و  ندش  یمخز  ربخ  هبنـش  رهظ  نوچ  میتفاین . گنج  رد 

دنراد مالـسا  هاپـس  میدید  میروایب . دوخ  نادنواشیوخ  هب  ار  شربخ  میوش و  نئمطم  يو  یتمالـس  زا  ات  ربمایپ  لابقتـسا  هب  میتفر  هردخینب 
لاح زا  مینیبب و  ار  ربمایپ  هک  میتشادن  نیا  هب  زج  یهجوت  دناهدیـسر . هنیدم -  کیدزن  تسا  یکچوک  يهرد  هک  ةانق -  نطب  هب  دـنیآیم و 

رب هک  وا  يوناز  رب  هسوب  هتفر  کیدزن  و  داب .» وت  يادـف  مدرامو  ردـپ  يرآ ، : » متفگ کلام »؟ نب  دعـس  : » دومرف دـید  ارم  ات  میوش . ربخاب  وا 
رب مدید  متسیرگن ، شترـضح  يهرهچ  هب  دیامرف .» تمحرم  ریخ  شاداپ  وت  هب  تردپ  تداهـش  رطاخب  ادخ  : » دومرف مدز . دوب  هتـسشن  تسا 
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نیشیپ نادند  دکچیم و  نوخ  شنییاپ  بل  زا  هدروخ و  كاچ  رـس  يوم  کیدزن  شیناشیپ  تسا و  مخز  مهردکی  يهزادناب  شاهنوگ  ره 
ریصح هکت  : » دنتفگ تسوا »؟ توص  رب  هک  تسیچ  یهایس  نیا  : » مدیسرپ تسا . هدیبسچ  یهایس  زیچ  وا  مخز  رب  تسا و  هتـسکش  شتـسار 
هتسکش یسک  هچ  ار  شیناشیپ  : » مدیسرپ هئیمق .» رسپ  : » دنتفگ تسا »؟ هدرکیمخز  یـسک  هچ  ار  شیاههنوگ  : » مدیـسرپ تسا .» ياهتخوس 

مدـیودیم و ناـنچمه  وا  بسا  وـلج  رد  هبتع .» : » دـنتفگ تسا »؟ هدز  همدـص  یـسک  هچ  ار  شبل  : » مدیـسرپ باهـشنبا .» : » دـنتفگ تسا »؟
: دیامرفیم دنشیوخ ، نادیهش  رب  نتسیرگ  يرادازع و  مرگرـس  دنیبیم  و  دیآیم ، لهـشالادبعینب  يهلحم  هب  اجنآ  زا  [ . 401 ...« ] مدمآیم

نورد زا  تسا . هدش  دراو  هحفص 302 ] ربمایپ [  هک  دنوشیم  رادربخ  لهـشالادبعینب  نانز  دیرگب »! وا  رب  هک  درادن  ار  یـسک  هزمح  یلو  »
هب یهاـگن  رماـعما  تـسا . هتـسارآ  شمادـنا  رب  ناـنچمه  وا  هرز  دـننیبیم  دـنبای . ناـنیمطا  يو  تمالـس  زا  اـت  دـنیآیم  نوریب  ازع  سلجم 

يهناهد ذاعم  نب  دعـس  تسا و  هراوس  ادخلوسر  هکیلاح  رد  دوب »! دهاوخ  زیچان  وت  دوجو  اب  یتبیـصم  ره  : » دیوگیم دنکفایم و  ادخلوسر 
!« مردام ادخلوسر ، يا  : » دـیوگیم دعـس  دـیآیم . وا  فرط  هب  ناود  دـیبع -  رتخد  هشبک  ذاعم - نب  دعـس  ردام  دراد  تسد  رد  ار  وا  بسا 
ار وت  هک  الاح  : » دـیوگیم دـعب  درگنیم  تقد  هب  ادـخلوسر  يهرهچ  رد  هدـمآ  شیپ  دعـس  ردام  تسا .» هدـمآ  شوخ  : » دـیامرفیم ربماـیپ 
، دعس ردام  : » دیازفایم و  دیوگیم ، میلست  يو  هب  ار  ذاعم  نب  ورمع  شرسپ  تداهش  ادخلوسر  تفرب .» ملد  زا  تبیـصم  رثا  مدید  تمالـسب 
نادنواشیوخ و عیفش  کی  ره  دنرگیدکی و  مدمه  تشهب  رد  نانآ  ياههتشک  هک  هدب  هدژم  نادیهش  ياههداوناخ  هب  مهدیم و  هدژم  وت  هب 
و تسیرگ »! دهاوخ  نانآ  رب  نیا  زا  سپ  یسک  هچ  و  ادخ ، ربمایپ  يا  میتسه  دونشخ  الاح  : » دیوگیم دعس  ردام  تسا .» شیوخ  يهداوناخ 
و مهتبیـصم ، ربجا  مهبولق و  نزح  بهذا  مهللا ، : » دیامرفیم ادخلوسر  امرفب .» اعد  ناشیا  ناگدـنامزاب  قح  رد  ادـخ ، ربمایپ  يا  : » دـیازفایم

رتوکین هچ  ره  یتسرپرـس  ناگدـنامزاب  ياربو  هن ، مهرم  ناشتبیـصم  غاد  رب  و  ربب ، ار  ناـشیاهلد  مغ  ایادـخ ، . اوفلخ نم  یلع  فلخلا  نسحأ 
دوریم و هراوس  ربمایپ  دـنک . اهر  ار  بسا  نانع  ات  دـیامرفیم  ذاـعم  نب  دعـس  هب  هاـگنآ  . تسا هداد  دیهـش  هدزاود  هریـشع ، نیا  رآ .» دـیدپ 

یلاح رد  زیخاتسر  نارود  رد  ناحورجم  نآ  يهمه  دناهدشیمخز . تاهریشع  دارفا  رتشیب  : » دیامرفیم دعـس  هب  دنناور . وا  یپ  زا  ناناملـسم 
دیاب یحورجم  ره  کشم . يوب  شیوب  تسا و  نینوخ  هحفص 303 ] نآ [  گنر  دراد و  يزیرنوخ  تقو  ره  زا  شیب  ناشمخز  هک  دنیآیم 
دعـس ماهدرک .» نییعت  نم  هک  تسا  ياهفیظو  نیا  دـیاین و  ماهناـخ  اـت  نم  هارمه  دزادرپب و  شیوخ  مخز  ياوادـم  هب  دـنامب و  شاهناـخ  رد 

ات ار  ادـخلوسر  لهـشالادبعینب  ناـیمخز  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  نیا  ادـخ  ربماـیپ  فرط  زا  هدـش  نییعت  يهـفیظو   » هـک درادیمرب  گـناب 
دنزادرپیم نامرد  هب  ناشیاهمخز  غاد  شتآ و  نتخوزفا  اب  ار  بش  دنرفن  یس  هک  نانآ  دننامیم و  همه  نایمخز  دنکن .» تعیاشم  شاهناخ 

و [ . 402]

بش

هدایپ بسا  زا  شیوخ  شود  رب  ار  وا  تسا  هدـید  هبرـض  ربماـیپ  ياـهوناز  نوچ  دـنکیم . تعیاـشم  شاهناـخ  اـت  ار  ربماـیپ  ذاـعم ، نب  دـعس 
ناذا لالب  باتفآ ، بورغ  اب  دـیآیم . رد  شیوخ  يهناـخ  هب  تسا  هداد  هیکت  هداـبع  نب  دعـس  ذاـعم و  نب  دعـس  هب  هکیلاـح  رد  دـننکیم و 

هب ذاعم  نب  دعس  [ . 403  ] دنزادرپیم زاب  هناخ  هب  سپس  دیآیم و  رد  دجـسم  هب  تسا  هداد  هیکت  دعـس  ود  هب  هکیلاح  رد  ربمایپ  دیوگیم و 
دیدپان قفش  نوچ  دننارذگیم . يرادازع  هحون و  هب  ار  ءاشع  ات  برغم  زا  دروآیم و  ادخلوسر  يهناخ  هب  ار  هرـشع  نانز  يهمه  هتفر  هناخ 

يرپـس بش  موس  کـی  اـت  دنیـشنیم  هناـخ  برد  رب  لـالب  دـیآیمن . نوریب  هناـخ  زا  ادـخلوسر  اـما  دروآیمرب  ناذا  گـناب  لـالب  دوشیم 
: دـسرپیم دونـشیم ، ار  هحون  هیرگ و  يادـص  دزیخیمرب . باوخ  زا  ربمایپ  ادـخلوسر .» يا  زامن  : » درادیمرب گناب  تقو  نیا  رد  دوشیم .
زا امـش و  زا  ادخ  : » دـیامرفیم نانز  هب  دـننکیم .» يرادازع  هزمح  يارب  هک  دـنراصنا  نانز  : » دـنیوگیم هحفـص 304 ] تسا [ »؟ ربخ  هچ  »
ات ناـمزنآ  زا  دـنوریم . زاـب  هناـخ  هب  ناـشنادرم  هارمه  دـندرگرب . شیوـخ  ياـههناخ  هب  اـت  دـهدیم  روتـسد  و  داـب .» دونـشخ  ناتنادـنزرف 

زاـغآ ءادهـشلادیس  يهزمح  رب  نتـسیرگ  زادـننک  هحون  هیرگ و  شیوخ  يهدرم  اـی  دیهـش  رب  دـنهاوخیم  نوچ  راـصنا  ناـنز  ناراـگزور ،

داهج www.Ghaemiyeh.comيربمایپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


نودب هدایپ و  ءاشع  زامن  زا  سپ  تسا . هدش  رتمک  شناوناز  درد  هک  تسادیپ  وا  نتفر  هار  زا  هکیلاح  رد  دوریم  دجسم  هب  ربمایپ  دننکیم .
يهناخ برد  رب  دجسم  رد  سوأ  جرزخ و  هتسجرب  ياههرهچ  اهتیصخش و  دوریم . هناخ  هب  فوفـص  نایم  رد  دجـسم  زا  یـسک  هب  هیکت 

نانز هحاور ، نب  هللادـبع  هملـسینب و  يهریـشع  نانز  لبج ، نب  ذاعم  دـننزب . نوخیبش  شیرق  اداـبم  دـنهدیم  يرادـساپ  حبـص  هب  اـت  ربماـیپ 
تسا و دهعتم  يرادنید  هک  ار  بطاح  نب  دیزی  [ . 404 « ] دوبن نیا  نم  روظنم  : » دیامرفیم ربمایپ  دروآیم . ار  جرزخ  نب  ثراحلب  يهریـشع 
اب تسا  قفانم  هک  هیما -  نب  بطاح  شردپ -  دننکیم . هیرگ  شرانک  رد  شاهداوناخ  دناهدروآ . هنیدـم  رد  شاهناخ  هب  تسا  هدـش  یمخز 

هاپس اب  ات  دیدرک  قیوشت  ار  وا  : » دیوگیم ارچ »؟ : » دنسرپیم دیدروآ »! رد  وا  رس  رب  ار  عضو  نیا  امش  : » دیوگیم نانآ  هب  هرظنم  نآ  ندید 
تـسا یتشهب  عقاو  رد  دوشیم . نآ  دراو  هک  تسا  یتشهب  دییوگیم  هک  دش  ییاج  دراو  امـش  ياعدا  هب  تقونآ  دش . هتـشک  تفر و  نوریب 

لصا و تسا . نایمخز  زا  مه  نامزق  !« متفگ هک  تسا  نیمه  : » دیوگیم دشکب »! ارت  ادـخ   » هک دـننکیم  شاخرپ  ناتـسروگ »! راخ  هتـشپ  زا 
. درادـن مه  ياهچب  نز و  تسا . دـهعتم  راداـفو و  ناـنآ  هب  تبـسن  تسا و  رفظ  ینب  يهریـشع  هب  هتـسباو  دسانـشیمن . یـسک  ار  يو  بـسن 
هدیگنج و ناجیه  روش و  اب  هدرک و  تکرش  دحا  گنج  رد  دراد . يریلد  يهقباس  تیلهاج  هحفص 305 ] ياهگنج [  رد  هک  تسا  یعاجش 
زا : » دـیامرفیم دـش . دـهاوخ  دیهـش  تسا و  هدـش  یمخز  تدـشب  نامزق  هک  دـنهدیم  ربماـیپ  هب  ربخ  تسا . هتـشادرب  مخز  تفه  اـی  شش 

طقف نم  دیهدیم ! هک  تسا  ياهدژم  هچ  : » دـسرپیم بجعت  اب  كرابم »! تتداهـش  : » دـنیوگیم وا  هب  هدـمآ  نامزق  شیپ  تسا »! نایخزود 
خزود تشهب و  رس  رب  ام  ناتـسروگ ! راخ  هتـشپ  زا  یتشهب  !« » میهد یم  ار  تشهب  يهدژم  وت  هب  ام  : » دنیوگیم ماهدیگنج »! تاراختفا  يارب 

گر هدیـشک  ردـب  شکرت  زا  يریت  درادـن » ار  درد  لمحت  باـت  نوچ   » دـعب میا »! هدـیگنج  ناـمدوخ  تاراـختفا  يارب  طـقف  میاهدـیگنجن .
ربخ ربمایپ  هب  ار  نایرج  دیآیم . نوریب  شتشپ  زا  ات  دراشفیم  ریشمش  رب  ار  شیوخ  مکـش  دشکیم  لوط  نوچ  اما  دنکیم ، زاب  ار  شیوخ 

[ . 405 !« ] تسا نایخزود  زا  : » دیامرفیم دنربیم ،

ریسا اهنت  مادعا 

هک هللادبع -  نب  ورمع  هزعوبا -  دنوشیم . راپسهر  سپس  دننزیم و  ودرا  دسالاءارح  رد  بش  لیاوا  هکم  هب  دحا  زا  تشگزاب  رد  ناکرشم 
ندرتسگ زا  سپ  شیادرف  دنامیم . باوخ  دسالاءارمح  رد  تسا  هتخاس  دازآ  هیدف  نتفرگ  نودب  ار  وا  ربمایپ  هدـش و  ریـسا  ردـب  گنج  رد 

کی هدنامرف  هک  تباث  نب  مصاع  دنکیم . هاگن  تسار  پچ و  هب  هتساخرب و  باخ  زا  هک  دنیبیم  ار  وا  ناملـسم  یتشگ  دحاو  کی  باتفآ 
زا نمؤم  : » دیامرفیم نک .» مدازآ  هداهن  تنم  نم  رب  دمحم ، يا  : » دیوگیم ربمایپ  هب  دروآیم . هنیدم  هب  هدرک  ریگتـسد  اروا  یتشگ  دـحاو 

ییوگب هحفـص 306 ] ینکیم [  كاپ  ار  تیناـشیپ  قرع  هکیلاـح  رد  يورب و  هکم  هب  مراذـگیمن  دوشیمن . هدـیزگ  راـب  ود  خاروس  کـی 
[ . 406  ] دنزب ار  وا  ندرگ  هک  دهدیم  نامرف  تباث  نب  مصاع  هب  هاگنآ  مداد »! شبیرف  هدرک و  هرخسم  رابود  ار  دمحم 

ناقفانم

راهظا تسا  هدمآ  دراو  ناناملسم  رب  یتبیـصم  نانچ  هک  نیا  زا  دنراذگیم و  ار  تتامـش  شنزرـس و  يانب  ناقفانم  يهمه  یبا و  نب  هللادبع 
شیاهخز و ندرک  غاد  اب  ار  بش  تسا  هدش  حورجم  هک  یبا  نب  هللادبع  رـسپ  هللادبع  . دننزیم دنیاشوخان  ياهفرح  دـننکیم و  یلاحـشوخ 

رسپ داهنشیپ  تفریذپن و  ارم  رظن  دمحم  دوبن . هنالقاع  گنج  نیا  هب  وت  نتفر  : » دیوگیم هدمآ  شردپ  حبـص ، دروآیم ، رـسب  اهنآ  ياوادم 
ناناملـسم يارب  شربمایپ و  يارب  ادخ  هچنآ  : » دیوگیم رـسپ  مدرکیم .» ینیبشیپ  ار  عضو  نیمه  نم  مسق  ادخ  هب  تسب . راک  هب  ار  اههچب 

چیه نونکات  تنطلـس ! یپ  رد  تسایمدآ  دـمحم  : » دـنیوگیم دـننکیم و  ینابرذـب  هب  عورـش  مه  نایدوهی  «. تسا ریخ  تسا  هدروآ  شیپ 
یتح ناقفانم  دناهدشیمخز »! هتـشک و  شنارای  تسا و  هدش  یمخز  شدوخ  تسا . هدادن  یمخز  هتـشک و  هدشن و  یمخز  روطنیا  يربمایپ 

زا هدع  نآ  : » دنیوگیم نانآ  هب  دنوش . هدنکارپ  شربو  رود  زا  دراذـگب و  اهنت  ار  وا  هک  نیا  هب  قیوشت  دـننکیم و  کیرحت  ار  ربمایپ  نارای 
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هحفص 307 ] [ . ] 407 « ] دندوب هدشن  هتشک  دندوب  هدنام  ام  شیپ  رگا  دندش  هتشک  هک  امش 

نادیهش هاگمارا 

«. دیرب زاب  ناشتداهش  لحم  هب  ار  اههتشک   » هک دوشیم  نالعا  ربمایپ  فرط  زا  دناهدروآ . هنیدم  هب  ار  شیوخ  نادیهش  رکیپ  ناناملسم  رتشیب 
هب هدروآ  هنیدـم  هب  تسا  هتـشادن  شیب  یقمر  هک  ار  وا  تسا . هدـشن  هدرپس  كاخ  هب  هک  تسا  یموزخم  نامثع  نب  سامـش  رکیپ  اـهنت  اـما 
«. دنربب يرگید  يهناخ  هب  ارم  يومع  رسپ  مراذگیمن  : » دیوگیم ربمایپ -  رگید  رسمه  هملسما -  دناهدرب . ربمایپ -  رسمه  هشئاع -  يهناخ 

ایند زا  اجنامه  رد  تسا  هدزن  اذغ  هب  بل  یلو  هدنام  هدنز  زورهنابش  کی  هک  وا  دنربیم . هملـسما  يهناخ  هب  ار  وا  ات  دهدیم  روتـسد  ربمایپ 
[ . 408  ] دنراپسیم كاخ  هب  دراد  نت  رب  هک  ياهماج  رد  دنربیم و  دحا  هب  ربمایپ  روتسد  هب  ار  شرکیپ  دوریم .

اپ زیرگ  كرشم 

ار دوخ  هار  تسا . صاعلا  یبا  نب  ةریغم  رسپ  هیواعم  دزیرگیم  هک  یناسک  زا  یکی  دنروخیم  تسکـش  ناکرـشم  گنج ، يادتبا  رد  یتقو 
نب نامثع  يهناخ  هب  هرسکی  دوشیم و  رهـش  دراو  هداتفا  هار  حبـص  دباوخیم . اجنامه  ار  هبنـشکی  بش  و  دوریم ، هنیدم  کیدزن  ات  هتفرگ 

«. تسا ادخلوسر  تمدخ  رد  تسین ، هناخ  رد  نامثع  : » دـیوگیموا هب  ربمایپ -  رتخد  موثلکما  نامثع -  رـسمه  دـنزیم . ردو  دوریم  نافع 
«. تفر مهاوخ  دیاین  رگا  و  ماهدروآ ، ار  شلوپ  الاح  ماهدیرخ و  وا  زا  يرتش  شیپ  لاسکی  نوچ  تسرفب ، وا  لابند  هب  ار  یـسک  : » دیوگیم
هب ارم  مه  وت ! رب  هحفص 308 ] ياو [  : » دیوگیم همیسارس  هریغم  نب  ۀیواعم  ندید  اب  دیآیم . ات  دتسرفیم  نامثع  لابندب  ار  یـسک  موثلکما 
زا رتقحیذ  رتکیدزن و  مدوخ  يارب  سکچیه  اجنیا  رد  ناجومع ! رـسپ  : » دیوگیم ياهدـمآ »؟ ارچ  ار ! تدوخ  ناج  مه  یتخادـنا و  رطخ 
نب ۀـیواعم  ندـمآ  زا  هک  مه  ربمایپ  دـتفایم . هار  هب  ربمایپ  يهناخ  فرط  هب  دزاسیم و  ناهنپ  هناخ  زا  ياهشوگ  رد  ار  وا  نامثع  متفاـین .» وت 

ار اج  همه  دینک .» ریگتـسد  ادیپ و  تسا  هدمآ  هنیدم  هب  هک  ار  هریغم  نب  ۀیواعم   » هک دـهدیم  روتـسد  شنارای  هب  تسا  هدـش  رادربخ  هریغم 
هب دنـسرپیم . موثلکمأ  زا  هتفر  نامثع  يهناخ  هب  دیدرگب .» ار  نافع  نب  نامثع  يهناخ  : » دیوگیم یکی  دننکیمن . ادـیپ  ار  وا  دـندرگیم و 

ربمایپ تمدـخ  هب  دنـشکیم و  نوریب  دـنهنیم  نآ  رب  ار  بآ  کـشم  هک  ياهیاـپ  راـهچ  ریز  ار  هیواـعم  تساـجک . رد  هک  دـیوگیم  ناـنآ 
نم تسا  هتیخگنارب  تلاسر  هب  ارت  هکنآ  هب  مسق  : » دیوگیم ربمایپ  هب  دتفایم  وا  هب  شمـشچ  یتقو  تسا  هتـسشن  اجنآ  هک  نامثع  دـنربیم .

هب زور  هس  تدم  يارب  دشخبیم و  نامثع  هب  ار  وا  ربمایپ ، ادخلوسر »! يا  شخبب  نم  هب  ار  وا  مریگب . یناج  نیمأت  وا  يارب  وت  زا  ات  ماهدـمآ 
يرتش هتفر  نامثع  دوش . هتشک  دش  ریگتسد  تدم  نآ  زا  سپ  رگا  دور و  نوریب  مالسا  ورملق  زا  تدم  نآ  فرظ  ات  دهدیم  یناج  نیمأت  وا 

. دنامیم هنیدم  رد  زور  ود  هریغم  نب  ۀیواعم  دورب . هکم  هب  هک  دـیوگیم  دزاسیم و  هدامآ  ار  شرفـس  يهلیـسو  هشوت و  درخیم و  وا  يارب 
[ . 409 ... ] دنکیم تکرح  هدش  رتش  راوس  موس  زور 

ناکرشم ياههتشک 

یبا نب  ۀیما  قیرـش ، نب  سنخا  رـسپ  مکحلاوبا  دـشکیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ار  فلخ  نب  یبا  دـناهداد . هتـشک  ناکرشم 26 
مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  تسدب  لیبحرـش  دبع  هحفـص 309 ] نب [  ةاطرأ  و  ناکرـشم -  هاپـس  رادمچرپ  هحلط -  یبا  نب  ۀحلط  هفیذح ،

ریبز ار  هحلط  نب  بالک  دنسریم . لتق  هب  بلطملادبع  نب  ةزمح  تسدب  یعازخ  يزعلادبع  نب  عابـس  و  هحلط ، نب  نامثع  دنوشیم . هتـشک 
نب دعس  تسدب  هحلطوبا  رسپ  دیعسوبا  دشکیم . هللادیبع  نب  ۀحلط  ار  برـضم  نب  کلام  نب  ۀبیـش  و  هحلط ، نب  سالج  دشکیم . ماوع  نب 
یبا نب  ۀحلط  رسپ  عفاسم  دنسریم . تکاله  هب  هناجدوبا  تسدب  زجاح  نب  دیبع  و  ریهز ، نب  دیمح  رسپ  هللادبع  دوشیم . هتـشک  صاقو  یبا 

طـسوت بهو -  نب  ریمع  نب  هللادبع  نب  ورمع  هزعوبا -  و  دنوشیم ، هتـشک  حلقا  یبا  نب  تباث  نب  مصاع  تسدب  هحلط ، نب  ثراح  هحلط و 
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نب زیزعوبا  نامثع ، نب  حیرش  رـسپ  طساق  دوشیم . هتـشک  همـص  نب  ثراح  تسدب  هریغم  نب  هللادبع  رـسپ  نامثع  دیآیم . رد  تراسا  هب  وا 
، ءاثعـشلاوبا دـلاخ ، دوشیم . هتـشک  نامزق  تسدـب  یلیقع  ملعا  نب  دـلاخ  ماشه ، نب  صاع  رـسپ  دـیلو  هریغم ، نب  ۀـیماوبا  رـسپ  ماشه  ریمع ،

[ . 410  ] دنناکرشم ياههتشک  زا  زین  فیوع  نب  نایفس  نارسپ  بارغ  و  ءارمحلاوبا ،

هکم رد  گنج  ربخ 

يارب ار  نانآ  زیرگ  تسکـش و  ربخ  نارگید  زا  شیپ  هریغم  نب  ۀیماوبا  رـسپ  هللادبع  دنهنیم  تمیزه  هب  ور  ناکرـشم  هک  گنج  يادـتبا  رد 
دمحم ناوریپ  : » دـیوگیم دوریم و  فئاط  هب  هکم  ياج  هب  دربب  هکم  مدرم  يارب  ار  دـب  ربخ  نیا  دـهاوخیمن  شلد  نوچ  دربیم . نارگید 

نآ هتشگرب و  نادیم  هب  ناکرشم  هک  سپس  میآیم !» امش  شیپ  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  و  میتخیرگ . هدروخ  تسکـش  ام  دندش و  زوریپ 
هتشک دمحم  نارای  دناهدش و  زوریپ  شیرق  هک  دربیم  ربخ  شیرق  يارب  هک  یسک  نیلوا  دننزیم  ناناملـسم  هحفص 310 ] هب [  ار  تامدص 

دنچ شناوت  يهمه  اب  دسریم  نوجح  زارف  يهندرگ  هب  نوچ  تسا  هدوب  هار  رد  راوس  هزور  راهچ  هک  وا  تسا . یـشحو  دـناهدش  یمخز  و 
. دنوشیم عمج  دـشاب  هدروآ  اهنآ  يارب  يدـب  ربخ  هک  نیا  زا  دـنراد  تشحو  هکیلاح  رد  هکم  مدرم  شیرق »! يآ   » هک دروآیمرب  دایرف  راب 

نانچ ياهلمح  چـیه  رد  هک  میدرک  يراتـشک  نانچ  دـمحم  نارای  زا  هک  مهدیم  هدژم  امـش  هب  : » دـیوگیم دوشیم  دایز  ناشدادـعت  یتقو 
رد رفاک  مدرم  متـشک »! ار  هزمح  ینعی  وا  هاپـس  زاتـشیپ  نم  و  دـمآ . رد  ياپ  زا  هکنانچ  میدرک  یمخز  ار  دـمحم  و  تسا . هدـشن  يراتـشک 

ریبج . دنوشیم هناور  شیوخ  يهناخ  يوس  هب  دناهدرک  زاب  شنارای  دمحم و  شنزرـس  تتامـش و  هب  نابز  دنیامنیم و  یلاحـشوخ  هکیلاح 
ار هزمح  اعقاو  : » دسرپیم میوگیم .» تسار  : » دیوگیم ییوگیم »! هچ  هک  نک  رکف  : » دـسرپیم هدیـشک  يرانک  هب  ار  یـشحو  معطم ، نب 

رگج متفر  دادن . باوج  دندز و  ادص  ار  وا  شناتـسود  تقونآ  تفرورف ، ات  مدرک  باترپ  وا  مکـش  هب  ار  نیبوز  يرآ ، : » دیوگیم یتشک »؟
کنخ ار  اـم  لد  يدربـب و  اـم  ياـهنز  لد  زا  مغ  : » دـیوگیم ریبـج  مهد ». ناـشن  وت  هب  اـت  مدروآ  ار  نآ  زا  ياهراـپ  مدیـشک و  نوریب  ار  وا 

هکم هب  نایفـسوبا  نوچ  [ . 411  ] دنرب راکب  نغور  رطع و  دـنیارایب و  ار  دوخ  ات  دـهدیم  روتـسد  شیوخ  يهریـشع  نانز  هب  هاگنآ  يدرک .»
دمحم رـس  رب  هچنآ  اـب  يدرک و  يراـی  ارم  يدوـمرف و  ماـعنا  یتـسارب  : » دـیوگیم دوریم و  لـبه  شیپ  هناـخ ، هب  نتفر  زا  یـشپ  دـسریم 

هحفص 311 ] [ ] 412  ] دشارتیم شیوخ  رس  هتفر  و  يدرک .» کنخ  ار  ملد  يدروآ  شناوریپو 

دسالاءارمح هب  یشکرکشل 

سوا نب  ةدیبع  و  نامعن ، نب  ةداتق  یلوخ ، نب  سوا  ذاعم ، نب  دعـس  رذنم ، نب  بابح  هدابع ، نب  دعـس  جرزخ : سوأ و  سانـشرس  ياههرهچ 
نیمه هارمه  دناوخیم و  ار  زامن  ربمایپ  حبص ، دناهدنارذگ . ربمایپ  يهناخ  برد  رب  دجسم و  رد  ار  بش  ناشریاشع  دارفا  زا  ياهدع  هارمهب 

دییآرب و نمـشد  یپ  زا  هک  دهدیم  نامرف  امـش  هب  ادخلوسر  : » دنک مالعا  لالب  ات  دهدیم  روتـسد  هاگنآ  ددرگیم . زاب  هناخ  هب  صاخـشا 
روتـسد دوخ  يهلیبق  هب  هتفر  شیوخ  يهناخ  هب  ذاـعم  نب  دعـس  دناهتـشاد .» تکرـش  گـنج  رد  زورید  هک  دـنوش  يو  هارمه  یناـسک  طـقف 

. دنتسه یمخز  لهشالادبع  يهریشع  دارفا  يهمه  دیاش  رتشیب و  دنراد . نت  رب  مخز  ناناملسم  رتشیب  دنوش . یگنج  رفس  يهدامآ  ات  دهدیم 
تفه هک  ریضح  نب  دیـسا  دیزیخرب .» نمـشد  بیقعت  هب  هک  دهدیم  نامرف  امـش  هب  ادخلوسر  : » دیوگیم هدمآ  ذاعم  نب  دعـس  لاح ، نیا  اب 
گرب زاس و  و  شربمایپ »! يارب  ادخ و  يارب  مینامرفب  : » دیوگیم جیسب  نامرف  ندینـش  هب  دنک  نامرد  اراهنآ  دهاوخیم  دراد و  نت  رب  مخز 

زا جیسب  نامرف  ندینـش  هب  مه  هدعاسینب  دناسریم . ربمایپ  هب  ار  دوخ  دنک  هجوت  شیوخ  ياهمخز  ياوادم  هب  هک  نیا  نودب  هتـشادرب  مزر 
يدـنبمخز و لوغـشم  هک  یبرخ  يهلحم  نانکاس  هب  هداتقوبا  دـنناسریم . ربمایپ  هب  ار  دوخ  دنـشوپیم و  مزر  سابل  هداـبع  نب  دعـس  ناـهد 

ناـمرد هب  یهجوـت  هکنآ  یب  درادیم .» مـالعا  امـش  هب  ار  نمـشد  بـیقعت  ناـمرف  کـنیا  ادـخلوسر  يداـنم  : » دـنیوگیم دنـشیوخ  ناـمرد 
زا تسا  حورجم  هکیلاح  رد  ربمایپ  لاوش ، متشه  هبنشکی  دادماب  . دنودیم درادیمرب و  دوخ  حالـس  هتـسج  ياج  زا  دننک  شیوخ  ياهمخز 
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بل تسا ، هتسکش  يو  نیشیپ  نادند  تسا ، هتفاکش  رس  يوم  کیدزن  شیناشیپ  تسوا ، ياههنوگ  رب  هرز  يهقلح  رثا  دیآیم . نوریب  هناخ 
هب تسا . هدید  بیسآ  شناوناز  هتفوک و  هدرک  دراو  هئیمقنبا  هک  ياهبرض  زا  شتسار  هناش  تسا ، یمخز  نورد  هحفص 312 ] زا [  شنییاپ 

نییاپ ادخلوسر  مایپ  ندینـش  هب  هنیدم  يالاب  ياههلحم  نانکاس  دناهدمآ . درگ  ناناملـسم  . درازگیم زامن  تعکر  ود  دـیآیم و  رد  دجـسم 
نامرف ندینش  هب  تسا  هتشادرب  مخز  هن  هک  هحلط  دنروایب . دجسم  برد  هب  ار  شبـسا  ات  دهدیم  روتـسد  زامن  تعکر  ود  زا  سپ  دناهدمآ .

ود زج  دراد و  رـس  رب  دوخهالک  نت و  رب  هرز  هکیلاح  رد  دـنیبیم  ناهگان  دـنامیم . ربمایپ  تکرح  راظتنا  رد  هدـمآ  نوریب  هناـخ  زا  جیـسب 
نیمه : » دـیوگیم تساـجک ؟» تا  هحلــسا  : » دـسرپیم وا  زا  هـحلط  ندـید  هـب  ربماـیپ  دـیآیم . نوریب  دجــسم  زا  تـسین  ادــیپ  شمــشچ 

تاحارج نارگن  هکیلاح  رد  دنابـسچیم و  هنیـس  هب  ار  شنیمرچ  هرز  درادیمرب و  ار  شریـشمش  دشوپیم و  هرز  هدـیود  و  تساهیکیدزن .»
هب ار  نآ  دنروآیم و  تسا  هدنام  هتـسب  نانچمه  زورید  هک  ار  گنج  مچرپ  ات  دهدیم  روتـسد  ربمایپ  . دـناسریم وا  هب  ار  دوخ  تسا  ربمایپ 

دحاو هعیلط و  ناونع  هب  ار  رگید -  رفن  کی  دلاخ و  نب  نایفس  نارسپ  نامعن  طیلس و  ملسا -  يهلیبق  زا  رفن  هس  دراپسیم . مالسلاهیلع  یلع 
نمشد وت  رظن  هب  : » دسرپیم مه  هحلط  زا  دننک . عالطا  بسک  نانآ  كرحت  زا  هتفرگ  ار  نمـشد  هاپـس  ياپ  در  ات  دتـسرفیم  شیپ  یفاشتکا 

رد دندز  ام  هب  زورید  هک  ار  يدنزگ  اهنیا  منزیم . سدح  روطنیا  مه  نم  : » دـیامرفیم دنتـسه .» هلایـس  رد  : » دـیوگیم تساجک »؟ رد  نآلا 
اـضاقت دناهتـشادن  تکرـش  زورید  گنج  رد  هک  یناسک  زا  ياهدع  «. دیاشگب ام  يارب  ار  هکم  ادخ  هکنآ  ات  دـننک  رارکت  دـنناوتیمن  هدـنیآ 

يا : » دیوگیم هدمآ  تسا -  یناوجون  هک  هللادبع -  نب  رباج  دریذپیمن . دـنیوج . تکرـش  یـشکرکشل  نیا  رد  ات  دـیامرف  هزاجا  دـننکیم 
لاح دناهتشاد . تکرش  گنج  رد  زورید  هک  دننک  تکرـش  دنناوتیم  یگنج  رفـس  نیا  رد  یناسک  طقف  هک  درک  مالعا  روآمایپ  ادخلوسر ،

يارب ناج ! رسپ  تفگ : نم  هب  تشامگ و  منارهاوخ  یتسرپرس  هب  ارم  مردپ  یلو  مدوب  گنج  رد  هحفص 313 ] تکرش [  يهتفیش  نم  هکنآ 
تداهش ادخ  دیاش  موریم  گنج  هب  ادخلوسر  اب  نم  مینک . اهر  میراذگب و  درم  نودب  ار  ناوتان  ناکرتخد  نیا  هک  تسین  هدنبیز  وت  نم و 

رد نم  هکنآ  لاح  تخاس  مردپ  بیـصن  ار  تداهـش  راختفا  ادخو  مدـنام  ملاسدرخ  نارهاوخ  یتسرپرـس  يارب  نم  دـنادرگ . نم  بیـصن  ار 
یـسک اهنت  وا  و  دـیامرفیم ، هزاجا  وا  هب  مشاب .» یگنج  رفـس  نیا  رد  وت  رانک  رد  ات  امرفب  هزاجا  ادـخلوسر ، يا  نیاربانب  مدوب . نآ  يوزرآ 

ههبج مزاـع  هملـسینب  ناـیم  زا  یمخز  لـهچ  . دـنکیم تکرـش  یـشکرکشل  نیا  رد  تسا و  هتـشادن  تکرـش  زورید  گـنج  رد  هک  تـسا 
نب ۀبطق  و  مخز ، هد  زا  شیب  کلام  نب  بعک  مخز ، هد  همص  نب  شارخ  دراد ، ندب  رب  مخز  هدزیـس  نامعن  نب  لیفط  نایم  نآ  زا  دنوشیم .

یتقو دنسریم . ربمایپ  تمدخ  هب  دناهتسارآ  فصو  هدیشوپ  مزر  سابل  هکیلاح  رد  هندرگ  يالاب  رد  هبنعوبا  هاچ  رس  رب  نانیا  مخز . هن  رماع 
نب عفار  لهس و  نب  هللادبع  «. رآ تمحر  هملـسینب  رب  ایادخ ، : » دیامرفیم دنیمخز  ناشرتشیب  هک  دنیبیم  دتفایم و  نانآ  هب  ادخلوسر  مشچ 

هک دنونـشیم  ذاـعم  نب  دعـس  زا  نادادـماب  تسوا . ردارب  زا  رتمیخو  هللادـبع  لاـح  دناهتـشگزاب و  دـحا  گـنج  زا  مخز  نیدـنچ  اـب  لـهس 
مینامب بقع  ربمایپ  ياهیشکرکشل  زا  یکی  زا  رگا  ادخب  : » دیوگیم يرگید  هب  یکی  . دننک بیقعت  ار  نمـشد  ات  تسا  هداد  نامرف  ادخلوسر 

هن : » دیوگیم عفار  میورب .» ایب  : » دیوگیم هللادبع  مینکب .» دـیاب  هچ  مینادیمن  میرادـن و  ندـش  راوس  يارب  يروتـس  ادـخب  میاهدـش ! نوبغم 
رب اردوخ  هکیلاـح  رد  میوریم .» میناـشکیم و  هدـش  يروط  ره  ار  ناـمدوخ  میورب . اـیب  : » دـیوگیم شردارب  مورب .» هار  مناوتیمن  ادـخب ،
 ] ات دیامیپیم  هدایپ  رگید  یتفاسم  دربیم و  شود  رب  یتفاسم  ار  وا  هللادبع  شردارب  دیآیم . رد  اپ  زا  عفار  دنوریم . شیپ  دنـشکیم  نیمز 

بش نآ  ینابهگن  دحاو  يهدنامرف  رـشب  نب  دابع  دناهتخورفا و  شتآ  ناناملـسم  دنـسریم . ربمایپ  هب  ناهاگماش  بیترت  نیدب  هحفص 314 ]
ریخ ياعد  ناـشقح  رد  دـننکیم . ناتـساد  ار  ارجاـم  دـیدرک »؟ رید  ارچ  : » دـسرپیم ناـنآ  زا  دـنربیم . ربماـیپ  تمدـخ  هب  ار  ود  نیا  تسا .
رتهب امـش  يارب  اهنآ  یلو  تشاد  دیهاوخ  رتش  رطاق و  بسا و  زا  ياهیلقن  لیاسو  دشاب  یقاب  امـش  يارب  يرمع  رگا  : » دیازفایم دیامرفیم و 

وا دنزیخیمرب . وا  يوجتسج  هب  نایهاپس  دیورب .» وا  یپ  رد  تسا ، هدیسر  کیدزن  هریغم ، نب  ۀیواعم  : » دیامرفیم نایهاپـس  هب  ربمایپ  «. تسین
يارب نارگید  زا  شیب  هک  رـسای  نب  رامع  هثراح و  نب  دیز  دننکیم . ادـیپ  ار  وا  در  تسا . هدیـسر  قیقعلا » رودـص   » هب هدرک  مگ  ار  هار  هک 

و مراد !» یقح  وا  رد  زین  نم  : » دیوگیم مه  رامع  دـنزیم . اروا  هثراح  نب  دـیز  دـننکیم . ادـیپ  اروا  ءامج  رد  دـنراد  شالت  وا  يریگتـسد 
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یفاشتکا تیرومأم  هک  نامعن  طیلـس و  . دـنهدیم شرازگ  ربمایپ  هب  هتفر  و  دنـشکیم . ار  وا  بیترت  نیدـب  دـنکیم . باترپ  شفرط  هب  يریت 
ار ود  ره  هتخات  ناـنآ  رب  ناراوس  دـنیبیم و  ار  ود  نآ  زین  نمـشد  دـنراد . ياهمهمه  هک  دـننیبیم  دـسالاءارمح  رد  ار  نمـشد  هاپـس  دـنراد 
دروخیمرب و ربمایپ  هب   - تسا هتسب  یتشآ  نامیپ  ربمایپ  اب  هک  ياهلیبق  تسا -  هعازخ  يهلیبق  زا  كرشم و  هک  دبعم  یبا  نب  دبعم  . دنـشکیم

راختفا رب  ادخ  هک  دوب  نیا  ام  يوزرآو  تسا  راوگان  تخـس  ام  رب  دمآ  دراو  تنارای  رب  هک  یندش  یمخز  هتـشک و  دمحم ، يا  : » دـیوگیم
هلمح يهرابرد  هرواشم  لوغشم  اهنآ  دنیبیم . ءاحور  رد  ار  شیرق  نایفسوبا و  هتفر  هاگنآ  دیآ .» دراو  وت  ریغ  رب  تبیـصم  نیا  دیازفایب و  وت 
لمع دـب  یلیخ  دـیناشنب . شیوـخ  كرت  هب  ار  اـبیز  نارتـخد  دـیتسناوت  هنو  دیـشکب  ار  دـمحم  دـیتسناوت  هن  : » دـیوگیم یکی  دـناهنیدم . هب 

هحفـص 315] تروص [  يراک  : » دیوگیم لهج  یبا  نب  ۀـمرکع  دـننک . هلمح  هنیدـم  هب  هتـشگرب  دـنریگیم  میمـصت  نارگید  و  دـیدرک »!
هب ناوفص  «. میتشگرب مینکرب  ار  اهنآ  يهشیر  دنروآ  مهارف  ییورین  دنناوتب  هکنآ  زا  شیپ  هک  نیا  ياجب  یلو  میتشک  ار  نانآ  نارـس  میدادن .

یناسک هک  مسرتیم  نیا  زا  نم  تسا . هدش  نیگهودنا  تخس  دماشیپ  نیا  زا  نمشد  دینکن . ار  راک  نیا  نانطومه ! : » دیوگیم اهنآ  هب  هیما 
نیا زا  نم  ناترهـش . هب  دیدرگرب  تسامـش  اب  يزوریپ  هک  نآلا  . دنوش هارمه  نارگید  اب  یعمج  هتـسد  دـندوب  هدـنام  رهـش  رد  هک  جرزخ  زا 

تسا دبعم  نیا  هآ  : » دیوگیم نایفسوبا  دسریم  نایفسوبا  هب  دبعم  یتقو  دیروخب .» تسکـش  دیدرگرب  اهنآ  اب  گنج  يارب  رگا  هک  منارگن 
هتخورفا گرزب  ياهشتآ  مدید  یکیدزن  نیمه  رد  ار  شنایهاپس  دمحم و  : » دیوگیم دبعم  دبعم »؟ يرادربخ  هچ  تسا . ربخاب  عاضوا  زاو 

گنچ هب  ار  امـشات  دناهدروخ  دـنگوس  دـناهدش و  وا  هارمه  دـندوب  هدرکن  تکرـش  گنج  رد  زورید  هک  جرزخ  سوا و  دارفا  مامت  دـندوب .
ندش هتـشک  زا  تسا و  هدمآ  دراو  نانآ  موق  هب  هک  یتامدص  زاو  دـندرگنزاب  شیوخ  رهـش  هب  دـناهتفرگن  امـش  زا  شیوخ  ماقتنا  هدرواین و 

زا هک  نیا  ضحمب  مروخیم  مسق  : » دیوگیم ییوگیم »؟ يراد  هچ  وت ! رب  ياو  : » دنسرپیم همیسارس  دناهدمآ .» مشخ  هب  تخس  ناشنارس 
ذا یتلحار  تاوصالا  نم  دهت  تداک  : دناوخیم ار  تایبا  نیا  اهنآ  ندـناسرت  يارب  و  دوش »! ادـیوه  نانآ  نابـسا  یناشیپ  مینک  تکرح  اجنیا 

ءاحطبلا تطمطغت  اذا  مهئاقل  نم  برح  نبا  لیو  تلقفلیزاغم  لیمال  ءاقللا و  دنع  هلبانت  مارک ال  دـسأب  ودـعتلیبابالا  درجلاب  ضرالا  تلاس 
ادخلوسر تمدخ  هب  ار  هعازخ  زا  يدرم  دبعم  دـننکیم . هکم  هب  تشگزاب  گنهآو  درادیمرب  همهاو  ار  تکرـش  نارـسو  نایفـسوبالیجاب 
دناهنیدم مزاع  هک  سیقلادبع  يهلیبق  زا  رفن  دنچ  دناهدش . هکم  راپسهر  ناسرهو  ناسرت  شیاقفر  نایفـسوبا و  هک  دهدیم  عالطا  هداتـسرف 

هدنیآ رد  هک  طرـش  نیدب  دیربب  شنارای  دمحم و  هب  ارم  ماغیپ  دیرـضاح  ایآ  : » دـسرپیم اهنآ  هحفص 316 ] زا [  . دنروخیمرب نایفـسوبا  هب 
هب دیدیسر  شنارای  دمحم و  هب  یتقو  : » دیوگیم دننکیم . لوبق  منک »؟ شمـشک  راب  زا  رپ  ار  امـش  ياهرتش  دییآیم  ظاکع  رازاب  هب  یتقو 

هکم فرط  هب  نایفـسوبا  «. دیـسر میهاوخ  رـس  امـش  یپ  رد  میدرگ و  زاب  اهنآ  اب  گـنج  يارب  میاهتفرگ  میمـصت  اـم  هک  دـیهد  عـالطا  اـهنآ 
نامعن طیلـس و  كاـپ  رکیپ  هب  دـسالاءارمح  کـیدزن  رد  مالـسا  هاپـس  . دـنریگیم شیپ  رد  ار  هنیدـم  هار  رفن  دـنچ  نیا  دـنکیم و  تکرح 

هب هاپـس  دنناوخیم . سنوم » سینا و   » ای نیرق  ود  ار  ردارب  ود  نآ  اهدعب  دنراپـسیم و  كاخ  هب  هاگمارآ  کی  رد  ار  ود  نآ  دـنروخیمرب .
تعاس نیا  ات  دسریم . تسا  هداتسرف  هاپس  يارب  هدابع  نب  دعس  هک  مه  يرتش  یس  دنوشیم . زکرمتم  دسالاءارمح  رد  هداد  همادا  دوخ  هار 

نایفسوبا ار  هچنآ  هدمآ و  ربمایپ  تمدخ  هب  رفن  دنچ  نآ  دزپیم . اذغ  هدرک  ینابرق  رتش  هس  ای  ود  يزور  سپ  نیا  زا  دناهدروخن . امرخ  زج 
نیا رد  تیآ  نیا  اهدـعب  «. تسا يرادهدـهع  وـکین  تسا و  هدنـسب  ار  اـم  ادـخ  : » دـنیوگیم شناراـی  ربماـیپ و  دـنیوگیم . زاـب  تسا  هـتفگ 

[413  ] لیکولا معن  هللا و  انبـسح  اولاق  انامیا و  مهدازف  مهوشخاف  مکل  اوعمج  دـق  سانلا  نا  سانلا  مهل  لاـق  نیذـلا  : دـیآیم دورف  صوصخ 
رب سپ  دیـسرتب ، نانآ  زا  هک  دـیاب  دـناهدمآ  درگ  امـش  اب  گنج  يارب  رفاک  ياهمدآ  کنیا  هک  دـنتفگ  نانآ  هب  رفاک  ياهمدآ  هک  یناـسک  .

دننکیم و عمج  مزیه  هتوب و  اهزور  ربمایپ  روتسد  هب  نایهاپس  . تسا يرادهدهع  وکین  تسا و  هدنـسب  ار  ام  ادخ  دنتفگ : دوزفایب و  ناشنامیا 
هتخورفا شتآ  دـصناپ  هاگ  دـنزورفایم و  هحفـص 317 ] یـشتآ [  کـی  ره  هکیروطب  دـنرامگیم  تمه  شتآ  نتخورفا  هب  ناـهاگماش  زا 

زا دوشیم و  شخپ  وس  ره  رد  شتآ  ندرک  اـپ  رب  نیا  یماـظن و  يودرا  نیا  يهزاوآ  و  تسا ، ناـیامن  ياهتـسد  رود  زا  هک  ناـنچ  دوشیم 
لاوش مهدزیس  هعمج  زور  مالسا  هاپـس  . درادیم زاب  يزورفا  گنج  هلمح و  رارکت  زا  ار  نمـشد  نآ  يهلیـسو  هب  ادخ  هک  ددرگیم  یلماوع 
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[ . 414  ] دوشیم هنیدم  دراو  هزور  جنپ  یگنج  رفس  کی  زا  سپ 

لاوش مهدزیس  يهعمج  زامن 

زا ادخلوسر  نوچ  دیوگیم . نخـس  ياهملک  دنچ  هتـساخرب  زامن  زا  شیپ  هعمج  ره  هک  تسا  هدروآ  تسدب  ار  راختفا  نیا  یبا  نب  هللادـبع 
هک تسادخ  ربمایپ  نیا  : » دیوگیم نینچ  هتساخرب  یبا  نب  هللادبع  زامن  زا  شیپ  هعمج  نیلوا  رد  ددرگیم ، زاب  هنیدم  هب  [ 415 « ] ردب » گنج

نایرج رد  نوچ  دیربب .» نامرف  وا  زا  دینک و  يرای  ار  وا  تسا  هدناسر  تمارک  هب  وا  يهلیـسو  هب  ار  امـش  ادخ  دراد و  روضح  امـش  نایم  رد 
و راصنا -  زا  دنچ  ینت  دیوگب  ینخـس  ات  دزیخیمرب  دحا  گنج  زا  سپ  يهعمج  نیلوا  رد  یتقو  دنزیم ، رـس  وا  زا  اهراک  نآ  دـحا  گنج 

تماص نب  هدابع  بویاوبا و  نایم  نآ  رد  ادخ »! نمشد  يا  نیشنب   » هک دننکیم  شاخرپ  دنوریم و  وا  فرط  هب  هتـساخرب  نارجاهم -  زا  هن 
وا هـب  دــناریم و  شیپ  ار  وا  هداـهن  وا  ندرگ  رب  تـسد  تماـص  نـب  هداـبع  دریگیم و  ار  وا  شیر  بوـیاوبا  دــننارگید . زا  رتدــنت  يو  اـب 

هتـسشن ناناملـسم  نایم  رد  نانچمه  یبا -  نب  هللادـبع  نب  هللادـبع  شرـسپ -  لاحنآ  رد  یتسین »! راک  نیا  ماقم و  نیا  قیـال  وت  : » دـنیوگیم
یناناملسم رس  يالاب  زا  هکیلاح  رد  دننکیم  هحفـص 318 ] اهر [  ار  وا  یتقو  دنادرگیمن . ردپ  فرط  هب  مه  ار  شیوخ  يور  یتح  تسا و 

ذوعم دجسم ، نوریب  منک »! ینابیتشپ  وا  زا  ات  مدش  اپ  ماهدز ! يدب  فرح  نم  هک  نیا  لثم  : » دیوگیم درذگیم و  دناهتـسشن  دجـسم  رد  هک 
ياهدع میوگب ، نخـس  ياهملک  دنچ  هشیمه  لثم  ات  متـساخرب  : » دهدیم باوج  تسا »؟ هدش  هچ  : » دـسرپیم دروخیمرب و  وا  هب  ءارفع  نب 
شزرمآ تیارب  ادخلوسر  ات  درگرب  : » دیوگیم وا  هب  دندوب .» دیز  نب  دلاخ  هدابع و  رتنشخ  همه  زا  دندش . نم  عنام  هتساخرب  منانطومه  زا 

!« دبلطب شزرمآ  میارب  مهاوخیمن  : » دیوگیم دبلطب .»

دحا نادیهش  رازم  رب 

مکیلع مالسلا  : » دیامرفیم دنلب  گناب  اب  دسریم  هرد  يهناهد  هب  هک  نیمه  دیآیم . دحا  نادیهـش  رازم  هب  ناناملـسم  زا  دنچ  ینت  اب  ربمایپ 
: دـیامرفیم ناشرازم  رب  و  «. ناتترخآ يارـس  اشوخ  سپ  دـیدرک ، هک  ییابیکـش  نآ  رطاخ  هب  امـش  رب  مالـس  رادـلا . یبقع  معنف  متربص  اـمب 
رب دینک و  ناشترایز  دییایب و  ناشغارس  هب  نیاربانب ، دنیادخ . هاگرد  نادهاش ) (و  نادیهـش زیخاتـسر  نارود  رد  نانیا  هک  مهدیم  تداهـش  »

دنیوگیم مالـس  زیخاتـسر  نارود  هب  ات  دیوگ  مالـس  نانآ  هب  هک  سک  ره  هب  تسوا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  دـییوگ . مالـس  نانآ 
دحا نادیهش  رازم  هب  رابکی  يزور  هس  ود  ره  ادخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  . دیآیم ناشترایز  هب  هلاس  ره  ربمایپ  سپ ، نآ  زا  دنتسرفیم .» دوردو 
رازم تشپ  زا  دورب  دراد  رازهشیب  رد  هک  ياهعرزم  هب  دهاوخیم  صاقو  یبا  نب  دعس  اهدعب  . دنکیم هیرگ  دناوخیم و  اعد  اجنآ  دیآیم و 

ار ناتمالـس  باوج  هک  یناـسک  هب  اـیآ  : » دـیوگیم شناـهارمه  هب  و  هحفـص 319 ] مکیلع [ .» مالـسلا  : » دیوگیم راب  هس  هدـمآ  نادـیهش 
يردخ دیعسوبا  دننکیم .» رارکت  ار  شمالـس  باوج  زیخاتـسر  نارود  هب  ات  دیوگ  مالـس  نانآ  هب  سک  ره  هچ ، دینکیمن ؟ مالـس  دنهدیم 

دنهدیم ار  شمالـس  باوج  دـیوگ  مالـس  نانیا  هب  سک  ره  : » دـیوگیم شناهارمه  هب  دـنکیم و  اـعد  دـیآیم  هزمح  رازم  هب  هاـگره  زین 
تسخن دنیآیم و  دحا  هب  زین  شقو  نب  ۀمالس  نب  ۀملس  هملسم و  نب  دمحم  دییایب .» ناشترایز  هب  دییوگ و  مالـس  نانآ  هب  هتـسویپ  نیاربانب 

اجنآ نادیهـش  رگید  رازم  مارح و  نب  ورمع  رـسپ  هللادـبع  رازم  رب  سپـس  دـننکیم و  گنرد  یتخل  دـنیوگیم و  مالـس  وا  رب  هزمح  رازم  رب 
مامت دیوگیم و  مالس  نانآ  رب  دیآیم و  دحا  نادیهش  رازم  هب  زور  کی  هام  ره  ربمایپ -  رـسمه  هملـسما -  دنیوگیم . مالـسو  دنتـسیایم 
نانآ رب   » هک دنکیم  خیبوت  ار  وا  هملسما  دیوگیمن . مالـس  نانآ  هب  ناهبن  دیآیم . ناهبن  شناراکتمدخ  اب  يوزر  دنامیم . اجنآ  رد  ار  زور 
ورمع نب  هللادبع  دنکیم .» رارکت  ار  شمالس  باوج  زیخاتسر  نارود  هب  ات  دیوگ  مالس  نانآ  هب  سک  ره  دنگوس  ادخهب  ییوگیمن ؟ مالس 

، دیوگیم مالـس  دیآیم و  نادیهـش  رازم  رانک  هب  هدرک  جک  ار  دوخ  هار  دسریم  بابذ »  » هب هک  نیمه  دورب  رازهشیب  هب  دـهاوخیم  هاگره 
ربمایپ رضحم  هک  هیعازخ -  همطاف  دنک  روبع  ناشرازم  يور  زا  هک  ددنـسپیمن  و  دهنیم ، راز  هشیب  هار  هب  يور  هتـشگرب  بابذ »  » هب هاگنآ 
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هب میدیـسر . دـحا  نادیهـش  رازم  هب  هک  دوب  هدرک  بورغ  باـتفآ  میتـفریم . دوب و  نم  هارمه  مرهاوخ  : » دـیوگیم تسا -  هدرک  كرد  ار 
!« ادخ ربمایپ  يومع  يا  وت  رب  مالس  : » میتفگ هداتسیا  شرازم  رب  دشاب . تفگ : میورب . مییوگب و  یمالـس  هزمح  رازم  رب  ات  ایب  متفگ : مرهاوخ 

هحفص 320 ] [ . ] 416 .« ] دوبن رفن  ود  ام  رانک  رد  مه  سکچیه  داب »! ادخ  تمحر  مالس و  مه  رفن  ود  امش  رب   » هک دمآرب  گناب  نیا 

یحو نابز  زا  دحا  گنج  یخیرات  شرازگ 

هراشا

نانمؤم يارب  ات  يدـش  نوریب  تناـسک  دزن  زا  هک  یماـگنه  و  [ . 417 : ] دیآیم دـعب  هب  نارمعلآ  يهروس  هیآ 121  زا  دحا  گنج  ناتـساد 
رد  ) دنیامن یتسـس  هک  دندرک  نآ  گنهآ  امـش  زا  هفئاط  ود  هک  هاگنآ  تساناد . ییاونـش  ادخ  هکیلاح  رد  ینیزگرب  گنج  يارب  یعـضاوم 

هکیلاح رد  و  ردب »  » رد ار  امـش  ادخ  هک  دوب  نینچ  و  دـننک . لکوت  نانمؤم  هک  دـیاب  ادـخ  رب  تساهنآ و  یلو  ادـخ  هکنآ  لاح  گنج ) راک 
هک دشابن  سب  نیا  ار  امش  ایآ  یتفگیم : نانمؤم  هب  هک  هاگنآ  دیرازگ . ساپس  امش  رگم  دیریگ  اورپ  ادخ  زا  سپ  درک ، يرای  دیدوب  ناوتان 

ناتیاهلد هک  نیا  يارب  دومنن و  امـش  يارب  ياهدژم  زج  ادخ  ار  نیا  و  دناسریم . ددـم  رادـناشن  يهتـشرف  رازهجنپ  اب  ار  امـش  ناتراگدرورپ 
ات دزاس  ناشماکان  ای  دنک  عطق  دندش  رفاک  هک  ار  یناسک  زا  ياهراپ  ات  تسین ، میکح  ردتقم  يادخ  بناج  زا  زج  يزوریپ  دبای و  رارق  نادب 

.و دنراکمتـس نانآ  هک  اریز  دنکیم  باذـع  ار  نانآ  ای  دریذـپیم  ار  ناشهبوت  ای  تسین -  وت  رایتخا  رد  رما  زا  چـیه  دـندرگزاب -  هنادـیمون 
دنک باذع  دهاوخب  هحفص 321 ] ار [  هک  ره  دزرمایب و  دهاوخب  ار  هک  ره  تسادخ ، نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  تساهنامسآ و  رد  هچنآ 
رگم دیریگ  اورپ  ادخ  زا  دیروخم و  ار  هدوزفا  مه  رب  ربارب  دنچ  يابر  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  تسا . نابرهم  ياهدنزرمآ  ادـخو 

تمحر امـش  رب  هک  دشاب  دیرب  نامرف  ربمایپ  ادخ و  زا  و  تسا ، هدش  هدامآ  نارفاک  يارب  هک  دیریگ  اورپ  یـشتآ  زا  و  دـیوش ، راگتـسر  امش 
هدش ایهم  ناراگزیهرپ  يارب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  نآ  يانهپ  هک  دیباتـشب  یتشهب  تسا و  ناتراگدرورپ  زا  هک  یـشزرمآ  يوس  هب  و  دیآ .

تـسود ار  ناراکوکین  ادخ  و  مدرم ، زا  ناگدنرذگ  رد  مشخ و  ناگدنروخورف  دننکیم و  قافنا  یتخـس  یخارف و  رد  هک  ناسکنآ  تسا ،
شزرمآ ناشناهانگ  يارب  هاگنآ  دنرآ  دای  ار  ادخ  دنراد  اور  متـس  نتـشیوخ  رب  ای  دننک  ياهدننز  تشز  راک  نوچ  هک  ناسکنآ  و  درادیم ،

ناشـشاداپ هک  دـنناشیا  دـنراشفن . ياپ  دـناهدرک  هچنآ  رب  دنـشاب  هاگآ  هکیلاح  رد  و  دزرمایب -  ار  ناهانگ  هک  تسیک  ادـخ  زج  و  دـنبلط - 
. ناگدـنهدماجنا دزم  تسوکین  هچ  دـناهنادواج و  نآ  رد  تسا  ناور  اـهیوج  شریز  زا  هک  یناتـسوب  تسا و  ناـشراگدرورپ  زا  یـشزرمآ 

يارب ياهینایب  نیا  دوب ؟ هنوگچ  ناگدننک  بیذکت  ماجرف  هک  دیرگنب  ات  دیدرگب  نیمز  رد  سپ  تسا ، هتفرب  ییاهتنس  امـش  زا  شیپ  نیقیب 
هک ار  یناسک  ادخ  ات  مینادرگیم و  تبون  هب  دینمؤم  رگا  دیرترب  امـش  هکیلاح  ردو  ناراگزیهرپ . يارب  يزردنا  یتیادـه و  تسا و  نایمدآ 
ات و  دنادرگ ،) ناشبیصنار  يزوریپ  هاگ  هچ  رگ   ) درادیمن تسود  ار  ناراکمتـس  ادخ  دریگب و  ینادیهـش  نانآ  زاو  دسانـشب  دندروآ  نامیا 

ادخ زونه  هکنآ  لاح  دییآیم  رد  تشهب  هب  هک  دیدرب  نامگ  ایآ  دربب . نیب  زا  ار  نارفاک  درتسب و  شیالآ  دندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ادـخ 
گرم اب  هک  نآ  زا  شیپ  امـش  هک  دوب  نینچ  و  تسا ؟ هتخانـشن  ار  نایابیکـش  زونهو  تسا  هتخانـشن  دـندرک  داـهج  هک  ار  امـش  زا  یناـسک 

يربمایپ زج  دـمحم  هحفـص 322 ] و [  دـیتسیرگنیم . نادـب  هریخ  هکیلاح  رد  دـیدیدب  ار  نآ  کنیا  دـیدرکیم ، نآ  يوزرآ  دـیوش  وربور 
سپاو سک  ره  هک  نآ  لاح  دـیدرگیمرب  سپاو  دوش  هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  فصو  نیا  اب  ایآ  دـنتفرب ، يو  زا  شیپ  یناربماـیپ  هک  تسین 
تـسا یناوید  دریمن ، ادخ  نذا  هب  زج  سکچیهو  داد . دهاوخ  دزم  ار  نارازگـساپس  ادخ  دنزن و  نایز  ادخ  هب  ياهرذ  زگره  ددرگب  شیوخ 

ار نارازگساپس  میهد و  نآ  زا  ار  وا  دنک  ترخآ  باوث  يهدارا  سک  ره  میهد و  نآ  زا  ار  وا  دنک  ایند  شاداپ  يهدارا  سک  ره  و  رادنامز ،
دیـسر ناشیا  هب  ادـخ  هار  رد  هچنآ  رثا  رب  هاگنآ  دـندیگنج  ناـشهارمه  يرایـسب  ناتـسرپادخ  هک  یناربماـیپ  رایـسب  هچ  و  داد . میهاوخ  دزم 

: دـنتفگ هک  دوبن  نیا  زج  ناشراتفگ  و  درادیم ، تسود  ار  نایابیکـش  ادـخ  دـنتفریذپ و  يراوخ  هن  دـندومن و  یناوتاـن  هن  دـندشن و  تسس 
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سپ نادرگ . زوریپ  رفاک  مدرم  رب  ار  ام  رادب و  راوتـسا  ار  نامیاهماگ  رذـگ و  رد  نامراک  رد  نامیور  هدایز  نامناهانگ و  زا  ام ، راگدرورپ  »
رگا دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  درادیم ، تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  داد و  ناشیا  هب  ار  ترخآ  شاداپ  ییوکین  ایند و  شاداپ  ادخ 

وا تسامـش و  يالوم  ادـخ  عقاو ، رد  دـیدرگیم . راکنایز  هاگنآ  دـننادرگیمرب  سپاو  هب  ار  امـش  دـیرب  نامرف  دـندش  رفاک  هک  یناـسک  زا 
نآ رب  یناهرب  هک  ار  هچنآ  ادخ  اب  هک  نیا  ببـسب  مینکفایم  تشحو  دندش  رفاک  هک  یناسک  ياهلد  رد  يدوزب  تسا . هدـنهديرای  نیرتهب 

شیوخ يهدعو  ادخ  هک  دوب  نینچ  و  ناراکمتس . هاگیاج  تسا  دب  هچ  تسا و  شتآ  ناشهنایشآ  دنتشاگنا و  کیرـش  تسا  هداتـسرفن  ورف 
دیدومن و شکمـشک  گنج  یهدنامرف  راک  رد  دـیدومن و  یتسـس  هکنآ  ات  دـیتشکیم ، يو  نذا  هب  ار  نانآ  هک  مدـنآ  درک  تسار  امـش  اب 

امش زا  ياهدع  دنتساوخیم و  ار  ایند  امش  زا  ياهدع  هکیروطب  دیدرک  ینامرفان  دومنب  امش  هب  دنتـشادیم  تسود  هک  ار  هچنآ  هکنآ  زا  سپ 
هبو دیدشیمرب  هوک  هب  باتـشب  هک  هاگنآ  تسا ، رگـشیاشخب  ار  نانمؤم  رم  ادخ  تشذـگرد و  امـش  زا  کنیا  و  دزاس ، شیامزآ  راتفرگ  ار 

یمغ يازا  رد  ار  یمغ  هجیتن  رد  ار ، امـش  دناوخیم  ارف  امـش  يهبقع  رد  ربمایپ  هکیلاح  رد  دـیدومنیمن  هحفص 323 ] یهجوت [  سکچیه 
امش هب  مخز ) هتشک و  بیسآ و  زا   ) هچنآ رب  هن  دیروخ و  هودنا  تفرب  ناتتـسد  زا  هچنآ  رب  هن  ات  دیناسر  امـش  هب  دیدروآ ) ربمایپ  لد  رب  هک  )

زا یشخب  هک  دروآ  دورف  امش  رب  کبس  یباوخ  يهنوگب  ار  یـشمارآ  مغ  نآ  یپ  زا  سپـس  تسا . رادربخ  دینکیم  هچنآ  هب  ادخ  و  دیـسر ،
زایمهـس دـنتفگیم  تیلهاـج ، ناـمگ  دنتـشاد  اوراـن  ناـمگ  قـح  رد  دـندوب  نتـشیوخ  رکف  هب  تخـس  رگید  یـشخب  تفرگارف و  ار  اـمش 

ناـهنپ شیوخ  نوردـنا  رد  دـنرادیمن  راـهظا  وت  يارب  هک  ار  هچنآ  تسادـخ . نآ  زا  شاهمه  یهدـنامرف  وگب : میراد ؟ گـنج  یهدـنامرف 
اعطق دیدوبیم  ناتیاههناخ  رد  رگا  وگب : میدشیمن . هتـشک  اج  نیا  رد  میتشادیم  گنج  یهدنامرف  زا  یمهـس  رگا  دـنیوگیم : دـنرادیم ،

دیامزایب و تسا  ناشیاههنیـس  رد  هک  ار  هچنآ  ادخ  ات  و  دنتفریم ، شیوخ  هاگلتق  يوس  هب  دوب  هدش  ردقم  نانآ  رب  ندش  هتـشک  هک  یناسک 
ود دروخرب  زور  هک  امـش  زا  یناسک  نامگیب  تساناد . تساههنیـس  رد  هچنادب  ادـخ  درتسب و  شیالآ  زا  تسا  ناشیاهلد  رد  هک  ار  هچنآ  ات 

نانآ زا  ادـخ  کـنیا  و  دـینازغلب ، دـندروآ  تسدـب  هچنآ  زا  ياهراـپ  اـب  ار  ناـنآ  ناطیـش  هک  دوبن  نیا  زج  دـنتفاترب  گـنج ) زا   ) يور هاـپس 
هب دـندش و  رفاـک  هک  دیـشابم  یناـسک  دـننام  دـندروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ناـه  تسا . راـبدرب  ياهدـنزرمآ  ادـخ  هک  اریز  تشذـگرد 
رب یترـسح  ار  نآ  ادخ  ات  دـندشیمن . هتـشک  دـندرمیمن و  دـندوب  ام  شیپ  رگا  دـنتفگ : دـنتفر  گنج  هب  ای  دـنتفر  رفـس  هب  هک  ناشناردارب 

دیدرم ای  دیدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  رگا  و  تسانیب . دینکیم  هچنادب  ادخ  دـناریمیم و  دـنکیم و  هدـنز  هک  تسادـخ  دراذـگب و  ناشیاهلد 
هتخیگنارب مهارف  ادخ  يوس  هب  اعطق  دیدش  هتـشک  ای  دیدرم  رگا  و  دنروآیم . درگ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یتمحر  ادـخ و  زا  یـشزرمآ  هتبلا 

رد نانآ  زا  سپ  دندنکارپیم ، ترود  زا  يدوب  لد  تخـس  ییوخدنت  رگا  و  يدومن ، یمرن  نانآ  اب  ادخ  زا  یتمحر  ببـسب  سپ  دـیوشیم .
ادخ رب  دیاب  یتفرگ  میمصت  نوچ  سپ  نک ، تروشم  نانآ  اب  گنج ) یهدنامرف  [ ) هحفص 324 راک [  رد  هاوخب و  شزرمآ  ناشیارب  رذگ و 

عافدـیب ار  امـش  هاگره  دوشن و  هریچ  امـش  رب  یـسک  دـنک  ناتیرای  ادـخ  رگا  درادیم . تسود  ار  ناگدـننک  لـکوت  ادـخ  اریز  ینک  لـکوت 
تنایخ هک  دزـسن  ار  يربمایپ  چیه  و  دننک . لکوت  نانمؤم  هک  دیاب  ادخ  رب  و  دنک ، يرای  ار  امـش  هتـشذگ  يو  زا  هکنآ  تسیک  سپ  دراذگ 

هداد ماـجنا  هچ  ره  سک  ره  هاـگنآ  درواـیب  هدرک  تناـیخ  ار  هچنآ  تماـیق  نارود  رد  دـنک  تمینغ  رد  تناـیخ  هک  ره  دـنک و  تـمینغ  رد 
ادخ مشخ  راتفرگ  هک  دشاب  یسک  دننام  دشاب  ادخ  يدونـشخ  یپ  رد  هک  یـسک  فصو  نیا  اب  ایآ  دنیبن . متـس  نانآو  دریگ  شاداپ  یمامتب 

تخیگنارب ادخ  نیقیب ، تسانیب . دننکیم  هچنآب  ادخ  دنتسه و  ادخ  دزن  یبتارم  نانآ  تسا ؟ یتشونرسدب  تسا و  خزود  شنایـشآ  تشگ و 
رد هتبلا  نآ  زا  شیپ  هچ  رگ  دزوماـیب و  تمکح  و  ینامـسآ )  ) باـتک ار  ناـنآ  دـنک و  هـیکزت  ار  ناـنآ  دـناوخب و  ناـشیارب  ار  وا  تاـیآ  اـت 
زا نیا  : دییوگیم دیتخاس  دراو  نمـشد ) هب   ) ار شنادنچ  ود  هک  دسرب  امـش  هب  یتبیـصم  هاگره  همه  نیا  اب  ایآ  دندوب . يراکـشآ  یهارمگ 

ناذا هب  دمآ  دراو  امـش  هب  هاپـس  ود  دروخ  رب  زور  هچنآ  و  تساناوت . زیچ  ره  رب  ادـخ  نامگیب  تسا ، ناتدوخ  يوس  زا  نآ  وگب : تساجک ؟
ار نمـشد  ای  دیگنجب  ادخ  هار  رد  دییایب  دش : هتفگ  نانآ  هب  دندیزرو و  قافن  هک  دسانـشب  ار  یناسک  ات  و  دسانـشب ، ار  نانمؤم  ات  دوب و  ادخ 
هب نامیا . هب  ات  دندوب  رتکیدزن  رفک  هب  ماگنهنآ  رد  نانآ  میدرکیم . يوریپ  ار  امـش  هتبلا  میتشادـیم  غارـس  ار  یگنج  رگا  دـنتفگ : دـینارب ،
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ناشناردارب هب  دنتـسشن و  هک  نانآ  تسا . رتاناد  دنرادیم  ناهنپ  هچنآ  هب  ادخ  هکنآ  لاح  تسین  ناشیاهلد  رد  هک  دـنیوگیم  ییاهزیچ  نابز 
زا گرم  دییوگیم  تسار  رگا  وگب : دندوب . هدشن  هتشک  دندوب  هدرب  ام  نامرف  دهاجم ) نانمؤم   ) رگا دنتفگ : ناشیاههلیبق ) مه  ناهارمه و  )
دزن هک  دنتـسه  هحفـص 325 ] یناگدـنز [  عـقاو  رد  رادـنپم ، هدرم  دـندش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  یناـسک  و  دـیرادب . رودـب  نتـشیوخ 
نانآ یپ  زا  هک  یناسک  يارب  دننامداش و  تسا  هداد  ناشیدب  شیوخ  لضف  زا  ادـخ  هچنادـب  هکیلاح  رد  دـندروخیم  يزور  ناشراگدرورپ 

تسادخ و زا  هک  یلضف  تمعن و  زا  دننکیم  يداش  دنروخ ، هودنا  نانآ  هن  تسین و  ناشیارب  یمیب  هک  دننکیم  يداش  دناهتسویپن  ناشیدب 
دنداد تبثم  خساپ  ربمایپ  ادخ و  توعد  هب  دیـسر  ناشیدب  مخز  هکنآ  زا  سپ  هک  یناسک  دنکیمن . لامیاپ  ار  نانمؤم  دزم  ادـخ  هک  نیا  زا 
کنیا هک  دـنتفگ  ناـنآ  هب  رفاـک  ياـهمدآ  هک  یناـسک  تسا . تفگنه  يدزم  دـندرک  يراـگزیهرپ  ییوـکین و  هـک  ناـنآ  زا  یناـسک  يارب 

وکین تسا و  هدنسب  ار  ام  ادخ  دنتفگو : دوزفایب  ناشنامیا  رب  سپ  دیسرتب ، نانآ  زا  هک  دیاب  دناهدمآ  درگ  امش  اب  گنج  يارب  رفاک  ياهمدآ 
ادخ دنتفر و  ادخ  يدونشخ  یپ  رد  دوب و  هدیسرن  نانآ  هب  يدنزگ  هکیلاح  رد  دنتشگزاب  ادخ  زا  یلضف  تمعن و  هب  سپ  تسا . يرادهدهع 

دیـسرتب نم  زاو  دیـسرتم  ناشیا  زا  نیاربانب  دـناسرتیم ، ار  شناراداوه  هک  تسا  ناطیـش  نآ  هک  تسین  نیا  زج  تسا . میظع  یلـضف  ياراد 
هک دهاوخیم  ادخ  دنناسرن ، ادخ  هب  ینایز  چیه  نانآ  هک  اریز  دنزاسن  نیگهودنا  ارت  دنباتـشیم  يزرورفک  رد  هک  یناسک  و  دـینمؤم . رگا 
هب ینایز  چیه  دندیرخ  نامیا  ياهب  هب  ار  رفک  هک  یناسک  نامگیب  دنراد . نیگمهـس  یباذع  نانآ  دراذـگن و  ترخآ  رد  یبیـصن  نانآ  يارب 
رد تسا ، بوخ  ناشیارب  میهدیم  نانآ  هب  هک  یتلهم  هک  دنرادنپم  دندش  رفاک  هک  یناسک  و  دنراد . كاندرد  یباذع  نانآ  دنناسرن و  ادـخ 

دییامـش هک  لاحنآ  رب  ار  نانمؤم  هک  تسین  نآ  رب  ادخ  دنراد . هدننکراوخ  یباذع  نانآ  دـنیازفیب و  هانگ  رب  ات  میهدیم  تلهم  نانآ  هب  عقاو 
زا ادخ  هکلب  دزاس . هاگآ  ناهنپ  يهدنیآ  زا  ار  امـش  هک  تسین  نآ  رب  ادـخ  و  دزاس ، ادـج  كاپان  زا  ار  دـیلپ  هک  نیا  يارب  رگم  دراذـگورف 

يدزم ار  امـش  دینک  يراگزیهرپو  دیروآ  نامیا  رگا  و  دـیروآ ، نامیا  شناربمایپ  ادـخ و  هب  سپ  دـنیزگ ، رب  دـهاوخب  ار  هک  ره  شناربمایپ 
نآ هک  دنرادنپم  هحفـص 326 ] دـنزرویم [  غیرد  تسا  هداد  نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  ادـخ  هچنآ  دروم  رد  هک  یناـسک  و  دـشاب . تفگنه 

ناشندرگ رب  یقوط  دـندیزرویم  غیرد  شدروم  رد  هچنآ  زیخاتـسر  نارود  رد  تسا ، رـش  ناشیا  يارب  نآ  عقاو  رد  تسا ، ریخ  ناشیا  يارب 
[ . 418  ] تسا هاگآ  دینکیم  هچنادب  ادخو  تسادخ  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ثاریم  دوش و 

نادیهش يهداوناخ  هب  يرادلد 

»!؟ دنکیم هیرگ  ارچ  : » دیامرفیم ربمایپ  دتـسیایمن . زاب  وا  رب  هیرگ  زا  مدکی  شرهاوخ  تسا . دحا  نادیهـش  زا  مارح  نب  ورمع  نب  هللادـبع 
: دیامرفیم يراصنا -  هللادبع  نب  رباج  شرـسپ -  هب  و  [ 419 « ] دش هدرپس  كاخ  هب  ات  دندوب  زازتها  رد  شرکیپ  زارف  رب  نانچمه  ناگتـشرف 

درک هدنز  ار  تردپ  دنوادخ  : » دیامرفیم مهاوخیم .» تیادفب ، مناج  يرآ ، : » دیوگیم يداش  اب  مهدب »؟ وت  هب  ياهدژم  یهاوخیم  رباج ! »
رانک رد  هاگنآ  مدرگ  زاب  ایند  هب  هک  تسا  نیا  میانمت  تفگ : نکب ؟ ییانمت  شیوخ  راـگدرورپ  زا  دیـسرپ : وا  زا  تفگ و  ینخـس  يو  اـب  و 

«. دـندرگنزاب ایند  هب  ناگتفر  هک  ماهدرک  ردـقم  نینچ  دومرف : موش . هتـشک  تربمایپ  رانک  رد  زاـب  موش  هدـنز  سپـس  موش ، هتـشک  تربماـیپ 
رد ناراب  تارطق  اب  ار  وا  ناگتـشرف  نیمز ، نامـسآ و  نایم  رد  هک  مدـید  ار  رماعوبا  رـسپ  هلظنح  : » دـیامرفیم مه  هلظنح  يهراـبرد  [ . 420]

ار وا  ناگتشرف  نیمز ، نامـسآ و  نایم  رد  هک  مدید  ار  رماعوبا  رـسپ  هلظنح  : » دیامرفیم مه  هلظنح  يهرابرد  [ . 421 « ] دنیوشیم هرقن  ینیس 
هحفص 327 ] [ . ] 422 «. ] دنیوشیم هرقن  ینیس  رد  ناراب  تارطق  اب 

لتاق مادعا 

، هنیدـم هب  ربمایپ  ندـمآ  اب  تسا . هدـش  ثاعب »  » گنج ثعاب  لتق  نیا  تسا و  هتـشک  ار  تماـص  نب  دـیوس  داـیذ ، نب  رذـجم  تیلهاـج ، رد 
یتصرف یپ  رد  ثراح  اما  دناهتسج . تکرش  مه  ردب  گنج  رد  دناهدش و  ناملسم  ود  ره  دایذ  نب  رذجم  و  تماص ، نب  دیوس  رـسپ  ثراح 
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رد دهدیمن . وا  هب  ار  هزاجا  نیا  مالسا  یلو  دناتسب  دایذ  نب  رذجم  زا  تسا  هدش  هتخیر  تیلهاج  رد  هک  ار  شردپ  نوخ  ماقتنا  ات  ددرگیم 
ندرگ ریشمش  اب  هدمآ  رذجم  رس  تشپ  زا  هدرمش  منتغم  ار  تصرف  ثراح  دوشیم  هدنکارپ  ناناملـسم  فوفـص  یتقو  دحا ، گنج  نایرج 
رادربخ یحو  قیرط  زاربمایپ  دسالاءارمح ، هب  یـشکرکشل  زا  سپ  دش ... دهاوخن  رادربخ  وا  راک  زا  یـسک  هک  درادنپیم  و  دنزیم . ار  يو 

غالبا ثراح  نتـشک  رب  دـنوادخ  نامرف  و  تسا ، هتـشک  هناریگلفاـغ  ار  رذـجم  دـحا ، گـنج  شکاـشک  رد  دـیوس  نب  ثراـح  هک  دوشیم 
راصنا درازگیم . زامن  نیدنچ  دـیآیم  رد  ابق  دجـسم  هب  نوچ  دوریم . ابق  فرط  هب  ربمایپ  تسایمرگ  رایـسب  زور  هک  زورنامه  ددرگیم .

ارچ زور  نآ  رد  تعاس و  نآ  رد  هک  دنتفگشرد  مه  دنسریم و  تمدخ  هب  مالس  ضرع  يارب  دناهدش  هاگآ  وا  ییامرف  فیرـشت  زا  هک  مه 
نهاریپ هک  دیوس  نب  ثراح  ات  دزادرپیم . دناهدمآ  شندید  هب  هک  یمدرم  اب  نداد  تسد  وگتفگ و  هب  هتسشن  هاگنآ  تسا . هدروآ  فیرشت 

نب ثراح  : » دیامرفیم وا  هب  دناوخیم و  ارف  ار  هدعاس  نب  میوع  دـتفایم  وا  هب  ربمایپ  يهدـید  نوچ  دـسریمارف . تسا  هدیـشوپ  یگنردرز 
، ] میوع تسا .» هتـشک  ار  وا  دحا  گنج  شکاشک  رد  نوچ  نزب ، ندرگ  دایذ  نب  رذجم  لتق  رفیک  هب  ار  وا  ربب و  دجـسم  برد  هب  ار  دیوس 
زا ار  دوخ  ثراح  دـهدیمن . هزاجا  میوع  منزب .» فرح  ادـخ  ربمایپ  اب  راذـگب  : » دـیوگیم وا  هب  ثراح  دریگیم . ار  ثراـح  هحفص 328 ]

. نتفر يارب  دزیخیمرب  دنروایب  دجسم  برد  هب  ار  شغالا  ات  تسا  هداد  روتسد  هک  ربمایپ  دنزب . فرح  ربمایپ  اب  ات  دشکیم  نوریب  وا  تسد 
رد ای  مشاب  هتشگرب  مالسا  زا  هک  دوب  ببس  نیا  هب  هن  وا  نتـشک  یلو  ماهتـشک ، ار  وا  نم  ادخ  هب  يرآ  : » دنکیم ضرع  ثراح  لاح  نیا  رد 
زا شربمایپ  روضح  ادـخ و  هاگرد  هب  نم  مدرک . نورد  شهاوخ  يور  زا  هک  يراک  دوب و  یناطیـش  تیمح  هکلب  مشاـب ، هدومن  دـیدرت  نآ 
مه ار  هراچیب  تصـش  مزاسیم و  دازآ  مه  ار  ياهدرب  مریگیم و  هزور  مه  یپایپ  هام  ود  و  مزادرپیم ، ار  وا  يهید  و  مرآیم ، هبوت  ماهدرک 
رد دزیوآیم ، ربماـیپ  باـکر  هب  گـنچ  دـیوگیم و  نیا  ماهدروآ .» هبوت  شربماـیپ  رـضحم  ادـخ و  هاـگرد  هب  نم  یتـسارب  منکیم . ماـعطا 

هظحل نیا  رد  دـناسریم . نایاپ  هب  ار  شیوخ  فرح  يو  اـت  دـیوگیمن  ناـنآ  اـب  ياهملک  ربماـیپ  دـنراد و  روضح  رذـجم  نارـسپ  هکیلاـح 
[ . 423  ] دنزیم ندرگ  هدرب  ار  ثراح  میوع ، دوشیم . راوس  و  نزب »! ندرگ  ربب و  ار  وا  میوع ! : » دیامرفیم

نطق هب  ورین  مازعا 

يهداز ردارب  رـسمه  هک  دوریم  ربماـیپ  یباحـص  ریمع  نب  بیلط  هناـخ  هب  دـیآیم و  هنیدـم  هب  ریهز  نـب  دـیلو  ماـنب  ییط  يهلیبـق  زا  يدرم 
هب هک  یناسک  رگید  ناشهریشع و  هارمه  هک  تسا  هدید  ار  دلیوخ  نارسپ  هملـس  هحیلط و  هک  دهدیم  عالطا  بیلط  هب  ریهز  نب  دیلو  تسوا .

دوخ اب  نانآ  دـنوش . کیدزن  هنیدـم  هب  دـنراد  دـصق  روظنم  نیدـب  دـنگنجب و  ادـخلوسر  ابات  دـناهدرک  تکرح  دـناهدمآ  نانآ  ناـمرف  ریز 
هنیدم فارطا  هحفص 329 ] رد [  هک  ار  ياهلگو  مینزیم  دربتـسد  وا  ياهزرم  هب  میـشکیم و  دمحم  ورملق  نورد  هب  رکـشل   » هک دنیوگیم 
لیصا ياهبسا  رب  مینکیم . هدافتسا  دناهدش  هبرف  هراهب  فلع  رد  ندیرچ  اب  هک  شیوخ  ياهبـسا  زا  راک  نیا  يارب  میربیم . امغی  هب  درچیم 
گنج بابـسا  میتشگ  وربور  یناعفادـم  اب  رگا  دـسرن و  ام  درگ  هب  تسام  بیقعت  رد  هک  یـسک  میتفرگ  اـمغی  هب  يزیچ  رگا  اـت  مینیـشنیم 

. دنکیم يربارب  بسا  ياهلگ  اب  کی  ره  هک  میراد  یلیصا  ياهبسا  اریز  دنشاب  بسا  نودب  اهنآو  میشاب  هتشاد  بسا  ام  میشاب ، هدرک  مهارف 
دننک و میمرت  ار  تامدص  نآ  دنناوتیمن  زارد  یتدم  ات  هک  تسا  هدز  ار  نانآ  یگزات  نیمه  شیرق  تسه و  مه  بوکرس  هتفوک و  نمشد 

ياهنادـنمدرخ يأر  نیا  نانطومه ، : » دـیوگیم اهنآ  هب  ثراح  نب  سیق  مان  هب  نانآ  زا  یکی  دـنزاس .» مهارف  ییورین  دوب  دـنهاوخ  رداـق  هن 
تسا و رود  رایسب  برثی  زا  ام  يهقطنم  دنتسه . زواجتم  يارب  یمرن  برچ و  يهمقل  نانآ  هنو  میتسه  نانآ  زا  یـسک  هاوخنوخ  ام  هن  تسین !

کمک اهنآ  زا  ات  دتـسرفیم  درگنابایب  ریاشع  نایم  هب  ار  شناگدـنیامن  هک  تساهتدـم  شیرق  میرادـن . شیرق  تیعمج  لثم  یتیعمج  زین  ام 
راوس هک  دـندرک  زاغآ  ار  دوخ  یگنج  رفـس  یلاح  رد  یهگناو  . دـنزیخرب یهاوخنوخ  هب  هک  دـنراد  مه  ياهدـش  هتخیر  ياهنوخ  دریگب و 

رد ناشنارکون  رب  هوالع  وجگنج  رازه  هس  هوبنا : یتیعمج  اب  دنتشاد  هحلـسا  يدایز  ریداقم  دندیـشکیم و  كدی  ار  ییاهبـسا  هدش و  نارتش 
نمـشد يهلمح  مد  هـب  ار  ناـتدوخ  دـیراد  امـش  نیارباـنب  تـشاد . دـیهاوخ  یگنج  درم  دصیـس  رثکادـح  دـینزب  روز  رگا  امـش  هکیتروـص 
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ناشمیمـصت رد  ار  اهنآ  نخـس ، نیا  دشاب .» امـش  اب  تسکـش  هک  مسرتیم  نیا  زا  نم  .و  دـیوریم نوریب  شیوخ  يهقطنم  زا  دیراپـسیم و 
يو هب  ار  هچنآ  ات  دربیم  ربمایپ  تمدـخ  هب  ار  یئاط  درم  نیا  ریمع ، نب  بیلط  دنتـسه . یقاب  شیوخ  میمـصت  رب  زونه  اما  دـنادرگیم  ددرم 

دهدیم تیرومأم  وا  هب  دناوخیمارف و  ار  دسالادبع  رسپ  هملسوبا  مرحم ، لوا  زور  ادخلوسر  دنک . شرازگ  شترضح  هب  تسا  هداد  عالطا 
رد دـیز  نب  ۀـیما  ینب  يهلحم  هب  ءابق  هحفـص 330 ] زا [  هک  تسا  يدرم  هملـسوبا ، دـنک . رام  رات و  ار  اـهنآ  هتفر  دـساینب  عمجت  لـحم  هب 

یمخز شوزاب  هدرک و  تکرـش  دحا  گنج  رد  تسا . هدرب  اجنادب  زین  ار  هملـسما  شیوخ  رـسمه  هداد و  لزنم  رییغت  هنیدم  عفترم  يهقطنم 
هب هدش و  ریزارس  [ 424  ] هبصع زا  ربمایپ  هکیماگنه  هتفر و  مالـسا  هاپـس  یپ  زا  هدش و  یغالا  رب  راوس  جیـسب  نامرف  ندینـش  اب  تسا . هدش 
هک دنکیم  رکف  ات  درامگیم  تمه  شیوخ  مخز  ياوادم  هب  هامکی  سپس  تسا . هتفر  دسالاءارمح  هب  هتسویپ و  يو  هب  تسا  هدیسر  قیقع 

ار وا  ددنبیم و  هملـسوبا  يارب  یمچرپ  ربمایپ  تسا . هدرک  داسف  هب  عورـش  نیکرچ  زکرم  کی  تسوپ  ریز  رد  هکنآ  لاح  تسا  هتفای  دوبهب 
دساینب نیمزرس  هب  ات  يوریم  : » دیامرفیم وا  هبو  دزاسیم  دساینب  ندرک  رام  رات و  رومأم  هرفن  هاجنپ  دصکی و  يورین  کی  یهدنامرف  هب 
شرافـس وا  هب  و  يربیم .» هلمح  اهنآ  رب  دـننک  ادـیپ  عمجت  زکرمت و  تصرف  اهنآ  يهدـنکارپ  ياههتـسد  هک  نیا  زا  شیپ  هاگنآ  یـسریم ،

ریهز نب  دیلو  هکیلاح  رد  شیوخ و  يورین  اب  هملـسوبا  . دنک يراتفرـشوخ  شنامرف  تحت  ناناملـسم  اب  دریگ و  اورپ  دنوادخ  زا  هک  دنکیم 
زور هنابـش  دنوریم و  ههاریب  زا  دنوریم . شیپ  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  هب  دـنکیم و  تکرح  تسوا  يامنهار  تسا  نیبزیت  یـسانشهار  هک 

ياهبآ زا  یبآ  هاچ  هک  نطق  هب  دنـسریم  ات  دربب . نمـشد  هب  ار  نانآ  تکرح  دوجو و  ربخ  یـسک  دـنهدیمن  لاجم  هکیروطب  دـنتکرح  رد 
ار اـهنآ  ناـناپوچ  زا  هدرب  هس  فرـصت و  ار  همر  تساـجنآ . رد  ياهمر  دـننیبیم  تسا . هدـش  زکرمتم  نآ  رد  اـهنآ  يورین  تسا و  دـساینب 
نآ دنزاسیم و  رذح  رب  هملسوبا  يورین  زا  ار  اهنآ  دنهدیم و  ربخ  ار  نایرج  هتفر  هلیبق  عمجت  لحم  هب  هتخیرگ  نارگید  دنکیم و  ریگتسد 

 ] نآ هک  دـنیبیمو  دـسریم  هاچ  بل  هب  هملـسوبا  دـنوشیم . هدـنکارپ  وس  ره  هب  عمج  نآ  ات  دـنهدیم  هولج  تسه  هچنآ  زا  رترامـش  رپ  ار 
رگید شخب  ود  دزاسیم و  زکرمتم  ار  یـشخب  دنکیم : شخب  هس  ار  شیوخ  يورین  دنزیم و  ودرا  دـناهدش . هدـنکارپ  عمج  هحفص 331 ]

ار دوخ  یگتسویپ  تدحو و  دندنام  ملاس  رگا  دنوشن و  رود  دایز  نمشد  بیقعت  رد  ات  دهدیم  روتـسد  نانآ  هب  و  دتـسرفیم ، وس  ود  هب  ار 
هکیلاح رد  دـندرگیمزاب  ملاس  حیحـص و  دـحاو  ود  ره  دارفا  دـنکیم . نییعت  یهدـنامرف  زین  دـحاو  ود  نآ  زا  کی  ره  يارب  دـننک . ظـفح 
هنیدـم یهار  هتخادـنا  شیپ  ار  اـهنآ  يهمه  هملـسوبا  دـناهدروخنرب . یتمواـقم  چـیه  اـب  دـناهدروآ و  فرـصت  هب  رتش  دنفـسوگ و  ياـههمر 
مئاـنغ : » دـیوگیم هملـسوبا  ییاـمیپهار ، بش  کـی  زا  سپ  ددرگیم . زاـب  ناـشهارمه  تسا  هدوب  ناـنآ  ياـمنهار  هک  مه  دـیلو  دوـشیم .

ار ریـسا  ناگدرب  زا  یکی  سپـس  دهدیم ، دهاوخیم  هک  ار  دنفـسوگ  رتش و  زا  دادعت  نآ  ریهز  دیلو  هب  تسخن  دینک .» میـسقت  ار  ناتدوخ 
سک ره  هکیلاـح  رد  سپ  دـنکیم . میـسقت  ناگدـنمزر  ناـیم  ار  هـیقب  هدرک  ادـج  ار  مئاـنغ  سمخ  هاـگنآ  دراذـگیم . راـنک  ربماـیپ  يارب 

رود هنیدم  زا  زور  هد  زا  شیب  هکنآ  زا  دعب  . دنوریم شیپ  هنیدـم  فرط  هب  دـناریم  دراد و  رایتخا  رد  ار  دوخ  مهـس  نارتش  ای  نادنفـسوگ 
يدامج هام  نایاپ  هب  هدـنام  زور  هس  ات  دـنکیم  يرتسب  ار  وا  دوشیم و  زاـب  هملـسوبا  يوزاـب  مخز  . دـنیآیم رد  شیوخ  رهـش  هب  دـناهدنام 

رد هک  هاـچ  نیا  دـنهدیم . لـسغ  دـنروآیم  هریـسی  ماـنب  دـیز  نب  ۀـیماینب  يهلحم  هاـچ  زا  هک  یبآ  اـب  ار  شرکیپ  دوریم . اـیند  زا  رخـآلا 
دنراپـسیم كاخ  هب  هدروآ  هنیدـم  هب  شتنوکـس  يهلحم  زا  ار  وا  رکیپ  دریگیم . مان  هریـسی  ربمایپ  طسوت  تسا  هتـشاد  مان  ریبع » » تیلهاـج

هحفص 332 ] [ . ] 425]

شیوخ يرگناوت  هب  نایدوهی  ندیزان 

تـساهنآ ياملع  زا  هک  ءارو  زاع  هب  صاحنف  رود  هب  نانآ  زا  ياهدـع  دـنیبیم  دوشیم و  دراو  ناـیدوهی  ینید  يهسردـم  هب  رکبوبا  يزور 
ربماـیپ دـمحم  هک  ینادیم  تدوخ  وت  دـنگوس  ادـخب  نوچ  وش ، ناملـسم  سرتب و  ادـخ  زا  : » دـیوگیم صاـحنف  هب  رکبوبا  دـناهدش . عمج 

ار شتلاسر  روایب و  نامیا  تسا . هتـشون  تسامـش  دزن  هک  یتاروت  رد  هک  تسا  هدروآ  امـش  يارب  ادـخ  بناـج  زا  ار  یقیاـقح  تسادـخ و 
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وت رکبوبا ، يا  : » دیوگیم صاحنف  دنک .» نادنچ  ود  ار  تشاداپ  دروآ و  رد  تشهب  هب  ارت  ادخ  ات  هدب  وکین  یـضرق  ادـخ  هبو  نک  قیدـصت 
وت يهتفگ  رگا  نیاربانب  دریگیم . ضرق  رگناوت  زا  هک  تسا  ریقف  طـقف  هکنآ  لاـح  دریگیم  ضرق  لوپ  اـم  زا  اـم  راـگدرورپ  ینکیم  رکف 

یمکحم یلیس  هدمآ  مشخ  هب  رکبوبا  درکیمن »! ضرق  ياضاقت  ام  زا  زگره  دوب  رگناوت  رگا  و  میرگناوت ! امو  تسا  ریقف  ادخ  دشاب  تسار 
يا ار  تندرگ  دوبن  تسامـش  ام و  نایم  هک  ینامیپ  رگا  تسوا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  : » دیوگیم دنزیم و  صاحنف  شوگانب  هب 

هب : » دسرپیم رکبوبا  زا  ربمایپ  تسا »! هدرک  هچ  نم  اب  توریپ  نیا  نیبب  : » دـیوگیم هتفر  ربمایپ  تمدـخ  هب  صاحنف  مدزیم .» ادـخ  نمـشد 
ام تسا و  ریقف  ادـخ  : » تفگ دز و  ینیگمهـس  فرح  ادـخ  نمـشد  نیا  ادـخ ، ربماـیپ  يا  : » دـنکیم ضرع  يدرک »؟ ار  راـک  نیا  تلع  هچ 

صاحنف و فرح  در  رد  لـجوزع  يادـخ  دوشیم . فرح  نآ  رکنم  صاـحنف  متخاون .» وا  تروص  رب  مدـمآ و  مشخ  هب  مه  نم  میرگناوت !»
هحفـص 333] [ . ] 426 ... ] ءاـینغأ نحن  اریقف و  هللا  نا  اولاـق  نیذـلا  لوـق  هللا  عمـس  دـقل  : دتـسرفیم ورف  ار  تیآ  نیا  رکبوـبا  يهتفگ  دـییأت 
ار ناربمایپ  هک  ار  نیا  تشون و  میهاوخ  دنتفگ  ار  هچنآ  دینـش . میرگناوت ، ام  تسا و  ریقف  ادخ  دنتفگ : هک  ار  یناسک  فرح  ادـخ  قیقحتب ،
رم ادخ  نامگیب  و  داد ، ماجنا  ناتیاهتـسد  هک  تساهزیچنآ  ببـسب  نآ ، ار . نازوس  شتآ  باذـع  دیـشچب  تفگ : میهاوخ  و  دنتـشک ، قحانب 

دروایب ینابرق  ام  يارب  ات  میورگن  يربمایپ  چیه  هب  هک  تفرگ  نامیپ  ام  زا  ادخ  نامگیب ، دنتفگ : هک  یناسک  تسین . رگمتس  سب  ار  ناگدنب 
نانآ ارچ  دییوگیم  تسار  رگا  سپ  دـندمآ ، دـیتفگ  هچنآ  نشور و  لئالد  اب  یناربمایپ  نم  زا  شیپ  کنیا  وگب : دروخیم . شتآ  ارنآ  هک 

بیذـکت دـندروآ  نابات  باتک  اههفیحـص و  نشور  لئالد  هک  وت  زا  شیپ  یناربماـیپ  نیقیب  دـندرک  بیذـکت  ارت  رگا  نیارباـنب ، دـیتشک . ار 
دش رانکرب  شتآ  زا  هک  یسک  سپ  تفرگ ، دیهاوخ  ار  ناتیاهدزم  زیخاتسر  نارود  رد  نامگیب  و  تسا ، گرم  يهدنشچ  یـسک  ره  دندش .

شیامزآ ناتیاهناج  لاوما و  رد  هتبلا  تسین . یکاـنبیرف  يرادروخرب  زج  اـیند  یگدـنز  و  تشگ ، هدـنرب  یتسارب  دـش  هدروآرد  تشهب  هب  و 
دیهاوخ رایـسب  رازآ  دندیزرویم  كرـش  هک  یناسک  زاو  دـندرک  تفایرد  ینامـسآ )  ) باتک امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  اعطق  دـیوشیم و 

باتک هک  یناسک  زا  ادخ  هکیماگنه  و  دشاب . اهراک  نیرتبلط  هدارا  زا  ار  نآ  کشیب  دینک  يراگزیهرپ  دیزرو و  ییابیکـش  رگا  و  دینش ،
هچنآ تسا  دـب  هچ  سپ  دـنتخورفب ، كدـنا  ییاـهب  هـب  ار  نآ  دـندنکفا و  شیوـخ  تـشپ  سپ  ار  نآ  ناـمیپ  دـندرک  تفاـیرد  ینامـسآ ) )
يرآ دـنوش ، هدوتـس  دـناهدرکن  هچنادـب  هک  دـنرادیم  تسود  دـننکیم و  يداـش  دـنداد  ماـجنا  هچنآ  هـب  هـک  یناـسک  رادـنپم  دـنرخیم .

ره رب  ادخ  تسادخ و  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ییاورنامرف  و  دنراد . كاندرد  یباذع  هکنآ  لاح  دنـشاب  هدـیهر  باذـع  زا  هک  ناشرادـنپم 
هحفص 334 ] [ . ] 427  ] تساناوت زیچ 

سینا نب  هللادبع  تیرومأم 

اب ندـیگنج  يارب  ورین  يروآعمج  لوغـشم  نارگید  شیوخ و  يهلیبق  زا  ياهدـع  اـب  یلذـه  دـلاخ  نب  نایفـس  هک  دـسریم  ربـخ  ربماـیپ  هب 
وا يارب  ار  نایفس  تاصخشم  هک  دنکیم  شهاوخ  ربمایپ  زا  دناسر . لتق  هب  ار  وا  ات  دهدیم  تیرومأم  سینا  نب  هللادبع  هب  تسا . ناناملـسم 
نب هللادـبع  هکیلاح  رد  يروآیم .» دای  هب  ار  ناطیـش  یـسارهیم و  وا  زاو  دریگیم  ارف  سرت  ار  وت  ینیبب  ار  وا  رگا  يامرفیم : يامرف . ناـیب 

. دهدیم هزاجا  يو  هب  دیوگب . زیمآتحلـصم  غورد  نمـشد  هب  ات  دهاوخیم  هزاجا  ادـخلوسر  زا  هللادـبع  دـسرتیمن . يدرم  چـیه  زا  سینا 
نب نایفس  هب  يو  مشچ  هنرع . دسرم  هب  دسریم  ات  دیامنیم  بستنم  هعازخ  يهلیبق  هب  ار  دوخ  دتفایم و  هار  هب  هتشاد  رب  ار  شریشمش  هللادبع 

تسا هداد  ربمایپ  هک  یتاصخـشم  يور  زا  ار  وا  دنتکرح . رد  دناهتـسویپ  يو  هب  هک  یناسک  زا  ياهدع  دوریم و  هار  دراد  هک  دتفایم  دلاخ 
تـسرد شربماـیپ  ادـخ و  : » دـیوگیم دوـخ  اـب  و  دنیـشنیم ، شتروـص  یناـشیپ و  رب  قرع  تارطق  هکناـنچ  دـسارهیم  وا  زا  دسانـشیم و 
مرگرـس دـمحم  اـب  ندـیگنج  يارب  هک  مدینـش  هعازخ . يهلیبـق  زا  يدرم  ، » دـهدیم باوـج  تـسیک . دـسرپیم  وا  زا  نایفـس  دـناهدومرف .»

يو اب  نانکوگتفگ  هللادبع  منکیم » عمج  ورین  وا  اب  ندیگنج  يارب  مراد  نم  يرآ ، : » دیوگیم مدنویپب .» وت  هب  ات  مدمآ  ییورین  يروآعمج 
مکمک دنوریم و  وسکی  هب  شرود  زا  يو  نایفارطا  و  نایفس ، يهمیخ  هب  دنسریم  دیآیم . ششوخ  يو  نانخس  زا  نایفـس  دنزیم و  مدق 
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هبو دربیم  دوخ  اب  هدرک  ادـج  نت  زا  ار  شرـس  دـشکیم و  ار  وا  هدـش  همیخ  دراو  هناریگلفاـغ  هللادـبع  دـنزادرپیم . باوخ  تحارتسا و  هب 
هحفص زاب [  دیمون  دناهدمآ  يو  بیقعت  هب  هک  يا  دع  دنتیم . ییاهرات  راغ  يهناهد  رب  توبکنع  دوشیم . هدنهانپ  تسا  هوک  رد  هک  يراغ 

هبنـش زور  ات  دنکیم  ناهنپ  اردوخ  اهزور  دیامیپیم و  هار  اهبـش  دهنیم . هنیدم  هب  ور  هدمآ  نوریب  راغ  زا  هنابـش  هللادبع  دـندرگیم . [ 335
ضرع نشور .» ام  مشچ  : » دیامرفیم دتفایم  وا  هب  ادخلوسر  مشچ  یتقو  دوریم . دجسم  هب  هرـسکی  دسریم . هنیدم  هب  مرحم  موسو  تسیب 
ربمایپ دهدیم . حرش  ار  ارجام  هداهن  شترضح  ربارب  رد  ار  نایفـس  يهدیرب  رـس  و  ادخلوسر » يا  نشور  امـش  لامج  هب  نم  مشچ  : » دنکیم

رد شتافو  زا  سپ  هک  دنکیم  تیصو  تسوا و  دزن  رمع  نایاپ  ات  اصع  نیا  نزب » مدق  تشهب  رد  نیا  اب   » هک دیامرفیم  اطع  يو  هب  ییاصع 
[ . 428  ] دنهنب وا  نفک 

هنوعم هاچ  رانک  رد  سانش  نآرق  هن  یس و  تداهش 

میدقت هیدـه  ناونعب  ار  يراوس  رتش  ود  بسا و  ود  دـیآیم و  ربمایپ  تمدـخ  هب  تسا  كرـشم  يدرم  هک  ءاربوبا  هب  بقلم  کلام  نب  رماع 
بیذکت دوشیمن و  ناملـسم  اما  درادیم . هضرع  وا  رب  ار  مالـسا  و  مریذپیمن »! ار  یکرـشم  چیه  يهیده  : » دیامرفیم ادـخلوسر  درادیم .

رفن دنچ  رگا  دننم . وریپ  نم  يهلیبق  تسا . ياهدیدنسپ  بوخ و  راک  وت  توعد  نید و  نیا  نم  رظنب  دمحم ، يا  : » دیوگیم و  دنکیمن ، مه 
نیرتالاب هب  وت  تردق  دنوش  وت  وریپ  اهنآ  رگا  دننک و  يوریپ  وت  نید  زا  دـنریذپب و  اروت  توعد  مراودـیما  یتسرفب  نم  هارمه  ار  تنارای  زا 

مهدیم و یگدنهانپ  نانآ  هب  نم  شابن . نارگن  : » دیوگیم دنـشکب .» ار  نانآ  دـجن  یلاها  مسرتیم  نم  : » دـیامرفیم دیـسر .» دـهاوخ  دـح 
نآرق مان  هب  هک  دنتـسه  ناوج  داـتفه  راـصنا ، ناـیم  رد  هحفـص 336 ] دنزب [ .» ياهمدـص  نانآ  هب  دـجن  یلاها  زا  یـسک  تشاذـگ  مهاوخن 

دنوریم و حبص  ياهیکیدزن  دنناوخیم . زامن  دنراد و  ثحب  سرد و  مه  اب  دننیشنیم و  دجسم  ياهشوگ  هب  بش  رس  زا  دنفورعم . ناسانش 
لها و  دندجـسم ، رد  نانآ  هک  دننکیم  رکف  ناشهداوناخ  دنهنیم . ادخلوسر  ياههناخ  هب  دـنروآیم و  مزیه  ياههتـشپ  یندـیماشآ و  بآ 

نب رذنم  تسایر  هب  ار  ناوج  ناسانش  نآرق  زا  رفن  لهچ  رفـص  هام  رد  ادخ  ربمایپ  . دنتـسه ناشهدوناخ  شیپ  نانآ  هک  دننکیم  رکف  دجـسم 
. دنکیم ناشهارمه  مه  ياهمان  دـنزومایب . نآرق  دـننک و  توعد  مالـسا  هب  ار  کلام  نب  رماع  يهلیبق  ات  دـهدیم  تیرومأم  يدـعاس  ورمع 

تـسا عقاو  میلـسینب  يهلیبق  ياـهبآ  زا  هک  هنوعم  هاـچ  هب  اـت  دـنوریم  درادیمرب . دوخ  اـب  میلـسینب  يهلیبق  زا  ییاـمنهار  ورمع  نب  رذـنم 
نارتش ینابهگن  ندـنارچ و  هب  ار  هیما  نب  ورمع  همـص و  نب  ثراـح  دـنهدیم . رـس  ار  شیوخ  نارتش  دـننزیم و  ودرا  اـجنآ  رد  دنـسریم .

اهنآ هب  یتقو  دنتسرفیم . تسا  هتسشن  رماعینب  زا  ياهدع  نایم  رد  هک  لیفط  نب  رماع  شیپ  ربمایپ  يهمان  اب  ار  ناحلم  نب  مارح  دنرامگیم .
يارب رماعینب  هک  درادیمرب  گناب  دشکیم و  ار  مارح  دشکیم و  ار  دوخ  ریـشمش  لیفط  نب  رماع  دنناوخب  ار  همان  هک  نیا  نودب  دـسریم 
هتفرگ شیوخ  هانپ  رد  ار  دـمحم  نارای  وا  هک  تسا  هداد  عالطا  فلتخم  ریاشع  هب  دـجن  زرم  رد  هدـمآ و  ـالبق  ءاربوبا -  کـلام -  هب  هلمح 

رماـعینب یتقو  تسا »! مرتحم  اـم  يهمه  يارب  ءاربوبا  یگدـنهانپ  دـهعت   » دـناهتفگ یگمه  و  دوش ، ناـنآ  ضرعتم  دـیابن  سکچیه  تسا و 
میلسینب يهلیبق  ياههخاش  زا  هک  لعر  هیصع و  ریاشع  زا  راک  نیا  يارب  يو  دنزاتب  ناناملـسم  عمج  رب  لیفط  نب  رماع  اب  دنوشیمن  رـضاح 

هحفـص دیوگیم [ : اهنآ  هب  لفط  نب  رماع  دننکیم . باختنا  شیوخ  یهدنامرف  هب  ار  وا  دنیآیم و  وا  کمک  هب  دبلطیم و  کمک  دنتـسه 
دنـسریم يو  نارای  هب  ات  دـنوریم  شیپ  هتفرگ  ار  وا  ياپ  در  اهنآ  تسا » هدـماین  اجنیا  هب  ییاهنت  هب  صخـش  نیا  هک  مراد  نیقی  نم  [ » 337

تکرـش هرـصاحم  رد  مه  رماعینب  دـننکیم و  هرـصاحم  ار  ناناملـسم  دـناهدمآ . شیپ  هتفرگ  ار  وا  در  تسا  هدرک  رید  دـناهدید  نوچ  هک 
یشاب لیام  رگا  : » دنیوگیم وا  هب  ورمع . نب  رذنم  زج  دنسریم . تداهـش  هب  یگمه  ات  دنگنجیم  هنادرم  سانـش  نآرق  ناناوج  دنیوجیم .

هب ار  وا  مرذگرد .» دیاهدرک  مناج  ظفح  یگدـنهانپ و  رب  رئاد  هک  يدـهعت  زا  اجنآ  رد  ات  دـیربب  مارح  تداهـش  لحم  میهدیم .» ناما  وت  هب 
هب ات  دـگنجیم  نادـنچ  اهنآ  اب  وا  دـننکیم و  وغل  دـناهدرک  شناـج  ظـفح  دروم  رد  هک  ار  يدـهعت  هاـگنآ  دـنربیم  مارح  تداهـش  لـحم 
هدز ودرا  هک  ییاج  زارف  رب  ناگدنرپ  هک  دنوشیم  هجوتم  هار  رد  دـنیآیم . رتش  همر  اب  هیما  نب  ورمعو  همـص  نب  ثراح  . دـسریم تداهش 
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ناراوس دناهدش و  هتـشک  ار  نانآ  دجن  یلاها  دیاب  ادخب  دـناهدش . هتـشک  ام  نارای  دـنگوس  ادـخب  : » دـنیوگیم دوخ  اب  دـنزاورپ . رد  دـندوب 
ربمایپ هب  ار  نامدوخ  دـیاب  نم  رظنب  : » دـهدیم باوج  درک »؟ دـیاب  هچ  : » دـسرپیم هیما  نب  ورمع  زا  همـص  نب  ثراـح  دناهداتـسیا . نمـشد 

تـشگزاب مدـق  کی  دـشاب  هدیـسر  تداهـش  هب  نآ  رد  رذـنم  هک  ییاج  زا  نم  : » دـیوگیم ثراح  میهدـب .» ربخ  وا  هب  ار  نایرجو  میناسرب 
رد تراسا  هب  هیما  نب  ورمع  وا و  دعب  دـشکیم ، ار  نمـشد  زا  رفن  ود  دـگنجیم و  ثراح  دـنوریم . شیپ  نمـشد  فرط  هب  درک » مهاوخن 
هک ییاج  هب  ارم  : » دـیوگیم میـشکب »؟ ارت  میهاوخیمن  نوچ  مینکب ، يراتفر  هچ  وت  اـب  يرادیم  تسود  : » دنـسرپیم ثراـح  زا  . دـنیآیم

: دنیوگیم دوب » دهاوخ  هدش  ادا  دیاهتـشاد  نم  هب  تبـسن  هک  يدـهعت  تروصنآ  رد  دـیربب ، دناهدیـسر  تداهـش  هب  اجنآ  رد  مارح  رذـنم و 
هاگنآ دـشکیم ، ار  اهنآ  زا  رفن  ودو  دـگنجیم  اهنآ  اـب  دـننکیم . دازآ  اـجنآ  رد  هحفـص 338 ] هدرب [  ار  وا  درک .» میهاوـخ  ار  راـکنیمه  »
هدرکن مه  یگنج  تسا و  ریسا  اهنآ  تسد  رد  هک  هیما -  نب  ورمع  هب  لیفط  نب  رماع  دننکیم . خاروس  خاروس  دوخ  ياههزین  اب  ار  شرکیپ 

هدیرب ار  وا  یناشیپ  ياهوم  و  «. منکیم دازآ  وا  رذن  يادا  رد  ار  وت  دنک . دازآ  ار  ياهدرب  هک  تسا  هتـشد  يرذـن  مردام  : » دـیوگیم تسا - 
تیوه زا  دـنادرگیم و  نانآ  شعن  رـس  رب  ار  وا  يرآ .» : » دـیوگیم یـسانشیم »؟ ار  تناتـسود  : » دـسرپیم وا  زا  هاگنآ  دزاسیم . شدازآ 

. يرآ : » دهدیم باوج  دشابن »؟ اجنیا  رد  شرکیپ  هک  یـسک  تسه  ایآ  : » دسرپیم وا  زا  ماجنارـس  دسرپیم . نانآ  کیاکی  بسن  لصاو و 
نیرترب زا  : » دـهدیم باوج  تشاد »؟ یتلزنم  هچ  امـش  نایم  رد  وا  : » دـسرپیم تسین .» اجنیا  رد  رکبوبا  يهدـش  دازآ  هریهف  نب  رماـع  رکیپ 

زا يدرم  هب  هکیلاح  رد  يرآ .» : » دـیوگیم لیفط  نب  رماع  دـندیورگ .» ناـمربمایپ  هب  نارگید  زا  شیپ  هک  یناـسک  زا  اـم و  ياهتیـصخش 
يو ناهگان  دیشک ، نوریب  وا  ندب  زا  ار  هزین  دز و  وا  ندب  رب  هزین  اب  صخـش  نیا  : » دیوگیم دنکیم  هراشا  یملـس  نب  رابج  مانب  بالکینب 
نب رابج  اهدـعب  دوب .» یـسک  نینچ  هریهف  نب  رماع  يرآ ، : » دـیوگیم هیما  نب  ورمع  تشگ .» ناهنپ  ماهدـید  زا  اـت  دـش  هدرب  ارف  نامـسآ  هب 

ینعی متشگ » بایماک   » هک مدیشیدنا  دوخ  اب  متـشگ ! بایماک  ادخب  هللاو ! تزف  تفگ : مدرب  ورف  وا  ندب  رد  ار  هزین  یتقو  : » دیوگیم یملس 
ینعی تفگ : هچ ؟ ینعی  مدـش » بایماک  : » تفگ هک  نیا  مدیـسرپ  مدرک و  وا  يارب  ار  ارجام  یبالک و  نایفـس  نب  كاحـض  شیپ  متفر  هچ ؟

هریهف و نب  رماع  ندش  هتشک  يهعقاو  موش  ناملسم  هک  دش  ببـس  هچنآ  مدش . ناملـسم  نم  و  درک ، هضرع  نم  رب  ار  مالـسا  هاگنآ  تشهب .
رماع ندش  هتشک  ماگنهب  ارم  تادهاشم  دندش و  ناملسم  نایرج  نایفس  نب  كاحض  مدش  ناملسم  هکنآ  زا  سپ  دوب . نامـسآ  هب  وا  دوعص 

هبدوخ وا  دندناشوپ و  ار  يو  رکیپ  ناگتشرف  دومرف : شرازگ ، نآ  ندینش  هحفص 339 ] هب [  ربمایپ  داتسرف . شرازگ  ادخ  ربمایپ  هب  هریهف  نب 
هنیدم ياههرد  زا  یکی  هک  تانق  رد  هیندم  ياهیکیدزن  . دسریم هنیدم  هب  يورهدایپ  زور  هنابـش  راهچ  زا  سپ  هیما  نب  ورمع  « دمآ رد  نییلع 

هیما نب  ورمع  تسا . هداد  نیمأت  هدناشوپ و  تعلخ  نانآ  هب  دناهدمآ و  ربمایپ  تمدـخ  هب  رفن  ود  نیا  دـنیبیم . ار  بالکینب  زا  رفن  ود  تسا 
رد رماـعینب  هچنآ  یفـالت  هب  دـشکیم  ار  ود  ره  هدرب  هلمح  اـهنآ  رب  دـنوریم  باوخ  هب  ودـنآ  هک  زورمین  رد  تسا  ربخیب  رما  نیا  زا  هک 

هنوعم هاچ  رانک  رد  هنوگچ  سانـش  نآرق  ناناوج  نآ  هک  دهدیم  ربخ  هدمآ  ربمایپ  تمدخ  هب  هاگنآ  دناهتـشک . شنارای  زا  هنوعم  هاچ  رانک 
رد ار  يرماع  رفن  ود  نآ  هنوگچ  هک  دیوگیم  سپس  یتسج »!؟ هکلهم  زا  نایم  نآ  زا  وت  اهنت  : » دسرپیم یتفگـش  اب  ربمایپ  دناهدش . هتـشک 

. ياهتـشک دندوب  هتفرگ  یگدنهانپ  قح  نیمأت و  نم  زا  هک  ار  يرفن  ود  ياهدرک . يدب  راک  : » دیامرفیم ربمایپ  تسا . هتـشک  هنیدـم  کیدزن 
هب یـضار  نم  درک ! ءاربوبا  هک  دوب  يراک  نیا  درک ! ءاربوبا  هک  دوب  يراک  نیا  : » دیامرفیم ربمایپ  هاگنآ  مزادرپب .» ار  ودـنآ  ياهبنوخ  دـیاب 

تعکر زا  سپ  شیادرف  حبـص  زامن  رد  . دنروآیم ربمایپ  يارب  ار  شنارای  تباث و  نب  مصاع  ندـش  هتـشک  ربخ  بش ، «. مدوبن راک  نیا  ماجنا 
لعر و بعز و  نایحل و  ینبب  کـیلع  مهللا  ارـضم . یلع  کـتأطو  ددـشا  مهللا  : دـنکیم اـعد  نینچ  هدـمحلا » نمل  هللا  عمـس   » نتفگ لوا و 
و ماشه ، نب  ۀملـس  و  دیلولا ، نب  دـیلولا  جـنا  مهللا  ةراقلا . لضع و  نایحل و  ینبب  کیلع  مهللا  هلوسر . هللا و  اوصع  مهناف  ۀیـصع ، ناوکذ و 

رتلامیاپ هچ  ره  ار  رـضم  ایادـخ ، . هللا اهملاس  ملـسا  اهل و  هللا  رفع  رافغ  نینمؤملا . هحفـص 340 ] نم [  نیفعـضتسملا  هعیبر و  یبا  نب  شایع 
يازس ایادخ  هدب . تدوخ  دندومن  ینامرفان  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  ار  هیصع  ناوکذ و  لعر و  بعز و  نایحل و  ینب  يازس  ایادخ ، نادرگب .

و  ) فعـضتسم نانمؤم  رگید  هعیبر و  یبا  نب  شایع  ماشه و  نب  ۀملـس  دـیلو و  نب  دـیلو  ایادـخ ، هدـب . تدوخ  ار  هراق  لضع و  نایحلینب و 
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اعد نیا  درادب ». تمالس  ادخ  ار  ملسا  يهلیبق  و  درادب ، شیوخ  ترفغم  نیرق  ادخ  ار  رافغ  يهلیبق  هدب . تاجن  ار  نارفاک ) يهطلـس  راتفرگ 
تحاران هنوعم  هاچ  رانک  رد  سانـش  نآرق  ناناوج  تداهـش  زا  هک  ردقنآ  ربمایپ  دـیامرفیم . رارکت  زور  لهچ  یتیاورب  ای  هدزناپ  ار  نیرفن  و 

چوک دوخ  يهلیبق  اـب  تسا  توترف  لاـسنهک و  يدرمریپ  هک  ءاربوبا  . دوشیمن تحاراـن  رگید  نادیهـش  زا  هتـسد  جـیه  تداهـش  زا  دوشیم 
هب یبسا  اب  دتـسرفیم  ربمایپ  تمدخ  هب  هعیبر  نب  دیبل  شاهون  اب  ار  هعیبر  شرـسپ  دسریم  صیع  هب  نوچ  دورب . یلب  نیمزرـس  هب  ات  دنکیم 
هک دشاب  رـضم  زا  یـسک  مدرکیمن  نامگ  : » دیوگیم هدنروآهیده  مریذپیمن » ار  یکرـشم  چیه  يهیده  : » دیامرفیم ربمایپ  هیده . ناونع 

لسع یفرظ  ادخلوسر  ییامرف .» تیانع  افش  دراد  هک  ار  یضرم  هک  تسا  هدرک  شهاوخ  تترضح  زا  وا  انمـض  دنک . در  ار  ءاربوبا  يهیده 
راک هچ  هب  درک  تردپ  هک  ییگدنهانپ  دهعت  : » دسرپیم وا  زا  ربمایپ  دباییم . افش  ات  دروخیم  لسع  نآ  زا  جیردتب  واو  دتـسرفیم  وا  يارب 

دربیم ردپ  هب  ار  رما  شرازگ  هعیبر ، تشگ .» نینچ  يرآ ، : » دیامرفیم تسسگب .» ار  نآ  هزین  ریـشمش و  يهبرـض  : » دیوگیم هعیبر  دمآ »؟
و درادـن . يراک  يرارای  تسا  ناوتان  توترف و  نوچ  اما  دوشیم  تحاران  تدـشب  تسا  هدرک  ربمایپ  ناوریپ  اب  لیفط  نب  رماع  هچنآ  زا  واو 

یلب بآ  ياههاچ  زا  هک  مدـه  هاچ  هب  یتقو  تشاذـگ .» اـپ  ریز  مدوب  هدرک  هک  ار  يدـهعت  نم  يهدازردارب  رماـعینب ، ناـیم  زا  : » دـیوگیم
يهزین اب  دـنکیم و  بیقعت  تسا  راوس  يرتش  رب  هک  ار  لیفط  نب  رماع  هدـش و  راوس  شیوخ  بسا  رب  هعیبر  هحفص 341 ] دنسریم [  تسا 

اهنآ هب  رماع  یلو  دـنناوخیم ، کـمک  يارب  ار  رگیدـکی  هلیبق  دارفا  . دـنکیمن تباـصا  ياهدنـشک  ياـج  هب  هزین  اـما  دـنزیم  وا  هب  شیوخ 
دوب هدرک  ءاربوبا  هک  يدهعت  : » دیازفایم سپس  !« تسا هدزن  نم  هب  ياهمدص  وا  يهبرض  تسا ! هدزن  نم  هب  ياهمدص  وا  يهبرض  : » دیوگیم
هانپ ناما و  يرماـع  ود  نآ  هب  نوچ  ربماـیپ ، . متـشذگ رد  شیوخ  يومع  زا  تسا . هدرک  ءاربوبا )  ) نم يومع  هک  تسا  يراـک  نیا  دـش . ادا 
نب رذـنم  تسا : تبث  خـیرات  رد  نت  هدزناش  مان  هنوعم ، هاچ  يادهـش  زا  . دتـسرفیم نانآ  نادـنواشیوخ  يارب  ار  ودـنآ  ياـهبنوخ  تسا  هداد 

نارسپ میلس  مارح و  صعام ، نب  ذاعم  ءاقرو ، نب  لیدب  رسپ  عفان  ناسیک ، نب  مکح  هریهف ، نب  رماع  سانـش ، نآرق  ناناوج  يهدنامرف  ورمع ،
، خیشلا وبا  هب  بقلم  رذنم  نب  تباث  نب  یبا  سنا ، نب  ۀیواعم  نب  سنا  دعـس ، نب  لیفط  دعـس ، نب  رماع  نب  لهـس  همـص ، نب  ثراح  ناحلم ،

ةورع دیسر -  تداهش  هب  قدنخ  گنج  رد  اهدعب  دش و  هدیشک  نوریب  اههتشک  نایم  زا  هک  سیق -  نب  دیز  نب  بعک  ورمع ، دبع  نب  ۀیطع 
[ . 429  ] تباث نب  نایفس  تباث و  نب  کلام  تلص ، نب 

عیجر رد  ناسانش  مالسا  زا  یعمج  تداهش 

هراشا

يازا رد  هک  دننکیم  داهنـشیپ  هتفر  هراق  لضع و  يهریـشع  ود  شیپ  نایحلینب  زا  رفن  دـنچ  دوشیم  هتـشک  یلذـه  دـلاخ  نب  نایفـس  نوچ 
ات دتـسرفب  اهنآ  نیمزرـس  هب  شنارای  زا  غلبم  دـنچ  ات  دـننک  شهاوخ  وا  زا  دـنورب و  ربمایپ  شیپ  ناـنآ  زا  رتش  هحفـص 342 ] دنچ [  نتفرگ 

تـسا هتـشک  ار  نایفـس  هک  ار  یکی  ات  دنهد  لیوحت  هدرک  ریگتـسد  ار  نانآ  دندیـسر  ناغلبم  نآ  نوچ  دـننک و  توعد  مالـسا  هب  ار  ناشیا 
زا یکی  یـسک  هک  تسین  نیا  زا  رتشوـخ  يزیچ  شیرق  يارب  اریز  دنـشورفب ، ناـنآ  هب  دـنربب و  شیرق  شیپ  هکم  هب  ار  نارگید  دنـشکب و 
 - هراق لضع و  دنک . هراپ  هکت  ار  شرکیپ  دنـشکب و  ردب »  » گنج رد  شیوخ  ياههتـشک  یفالت  هب  ار  وا  ات  دربب  نانآ  شیپ  ار  دمحم  نارای 

تمدخ هیندم  هب  دناهدش  ناملسم  هک  شـشوپ  نیا  تحت  اهنآ  زا  رفن  تفه  دنریذپیم . ار  داهنـشیپ  نیا  دنتـسه -  همیزخ  زا  هریـشع  ود  هک 
هب ار  ام  دـنزومایب و  نآرق  ام  هب  ات  تسرفب  ار  شیوخ  نارای  زا  رفن  دـنچ  تسا . هتفای  جاور  ام  يهریـشع  رد  مالـسا  : » دـنیوگیم هتفر  ربمایپ 

یبا نب  دلاخ  يونغ ، دـثرم ، یبا  نب  دـثرم  دتـسرفیم : اهنآ  هارمه  ار  ناسانـش  مالـسا  زا  هرفن  تفه  تأیه  کی  ربمایپ  دـننک .» انـشآ  مالـسا 
. حـلقا یبا  نب  تباث  نب  مصاع  هنثد و  نب  دـیز  يدـع ، نب  بیبخ  دـیبع ، هب  بتعم  مان  هب  يو  يرداـم  ردارب  يولب ، قراـط  نب  هللادـبع  ریکب ،

هده کیدزن  تسا و  لیذه  يهلیبق  هب  قلعتم  هک  عیجر  مانب  یبآ  هاچ  هب  دنـسریم  ات  دـنوریم  تسا . تباث  نب  مصاع  اب  تأیه  نیا  تسایر 
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دندوب هدرک  هدامآ  هداتـسرف و  شیپ  زا  نایحلینب  هک  ار  دوخ  ياقفر  دندوب  هدـمآ  غلبم  توعد  ناونعب  هک  رفن  دـنچ  نآ  ناهگان  دراد . رارق 
ندیگنج يارب  هدروآرب و  ماین  زا  ریشمش  سانشمالسا ، تفه  تسدب ! ریشمش  زا  زادناریت  دصکی  دنیآیم : باتشب  مه  اهنآ  دننزیم و  ادص 

تسدب یلوپ  میشورفب و  هکم  یلاها  هب  ار  امش  میهاوخیم  هکلب  میگنجب  امش  اب  میهاوخیمن  ام  : » دنیوگیم مجاهم  نانمشد  دنزیخیم . اپب 
نب بیبخ  دنهدیم . تراسا  هب  نت  قراط  نب  هللادبع  و  هنثد ، نب  دیز  يدع ، نب  بیبخ  میـشکن .» ار  امـش  هک  میدنبیم  دهع  امـش  اب  میروآ .
یبا هحفـص 343 ] نب [  دـلاخ  دـثرم ، تباث ، نب  مصاـع  تشک . دـنهاوخن  ار  وا  دنتـسه و  وا  تمدـخ  نوهرم  هکم  مدرم  هک  تسا  رکف  نیا 

تیامح هک  ماهدرک  دهع  نم  : » دیوگیم تباث  نب  مصاع  دنریذپب . ار  اهنآ  یگدنهانپ  ای  نیمأت  دـنوشیمن  رـضاح  دـیبع  نب  بتعم  و  ریکب ،
ررش هک  ینامک  مرادنامک  یکباچ  نم  مرامیب ، هن  نم  : یمزر دورس  نیا  ندناوخ  نمشد و  اب  دربن  هب  دنکیم  انب  و  مریذپن .» ار  یکرشم  چیه 

تسا هدومرف  ردقم  یمدآ  يارب  دنوادخ  هچنآ  وینتفر  یگدنز  تسا و  ینتفای  ققحت  گرم  درابیم . دنلب  ياهریت  نآ  هز  زا  و  دنکفایم . الب 
فرط هب  دراد  ناـمک  رد  ریت  هچ  رهمگنجن  امـش  اـب  رگا  دنیـشنب  میازع  هب  مرداـمدوریم  نآ  يوس  هب  دوـخ  یمدآ  دـیآیم و  شیپ  شیارب 

نمـشد هک  تسا  هدید  نوچ  دربیم و  ریـشمش  هب  تسد  هاگنآ  دنکـشیم ، شاهزین  ات  دگنجیم  نادنچ  هزین  اب  دعب  دنکیم  باترپ  نمـشد 
زور نیا  زاغآ  رد  نم  ایادخ ، : » دنکیم اعد  نینچ  دنوادخ  هاگرد  هب  تسا  هدنکرب  شنت  زا  تسا  هتـشک  هک  ار  وا  نارای  زا  کی  ره  يهماج 

تداهـش هب  ات  دـگنجیم  دنکـشیم و  ار  شریـشمش  فالغ  هاگنآ  امرف .» تیامح  منت  زا  زور  نیا  ناـیاپ  رد  وت  سپ  مدرک ، عاـفد  تنید  زا 
نم : دـناوخیم ار  دورـس  نیا  ندز  ریـشمش  ياـنثا  رد  تـسا . هدرک  یمخز  ار  نـت  ود  هتـشک و  نمـشد  زا  نـتکی  هـک  نآ  زا  سپ  دـسریم ،
ياپ زا  دندوب  هداتـسیا  هکیلاح  رد  ار  دلاخ  دثرمما و  هدرب  ثرا  هب  مراوگرزب  ناکاین  زا  ار  یمزر  تاراختفا  رهام . يزادـناریت  منامیلـسوبا و 

تسدب عفاسم  ثراح و  ینعی  اهنآ  زا  رفن  ود  دناهدیسر و  كاله  هب  ردب  گنج  رد  شرسپ  راهچ  رسمه و  هک  دعـس  رتخد  هفالـسمدروآرد 
، دشونب بارش  تباث  نب  مصاع  رس  يهساک  رد  دسرب  شتـسد  رگا  هک  تسا  هدرک  دهع  دناهدمآرد  ياپ  زا  تباث  هحفص 344 ] نب [  مصاع 

نیا زا  نایحلینب  هلمج  زا  درگنابایب  ریاشع  يهمه  و  تسا ، هدرک  نییعت  هزیاج  رتش  هداـم  دـصکی  تباـث  نب  مصاـع  رـس  يارب  تهج  نیمهب 
هزیاج وا  زا  رتش  هدام  دصکی  دنربب و  دعـس  رتخد  هفالـس  شیپ  هدـیرب  ار  وا  رـس  هک  دـنوشیم  نآ  رب  ورنیا  زا  دـناهدرک . ادـیپ  عالطا  هزیاج 

دنک ادـج  نت  زا  ار  وا  رـس  اـت  دوشیم  کـیدزن  هک  ار  سک  ره  دـندرگیم و  وا  رـس  رود  هب  اـت  دتـسرفیم  ار  یناروـبنز  دـنوادخ  دـنریگب .
ناراب دنوشیم  هدنکارپ  ناروبنز  هک  ماگنه  بش  اما  دنک  ادج  ار  وا  رس  بش  ماگنهب  دنکیم  رکف  نمشد  دنرایـسب  ناروبنز  نوچ  . دنزگیم
یمخز زا  سپ  زین  دیبع  نب  بتعم  . دنکیمن ادیپ  تسد  نآ  هب  نمـشد  و  دربیم ، دوخ  اب  ار  كاپ  رکیپ  نآ  هدمآ  یلیـس  درابیم و  اسآلیس 

رد دـنربیم . دوـخ  اـب  ار  هنثد  نب  دـیز  و  قارط ، نب  هللادـبع  يدـع ، نـب  بیبـخ  دوـشیم . دیهـش  اـهنآ  تسدـب  نمـشد  زا  رفن  دـنچ  ندرک 
هارمه مسق  ادخب  تسامـش ! يدرمناوجان  زاغآ  نیا  : » دیوگیم قراط  هب  هللادـبع  دـندنبیم . ناشنامک  هز  اب  ار  نانآ  ياهتسد  نارهظلارم ،

ياهدـیاف دـننک  مارآ  ار  وا  ات  دـننکیم  شـالت  داد .» مهاوخ  رارق  قشمرـس  دندیـسر  تداهـش  هب  هک  ار  مناراـی  راـک  و  دـمآ ، مهاوخن  اـمش 
دربیم هلمح  اهنآ  هب  ریـشمش  اب  وا  یلو  دنوشیم  هدنکارپ  شرود  زا  دربیم . ریـشمش  هب  تسد  هدرک  اهر  دنب  زا  ار  دوخ  تسد  دشخبیمن .

بیبخ و تسا . نارهظلارم  نامه  رد  شهاگمارآ  دنناسریم . لتق  هب  ار  وا  وس  ره  زا  گنـس  ندنارپ  اب  هاگنآ  دنزیرگیم . شربارب  زا  اهنآ  و 
و دهد ، لیوحت  شیوخ  يهداز  ردارب  هب  ات  درخیم  الط  لاقثم  داتـشه  هب  باها  یبا  نب  زیجح  ار  يدع  نب  بیبخ  دـنربیم . هکم  هب  ار  دـیز 

رتش داتـشه  هب  هیما  نب  ناوفـص  ار  هنثد  نب  دـیز  دـشکب . تسا  هدـش  هتـشک  ردـب  رد  هک  رماع -  نب  ثراـح  شردـپ -  یفـالت  هب  ار  يو  وا 
مارح ياههام  هحفـص 345 ] ات [  دننکیم  ینادنز  دناهدروآ  هکم  هب  مارح  هام  رد  نوچ  ار  ود  نیا  دشکب . شردپ  یفالت  هب  ار  وا  ات  درخیم 

اهزور دیز  دنکیم . ینادـنز  ساطـسن -  شاهدرب  يهناخ  ای  حـمجینب -  زا  یکی  يهناخ  رد  هیما  نب  ناوفـص  ار  هنثد  نب  دـیز  دوش . يرپس 
ناوفص دنزیمن . دناهتـشک  ناتب  رب  هک  دشاب  یتشوگ  نآ  رد  هک  ییاذغ  هب  بل  و  دروآیم ، رـس  هب  نآرق  ندناوخ  اب  ار  اهبـش  دراد و  هزور 

»؟ يروخب یلیام  ییاذـغ  هچ  : » دـسرپیم دـهدیم و  ماغیپ  وا  هب  دوشیم . لکـشم  راچد  دـنک  يراتفرـشوخ  ینادـنز  نیا  اب  دـهاوخیم  هک 
يریـش فرظ  راطفا  ماگنه  هب  زور  ره  ناوفـص  مروخیم .» ریـش  مروخیمن . دشاب  هدش  حبذ  ادخ  ریغ  مان  هب  هک  یتشوگ  نآ  زا  : » دـیوگیم
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يهدش هدازآ  هک  دنکیم  ینادـنز  هیوام  مان  هب  ینز  يهناخ  رد  ریحج  ار  يدـع  نب  بیبخ  . رحـس هب  ات  دـماشآیم  وا  و  دتـسرفیم ، وا  يارب 
: دنکیم ناتساد  نینچ  ار  شیوخ  تادهاشم  دوشیم  مه  یبوخ  ناملسم  دیآیم و  رد  مالـسا  نید  هب  اهدعب  هک  هیوام  تسا . فانمدبعینب 

هیرگ هب  يو  ندـناوخ  نآرق  يادـص  ندینـش  هب  ناـنز  درکیم . توـالت  نآرق  اـهبش  ماهدـیدن ... بیبـخ  زا  رتـهب  یمدآ  نـم  مـسق  ادـخب  »
روایب و میارب  كاپ  راوگـشوخ و  یبآ  طقف  هن ، تفگ : يراد ؟ یجایتحا  بیبخ  مدیـسرپ : وا  زا  تخوسیم . وا  لاح  هب  ناشلد  دـنداتفایم و 

تشگ يرپس  مارح  ياههام  یتقو  هدب . ربخ  نم  هب  دنشکب  ارم  دنتساوخ  هک  يزور  و  روایم ، تسا  هدش  هتشک  اهتب  مانب  هک  یتشوگ  زا  میارب 
ار مندب  ات  دنروایب  میارب  هدب  یغیت  تفگ : و  درواین ، وربا  هب  مخ  مسق  ادخب  مداد . ربخ  يو  هب  هتفر  وا  شیپ  دنـشکب  ار  وا  دنتفرگ  میمـصت  و 

رتشیپ ار  شیوخ  نوخ  ماقتنا  تسناوت  درم  نیا  ياو  متفگ : دوخ  اب  تفر  مرسپ  هک  نیمه  مداتسرف . شیارب  مرسپ  تسدب  یغیت  منک . حالصا 
يازا رد  نتکی  هک  تفگ  دهاوخ  تشک و  دـهاوخ  ار  وا  الاح  مداتـسرف ! غیت  نآ  اب  ار  هچب  رـسپ  نیا  مدرک ! هک  دوب  يراک  هچ  نیا  دناتـسب ،
یتأرج لد و  اب  رسپ  هچ  هک  تردپ  رب  نیرفآ  دوب : هتفگ  وا  هب  یخوش  هب  هتفرگ  وا  تسد  زا  ار  غیت  دوب  هتفر  وا  شیپ  مرـسپ  یتقو  اما  نتکی !

هناریگلفاغ ار  وت  هک  دیـسرتن  نیا  زا  هحفـص 346 ] دنراد [  ارم  نتـشک  دـصق  هک  تسنادیم  داتـسرف و  ار  غیت  نیا  یتقو  تردام  ایآ  یتسه !
مداتسرفن مداتسرف و  تیارب  ار  غیت  نیا  تیادخ  هب  وت  نامیا  دامتعا  هب  نم  بیبخ ! يآ  متفگ : مدینش  ار  فرح  نیا  مدیسر و  هک  نم  مشکب ؟

ار وت  ادرف  اهنیا  هک  مداد  ربخ  وا  هب  دعب  تسین ! اور  هنادرمناوجان  نتشک  ام  نید  رد  و  مشکیمن ! ار  وا  نم  تفگ : بیبخ  یشکب ! ار  مرسپ  ات 
هکم مدرم  زا  ياهدع  ناگدرب و  اههچب و  اهنز و  میعنت . هب  ات  دندرب  هدروآ  نوریب  دنب  زا  ریجنز  لغ و  رد  ار  وا  دنـشکب . ات  دـنروآیم  نوریب 

ای تشاد  گنج  رد  ياهتشک  سک  ره  دندوب و  مالسا  فلاخم  ای  تشاد  گنج  رد  ياهتـشک  سک  رهو  دندوب  هدمآ  درگ  وا  رود  هب  هار  رد 
هدرک هطاحا  ياهدع  ار  کی  ره  دندیـسر و  مه  هب  بیبخ  دـیز و  یتقو  دـندوب . هدروآ  مه  ار  هنثد  نب  دـیز  دوب . هدـمآ  دوب  مالـسا  فلاخم 
نیمز هدروآ  یبوچ  . دندرک یظفاحادخ  مه  اب  دعب  دندرک ، شرافس  تمواقمو  ییابیکش  هب  ار  رگیدمه  هدرـشف و  ار  رگیدکی  تسد  دندوب 

ود ات  دـیراذگیم  : » تفگ هدرک  اـهنآ  هب  ور  دـندرب  هتخت  نآ  راـنک  هب  ار  بیبخ  نوچ  دـنتخاس . راوتـسا  نیمز  رد  ار  هتخت  نآ  دـندنک و  ار 
هب هک  تسا  یـسک  نیتسخن  بیبخ  دـهدب .» لوط  هک  نیا  نودـب  دروآ  ياجب  لامک  هب  تعکر  ود  دـندرک . تقفاوم  مناوخب »؟ زامن  تعکر 
هن رگا  ادخب  : » دیوگیم نادالج  هب  زامن ، زا  سپ  دنامیم . مالسا  خیرات  رد  يو  زا  تنس  نیا  درازگیم و  زامن  تعکر  ود  شمادعا  ماگنه 

مهللا : » دیوگیم هتشارفا  اعد  هب  ار  شیوخ  ياهتسد  هاگنآ  مدادیم .» همادا  مزامن  هب  ماهدیسرت  گرم  زا  نم  دیدربیم  نامگ  هک  دوب  نیا 
چیه هک  راذگم  شکب و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهنآ  هاکب و  ناشرامـش  زا  اهلا ! راب  ادحا . مهنم  رداغت  و ال  اددب ، مهلتقا  اددـع و  مهـصحا 

ندینـش ضحم  هب  دوب  مرانک  رد  هک  نایفـسوبا -  مردپ -  : » دیوگیم اهدعب  تسا  رـضاح  هک  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  دنرب »! ردـب  ناج  کی 
درد اهتدم  ات  دـمآ و  درد  هب  مهاگنمیـشن  ناوختـسا  هک  دنابـسچ  تفوک و  نیمز  هب  تفرگ و  ارم  نانچ  نآ  تباجا  سرت  زا  بیبخ  نیرفن 

سرت زا  مازح  نب  میکح  دراذـگیم و  رارف  هب  اـپ  هدرب  ورف  شیوخ  هحفـص 347 ] شوگ [  هب  ار  اهتـشگنا  يزعلادبع  نب  بطیوح  درکیم .»
ناـهنپ نارگید  رـس  تشپ  دریگب  ار  وا  مدـنامه  بیبخ  نیرفن  هک  نیا  سرت  زا  معطم  نب  ریبـج  و  دوشیم ، یفخم  یتـخرد  تشپ  نیرفن  نیا 
نیرفن سرت  زا  یلید  هیواعم  نب  لفون  تفرگ . دهاوخ  ار  اهنآ  يهمه  نابیرگ  بیبخ  نیرفن  هک  دـنکیم  نیقی  ءاصرب  نب  ثراح  و  دوشیم ،

دیعس باطخ ، نب  رمع  اهدعب  درب . دهاوخن  رد  هب  ناج  وا  هآ  زا  نارضاح  زا  کیچیه  هک  دنکیم  نیقی  و  دنابسچیم ، نیمز  هب  ار  دوخ  يو 
شغ شنایفارطا  روضح  رد  یهاگ  رادناتـسا  هک  دنهدیم  شرازگ  يو  هب  درامگیم . صمح  ياردناتـسا  هب  ار  یحمج  میذح  نب  رماع  نب 

تقیقح هن . : » دهدیم باوج  يراد »؟ عرـص  يراد ؟ یـضرم  هچ  : » دسرپیم وا  زا  رمع  دنکیم  هنیدم  هب  رادناتـسا  هک  يرفـس  رد  دـنکیم .
نیا موریم .» شوه  زا  مروآیم  دای  هب  ار  هعقاو  نآ  هک  تقو  ره  ادـخب  مدینـش . ار  وا  نیرفن  مدوب و  بیبخ  مادـعا  دـهاش  نم  هک  تسا  نیا 

هنیدـم فرط  هـب  ار  وا  يور  دــنهنیم و  هـتخت  نآ  رب  ار  وا  ماـگنه ، نـیا  رد  . دــیازفایم باـطخ  نـب  رمع  دزن  يو  تـلزنم  ردــق و  رب  اـنعم 
تـسود نم  ادـخب ، هن  : » دـیوگیم مینک »! دازآ  ار  وـت  اـت  درگرب  مالـسا  زا  : » دـنیوگیم وا  هب  دـعب ، دـنچیپیم . وا  رب  باـنط  دـننادرگیم و 

دوبیم وت  ياج  هب  دمحم  يرادیم  تسود  : » دنسرپیم دوشب .» نم  لام  تسا  نیمز  يور  رب  هچنآ  يهمه  مدرگرب و  مالسا  زا  هک  مرادیمن 
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دمحم نت  هب  يراخ  یتح  منیـشنب و  هناخ  رد  تحار  متـسین  یـضار  نم  ادخ  هب  : » دـهدیم باوج  يدوب »؟ هتـسشن  تحار  تاهناخ  رد  وت  و 
مـسق : » دنیوگیم تشگ »! مهاوخنرب  زگره   » هک دهدیم  خساپ  راب  ره  وا  و  بیبخ »! يا  مالـسا  زا  درگرب  : » دنیوگیم ررکم  هاگنآ  دـلخب .»

هب ار  وا  يور  نوچ  تسا .» زیچان  يرما  ادخ  هار  رد  نم  ندش  هتشک  : » دیوگیم میـشکیم .» ار  وت  يدرگنرب  مالـسا  زا  رگا  يزع  تال و  هب 
دنوادخ هحفـص 348 ] هک [  دینادب  دیاهدنادرگ  هلبق  زا  ارم  يور  هک  نیا  : » دیوگیم دناهداهن  تسا  هدـمآ  نآ  زا  هک  ییاج  هنیدـم و  فرط 
نمـشد يور  زج  مرگنیم  هک  وس  ره  هب  نم  ایادخ ، : » دـیوگیم هاگنآ  [ 430 ...« ] تساجنامه ادخ  تاذ  دـیهن  يور  اج  ره  هب  دـیامرفیم :

نایم رد  هک  ربمایپ  هنیدـم ، رد  ناسرب .» ارم  مالـس  وت  نیاربانب  دـناسرب . تربمایپ  هب  ارم  مالـس  هک  تسین  یـسک  اـجنیا  رد  ایادـخ ، منیبیمن .
مالـس و : » دـیامرفیم سپـس  دوشیم ، ضراع  وا  رب  یحو  ندـمآ  دورف  ماـگنه  هب  هک  هنوگنآ  زا  دوشیم  شوهدـم  تسا  هتـسشن  شناراـی 

دیعس لهج ، یبا  نب  همرکع  [ . 431 « ] دیناسر نم  هب  ار  بیبخ  مالـس  هک  دوب  یحو  يهتـشرف  نیا  : » دیازفایم و  داب » مه  وا  رب  ادـخ  تمحر 
یکرحت بیبخ  نتشک  يارب  ار  مدرمو  دنمادعا  يهنحص  ناگدننادرگ  هیما  نب  میکح  رسپ  هدیبعو  قیرش ، نب  سنخا  سیق ، نب  هللادبع  رـسپ 

ياهزین دنرـسپ  لهچ  هک  اهنیا  زا  کی  ره  تسدب  دـناهدرک . توعد  دناهدیـسر  تکاله  هب  ردـب  گنج  رد  هک  ار  یناسک  نارـسپ  دـننکیم .
رب دنربیم . ورف  وا  ندب  هب  دنراد  تسد  رد  هک  ياهزین  اب  اهنآ  تسا »! هتشک  ار  امش  ردپ  هک  تسا  یـسک  نیا  : » دنیوگیم اهنآ  هب  دناهداد و 

يارب هک  دینادرگ  ياهلبق  يوس  هب  ار  ماهرهچ  هک  ساپـس  ار  يادخ  : » دیوگیم ددرگیم : هبعک  بناج  هب  شیور  دتلغیم و  هتخت  نآ  يور 
هک ار - رماع  نب  ثراح  رسپ  هبقع  تسد  هرـسیموبا  مانب  رادلادبعینب  زا  يدرم  تسا .» هدیدنـسپ  نانمؤم  يارب  شربمایپ و  يارب  نتـشیوخ و 

تـسا هدـش  زئمـشم  راـک  نیا  زا  هک  كدوک  دربیم . ورف  بیبخ  ندـب  رد  ار  هزین  لاـح  نیدـب  دـهنیم و  ياهزین  رب  هتفرگ  تسا -  یکدوک 
هزین هعورسوبا  دوبن »! يراک  دز  هرسیموبا  هک  ياهزین  هعورـسوبا ! يآ  : » دننزیم دایرف  نایچاشامت  دزیرگیم . دزاسیم و  اهر  ار  دوخ  تسد 

يربمایپ ادخ و  یگناگی  هحفص 349 ] هب [  بل  هرسکی  بیبخ  تاظحل ، نیا  رد  دیآیم . نوریب  وا  تشپ  زا  ات  دربیمورف  بیبخ  يهنیس  هب  ار 
تلاح نیا  رد  دیاب  دنک  كرت  یتلاح  رد  ار  دمحم  دای  هک  تفریم  لامتحا  رگا  : » دیوگیم قیرش  نب  سنخا  تسا . هتـشاد  هدوشگ  دمحم 

وا هب  تبـسن  دـمحم  ناراـی  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  یـساسحا  شیوـخ  نادـنزرف  هب  تبـسن  هـک  میاهدـیدن  ار  يردـپ  زگره  اـم  درکیم . كرت 
نیمز رد  ار  یتخرد  يهنت  دربیم . میعنت  هب  ار  وا  ساطسن  دناهتـشاذگ . ناوفـص  يهدرب  ساطـسن  يهدهع  هب  ار  هنثد  نب  دیز  نتـشک  !« دنراد

دندنبیم و تخرد  يهنت  نآ  رب  ار  وا  درازگیم . زامن  تعکر  ود  و  مرازگب .» زامن  تعکر  ود  مهاوخیم  : » دیوگیم دیز  . دنزاسیم راوتسا 
منید زا  تسد  زگره  ادخب ، هن  : » دیوگیم مینک .» اهر  ار  وت  ات  نک  يوریپ  ام  نییآ  زا  رادرب و  تسد  تاهتخاسون  نید  زا  : » دـنیوگیم وا  هب 

باوج يدوبیم »؟ تاهناخ  رد  وت  دوبیم و  ام  گـنچ  رد  دـمحم  وت  ياـج  هب  تساوخیم  تلد  اـیآ  : » دنـسرپیم وا  زا  تشاد .» مهاوخنرب 
ناوریپ هک  ماهدیدن  هن ! : » دیوگیم برح  رـسپ  نایفـسوبا  دلخب .» دمحم  نت  هب  يراخ  مشاب و  تحار  ماهناخ  رد  دهاوخیمن  ملد  : » دهدیم

يهکرابم يهروس  تاـیآ  زا  ياهعومجم  [ . 432 « ] دنـشاب هتـشاد  تسود  دنرادیم  تسود  ار  دمحم  دمحم ، ناوریپ  هک  ردقنآ  ار  وا  یـسک 
ناسکنآ تسا ، نادنمدرخ  يارب  ییاهتیآ  هتبلا  زور  بش و  دـش  دـمآ  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  نامگیب  : دـیآیم دورف  نارمعلآ 

ار نیا  ام  راگدرورپ  هک  دنشیدنایم  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  دنرآیم و  دای  ناشیاهولهپ  رب  نتسشن و  نداتسیا و  لاح  رد  ار  ادخ  هک 
هحفـص هب [  ار  هک  ره  وت  کشیب  ام  راگدرورپ  راد ، مناما  رد  شتآ  باذـع  زا  ار  ام  سپ  نیا ،) زا   ) وت یهزنم  وت ، یهزنم  يدـیرفاین ، لـطاب 

هک میدینـش  ار  ياهدنهد  ادن  ام  کشیب  ام  راگدرورپ  دشابن ، یناروای  ار  ناراکمتـس  یـشاب و  هدرک  اوسر  ار  وا  نیقیب  يروآرد  شتآ  [ 350
شخبب و ام  رب  ار  ام  ناهانگ  ور  نیا  زا  ام  راگدرورپ  میدروآ ، ناـمیا  سپ  دـیروآ ، ناـمیا  ناـتراگدرورپ  هب  هک  دـهدیم  ادـن  ناـمیا  يارب 
هدب و ام  هب  يداد  هدعو  تناربمایپ  نابز  رب  ام  هب  ار  هچنآ  نینچمه  ام  راگدرورپ  ناریمب ، ناکین  هارمه  ار  ام  ناشوپ و  زاب  ار  نامدب  ياهراک 

نم هک  داد  خـساپ  ناشعفنب  ناشراگدرورپ  شرثا  رب  ینکن . فـالخ  شیوخ  يهدـعو  وت  هک  اریز  نادرگم  اوسر  زیخاتـسر  نارود  رد  ار  اـم 
ترجه هک  یناسک  سپ  منکن ، لامیاپ  دـنرگید -  یخرب  زا  ناـتیخرب  هک  نز -  هچ  دـشاب  درم  هچ  ار  امـش  زا  ياهدـننک  لـمع  چـیه  راـک 

مـشوپورف ناشیارب  ار  ناشدب  ياهراک  اعطق  دندش  هتـشک  ندیگنج و  دندید و  رازآ  نم  هار  رد  دندش و  هدنار  نوریب  ناشراید  زاو  دـندرک 
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. دراد رایتخا  رد  شاداپ  نسح  هک  تسادخ  تسادخ و  دزن  زا  یشاداپ  تسا  ناور  اهیوج  شریز  زا  هک  مروآ  رد  ییاهتشهب  هب  ار  نآ  هتبلاو 
دب هچ  دـشاب و  خزود  ناشنایـشآ  هاگنآ  تسا  یکدـنا  يرادروخرب  دـبیرفن ، ار  وت  اـهروشک  رد  دـندش  رفاـک  هک  یناـسک  راذـگ  تشگ و 
اهنآ رد  تسا  ناور  اـهیوج  اـهنآ  ریز  زا  هـک  دـنراد  ییاـهتشهب  دـنتفرگ  اورپ  ناـشراگدرورپ  زا  هـک  یناـسک  اـما  تـسا ! ياهدکـشیاسآ 

[ . 433  ] تسا رتهب  ناکین  يارب  تسادخ  دزن  هچنآ  ادخ و  دزن  زا  تسا  يارسنامهیم  دنراگدنام 

يرمض يهیما  نب  ورمع  تیرومأم 

هتفر هکم  هب  ات  دهدیم  تیرومأم  ار  يراصنا  رخص  نب  رابج  يرمـض و  هیما  نب  ورمع  ربمایپ ، شنارای ، يدع و  نب  بیبخ  تداهـش  زا  سپ 
. دنوشیم رهـش  دراو  هنابـش  دندنبیم و  ججأی  ياههرد  زا  یکی  رد  ار  دوخ  نارتش  هتفر  هکم  يهقطنم  هب  رفن  ود  نیا  دنـشکب . ار  نایفـسوبا 

ورمع میناوـخب »؟ زاـمن  تعکر  ود  مینک و  فاوـط  هبعک  رود  هـب  مـیورب و  هـک  تـسیچ  ترظن  : » دـیوگیم هحفـص 351 ] ورمع [  هب  راـبج 
هبعک رود  هب  هللاءاشنا .» هن ، : » دـیوگیم رابج  دننیـشنیم .» تبحـص  هب  ناـشهناخ  راوید  تشپ  ندروخ  ماـش  زا  دـعب  رهـش  مدرم  : » دـیوگیم
رهش مدرم  زا  يدرم  دنتسه  نتفر  هار  لوغشم  هک  روطنامه  دنیآیم . نوریب  نایفسوبا  نتـشک  دصقب  دنناوخیم و  يزامن  دننکیم و  فاوط 

تعرـس هب  : » دـیوگیم راـبج  هب  ورمع  تسا .» هدـمآ  يدـصقءوس  يارب  اـمتح  تسا . هیما  نب  ورمع  نـیا  : » دـیوگیمو دسانـشیم  ار  ورمع 
بیقعت زا  دنـسریم  هوک  يالاب  هب  ود  نآ  یتقو  دننکیم . تکرح  نانآ  بیقعت  هب  ياهدـع  . دـنوریم الاب  هوک  زاو  دـنزیرگیم  و  میزیرگب »!

رس هب  اجنآ  رد  ار  بش  دننیچیم و  مهیور  ییاهگنس  راغ  رد  رب  دنربیم و  هانپ  هوک  رد  يراغ  هبش  هب  هتـشگرب  ود  نآ  دنوشیم  دیمون  نانآ 
راغ برد  هب  دـیآیم و  شیپ  فلع  ندرک  ورد  يارب  دراد  تسد  رد  ار  شبـسا  يهناـهد  هکیلاـح  رد  شیرق  زا  يدرم  دادـماب ، دـنروآیم .

نتـشک يارب  هک  ار  يرجنخ  ورمع  میوریم .» نتـشک  هب  هدش  ریگتـسد  دز و  دهاوخ  دایرف  دنیبب  ار  ام  نیا  رگا  : » دنیوگیم ودنآ  دـسریم .
ورمع دسریم و  هکم  مدرم  شوگ  هب  هک  دشکیم  يدایرف  كرشم  دنزیم . درم  نآ  يهنیس  رب  هدیشک  نوریب  تسا  هدرک  هدامآ  نایفـسوبا 

وا زا  تسا . نتفر  نیب  زا  لاح  رد  شقمر  نیرخآ  دننیبیم  دنناسریم و  وا  هب  ار  دوخ  باتش  هب  ناکرـشم  ددرگیمزاب . شیوخ  هاگیفخم  هب 
شود رب  ار  وا  يهشال  دهد . ناشن  ار  ورمع  ياج  دناوتیمن  دهدیم و  ناج  و  هیما »! نب  ورمع  : » دیوگیم دز »؟ ار  وت  یسک  هچ  : » دنسرپیم

. دننکیم هنیدم  گنهآ  هکم  زا  هنابش  میهد .» تاجن  ار  دوخ  ایب  : » دیوگیم رابج  هب  ورمع  درتسگیم  نماد  یکیرات  نوچ  دنربیم . هدیشک 
هب یکی  رفن  ود  نیا  ندید  اب  دنهدیم . ینابهگن  نآ  رب  ناکرـشم  زا  ياهدع  هک  يدع  نب  بیبخ  كاپ  رکیپ  هب  دـنروخیمرب  هار  يادـتبا  رد 

هنیدم رد  وا  هک  دوب  نیا  هحفص 352 ] هن [  رگا  دورب ! هار  هیما  نب  ورمع  هیبش  نینچ  یـسک  هک  مدوب  هدیدن  نونکات  نم  : » دیوگیم نارگید 
. دـنوریم ناودو  دنـشکیم  شود  رب  هدـنک  اـج  زا  ار  نآ  دنـسریم  بیبـخ  راد  يهبوچ  کـیدزن  یتـقو  تسوا »! دوخ  نیا  متفگیم  تسا 
دوشیم و ناهنپ  رظن  زا  ات  دـننکفایم  جـجأی  لیـسم  رد  ياهلاچ  رد  ار  بیبخ  رکیپ  دـنزادرپیم . نانآ  بیقعت  هب  یکیرات  رد  مه  ناـنابهگن 

شرتش هب  ار  دوخ  ات  دیوگیم  تسین  اناوت  نادنچ  ندیود  يورهدایپ و  رد  هک  يراصنا  رابج  هب  ورمع  دـننکیمن . ادـیپ  تسد  نآ  هب  اهدـعب 
هب دنکیم و  صالخ  ار  دوخ  هدروآ  هوتس  هب  ار  اهنآ  ماجنا  رس  و  دزادرپیم ، دروخ  دز و  هب  دناهدیـسر  رـس  هک  نانابهگن  اب  دوخ  دناسرب و 

دسرپیم وا  زا  دسریم و  دنفـسوگ  سأر  دنچ  اب  لید  يهریـشع  زا  مشچ  کی  يدرمریپ  دعب  یتعاس  دوشیم . يراغ  دراو  هدرب  هانپ  یهوک 
زارد درمریپ  متقوـشوخ »! : » دـیوگیم ورمع  مرکبینب »! زا  مه  نـم  : » دـیوگیم یتـسیک »؟ وـت  رکبینب ! زا  : » دـیوگیم ورمع  یتـسیک ؟ وـت 

هن دش و  مهاوخن  ناملسم  ماهدنز  اتانیملسملا  نیدل  ناد  ایح و ال  تمدام  ملسمب  تسلو  : دناوخیم دراذگیم و  ندناوخ  زاوآ  يانب  هدیـشک 
شیوخ نامک  هاگنآ  دور . باوخ  هب  وا  ات  دنکیم  ربص  و  دیمهف »! یهاوخ  الاح  : » دیوگیم لد  رد  ورمعدمآ  مهاوخ  رد  ناناملسم  نید  هب 

هار هدمآ  نوریب  راغ  زا  سپس  دسریم . ناوختـسا  هب  ات  دراشفیم  دربیم و  ورف  كرـشم  نآ  ملاس  مشچ  رد  ار  نآ  زیت  يهشوگ  هتفرگرب  ار 
. دراد هلـصاف  هنیدم  اب  هار  بش  ود  هک  هنیزم  نیمزرـس  رد  عیقن -  هب  دسریم  ات  هبوکر  هب  دعب  دـسریم و  جرع  هب  دریگیم و  شیپ  ار  دوخ 
. دـنوش میلـست  دـیوگیم  اـهنآ  هب  دـناتشگ . مرگرـس  دناهداتـسرف  هنیدـم  هب  ربـخ  بسک  يارب  شیرق  ناکرـشم  هک  سوساـج  ود  دـنیبیم 
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[ . 434  ] دروآیم هنیدم  هب  ددنبیم و  هحفص 353 ] ار [  شیاهتسد  هدرک  ریسا  ار  يرگید  دنزیم و  ریت  هب  ار  یکی  دنریذپیمن .

یشاجن تشذگرد 

یکی دیرازگب .» زامن  یـشاجن  ناتردارب  رب  دیزیخرب و  : » دیامرفیم شنارای  هب  ربمایپ  دسریم . هنیدـم  هب  هشبح  زا  یـشاجن  تشذـگرد  ربخ 
نم نا  :و  دیآیم یحو  نینچ  میرازگب »!؟ زامن  یـشبح  ياهبیرغ  رب  ات  دـهدیم  روتـسد  ام  هب  : » دـیوگیم يرگید  هب  تسا  هدرک  بجعت  هک 

، مهبر دـنع  مهرجأ  مهل  کئلوا  الیلق ، انمث  هللا  تایآب  نورتشی  نیعـشاخ هللا ال  مهیلا  لزنا  ام  مکیلا و  لزنا  ام  هللااب و  نمؤی  نمل  باتکلا  لهأ 
دمآ و دورف  امش  يوسب  هچنآ  هب  دنروآیم و  نامیا  ادخ  هب  هک  دنتسه  یناسک  هتبلا  باتک  لها  زا  نامگیب  و  [ . 435  ] باسحلا عیرس  هللا  نا 

دزن ار  ناشدزم  هک  دنتـسه  نانیا  دنـشورفیمن ، كدنا  ياهب  هب  ار  ادخ  تایآ  دننتورف ، ادخ  يارب  هکیلاح  رد  دمآ  دورف  ناشیا  يوسب  هچنآ 
[ . 436  ] تسا باسح  دوز  ادخ  نامگیب  دنراد ، ناشراگدرورپ 

ینابزرم قیوشت 

دوشیم قیوس »  » یـشکرکشل هب  یهتنم  دزاتیم و  هنیدـم  یکیدزن  هب  ماظن  هراوس  ياهتـسد  اب  نایفـسوبا  هک  يرجه  مود  لاـس  يهجحیذ  زا 
لامتحا دحا  گنج  اب  تسا . هدش  ساسحا  ینابزرم  یتشگ و  ياهدحاو  مازعا  یمالسا و  تلود  ورملق  زا  تبقارم  هحفص 354 ] ترورض [ 
یمالـسا تلود  فعـض  يهناـشن  ار  شیرق  يهبرـض  هک  مه  رگید  كرـشم  لـئابق  تـسا ، هدرک  ادـیپ  شیازفا  شیرق  راـفک  ندز  نوخیبـش 

ترورض ینامز  ره  زا  شیب  هکم  ناکرشم  زرم  رد  هژیوب  هراوس  تشگ  دناهدوزفا . تراغ  ياههئطوت  هنارگلواپچ و  تاضرعت  رب  دناهتشادنپ 
هللا اوقتا  اوطبار و  اورباص و  اوربصا و  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : دـیامرفیم قیوشت  ینابزرم  هب  ار  نانمؤم  لاعتم ، دـنوادخ  تسا . هتفاـی  تیمها  و 

راگتسر رگم  دیریگ  اورپ  ادخ  زاو  دینک  ینابزرمو  دینک  يرادیاپ  دیزرو و  ییابیکـش  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  نوحلفت . مکلعل 
هحفص 355 ] [ . ] 437  ] دیوش

ریضنینب رس  رب  یشک  رکشل 

دننمـشد كرـشم و  هک  نیا  نامگب  ار  رماعینب  زا  رفن  ود  هنیدـم  یکیدزن  رد  هنوعم  هاچ  رانک  زا  تشگزاب  رد  هیما  نب  ورمع  هکنآ  زا  سپ 
ریضنینب نایدوهی  نوچ  دتسرفب . ناشنادنواشیوخ  يارب  نانآ  یصخش  مزاول  اب  هارمه  ار  ود  نآ  ياهبنوخ  دریگیم  میمصت  ربمایپ  دشکیم 

زا ياهبنش  زور  سپ  دنـشاب . هتـشاد  تکرـش  يرماع  ود  نآ  ياهبنوخ  نیمأت  رد  مه  اهنآ  دهاوخیم  ادخلوسر  دنتـسه  نامیپمه  رماعینب  اب 
هماقا ابق  دجـسم  رد  ار  زامن  دوریم و  ابق  هب  هدـش  جراخ  رهـش  زا  راصنا  نارجاهم و  زا  نت  دـنچ  هارمه  يرجه  مراهچ  لاس  لوالا  عیبر  هام 

رد دهاوخیم  اهنآ  زا  دننیشنیم . شناهارمه  ربمایپ و  دناهتسشن . شیوخ  نمجنا  رد  اهنآ  دوشیم . ریضنینب  يهقطنم  یهار  سپس  دنکیم .
لیام هک  ار  هچنآ  مساقلاوبا ، يا  : » دـنیوگیم دـننک . تکرـش  تسا  هتـشک  هناهاگآان  هیما  نب  ورمع  هک  یبالک  ود  نآ  ياـهبنوخ  تخادرپ 

رد هحفـص 356 ] میروایب [ .» اذـغ  ناتیارب  ات  نیـشنب  امرفب  ياهدـمآ . اـم  ندـید  اـم و  يهلحم  هب  هک  ياهدرک  فطل  میهدیم . ماـجنا  یـشاب 
. دـنیوگیم زار  دننیـشنیم و  تروشم  هب  مه  اب  دوهی  نارـس  تسا  هتـسشن  هدز و  هیکت  اهنآ  ياههناخ  زا  یکی  راوید  هب  ادـخلوسر  هکیلاـح 

ماب تشپ  زا  تسا . هدمآ  امـش  شیپ  دنـسریمن  رفن  هد  هب  هک  شنارای  زا  تشم  کی  اب  دـمحم  دوهی ! تلم  يا  : » دـیوگیم بطخا  نب  ییح 
وا رگا  دروآ ! دیهاوخن  گنچ  هب  الاح  زا  رتاهنت  ار  وا  نوچ  دیشکب  اروا  دینکفایب و  وا  رب  یگنس  تسا  هتـسشن  شنییاپ  وا  هک  ياهناخ  نیمه 
زا هک  یناوریپ  و  تسویپ ، دنهاوخ  هکم -  شیوخ -  مرح  هب  دنتـسه  وا  اب  هک  ینایـشرق  تشگ . دنهاوخ  هدنکارپ  شنارادـفرط  دوش  هتـشک 

نیمه تسا  رتهب  دیهدب  ماجنا  دیراچان  هدنیآ  رد  يزور  هک  ار  يراک  دنام . دـنهاوخ  امـش  نامیپمه  تروصب  اجنیا  رد  دراد  جرزخ  سوا و 
مکـشم نب  مالـس  منکفایم .» وا  رب  ار  یگنـس  هتخت  موریم و  الاب  هناخ  ماب  هب  نآلا  نم  : » دـیوگیم شاحج  نب  ورمع  دـیهدب »! ماجنا  ـالاح 
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دیریگب ار  میمـصت  نیا  رگا  ادخب  دینک . لمع  مرظن  فالخرب  دبا  ات  رگید  دینک و  يوریپ  نم  رظن  زا  هعفدـکی  نیمه  نانطومه ! : » دـیوگیم
نیا دینکن  میراد . يو  اب  هک  تسا  يدهع  ضقن  نیا  میاهدرک و  اروا  يهنادرمناوجان  نتـشک  دـصق  هک  دـش  دـهاوخ  رادربخ  یحو ) هار  زا  )

ار نایدوهی  يهشیر  تقونآ  درک و  دهاوخ  مایق  نید  نیا  هب  تمایق  هب  ات  نانآ  زا  یکی  دیدرک  دییوگیم  هک  ار  راک  نیا  رگا  ادـخب  ار ! راک 
ادـخلوسر رـس  رب  اـت  تسا  هدرک  هداـمآ  ار  یگنـس  هتخت  شاـحج  نب  ورمع  هظحل  نیا  رد  درب .» دـهاوخ  شیپ  ار  وا  نید  دـنک و  دـهاوخرب 

هب يرادنپ  دوشیم  هناور  باتش  هب  دزیخیمرب و  اج  زا  دسریم و  يو  هب  نامسآ  زا  دصقءوس  نیا  ربخ  دنک  اهر  ار  نآ  دوریم و  ات  دنکفایب .
وگتفگ مرگرـس  تسا  هتفر  تجاـح  ياـضق  هب  دـنرادنپیم  هک  شناراـی  تـسا . ناور  هنیدـم  يوـس  هـکنآ  لاـح  دوریم . تجاـح  ياـضق 

يارب ادخلوسر  امتح  تسا . هدیافیب  اجنیا  رد  ام  نتسشن  : » دیوگ هدرک و  نارگید  هب  ور  رکبوبا  دنوشیم  دیمون  شندمآ  زا  نوچ  دناهتسشن .
میتساوخیم ام  هحفـص 357 ] درک [ ! هلجع  مساقلاوبا  : » دـیوگیم بطخا  نب  ییح  دـنورب . ات  دـنزیخیمرب  همه  تسا .» هتفر  يراک  ماـجنا 

ءاریوص نب  ۀنانک  دنوشیم . نامیـشیپ  دناهدرک  هک  ياهئطوت  زا  دوهی  نارـس  .« میروایب راهن  شیارب  میهد و  ماجنا  دوب  هدرک  هک  ار  ییاضاقت 
تاروت هب  هلب ، : » دیوگیم ینادیم »! وت  هن  مینادیمن و  ادخب  هن  ، » دـنیوگیم تفر »؟ تساخرب و  ارچ  دـمحم  دـینادیم  : » دـیوگیم اهنآ  هب 

ربمایپ وا  کشیب  مسق  ادخ  هب  دـینزن . لوگ  ار  ناتدوخ  دـیاهدرک . يو  هب  تبـسن  يدـصقءوس  هچ  هک  دـش  هداد  ربخ  وا  هب  منادیم . نم  مسق 
. تسا ربمایپ  نیرخآ  وا  دیراد . وا  هب  تبسن  يدصق  هچ  هک  دیـسر  ربخ  يو  هب  یحو  هار  زا  هک  تفر  تساخرب و  تهجنیا  زا  وا  و  تسادخ ،

ياهباتک تساوخ . دوخ  هک  داهن  اجنآ  رد  ار  تلاـسر  نیا  دـنوادخ  یلو  دـشاب  نوراـهینب  زا  متاـخ  ربماـیپ  هک  تساوخیم  ناـتلد  اـمش 
لحم تسا و  هکم  يو  هاـگداز  هک  دـنراد  نیا  زا  تیاـکح  تسا  هدـنام  هدروـخن  تسد  هک  میاهدـناوخ  یتاروـت  رد  هـچنآ  اـم و  ینامـسآ 

هک نیا  زا  دروآیم  وا  هچنآ  درادن . تریاغم  تسا  هدمآ  ام  ینامـسآ  باتک  رد  هچنآ  زا  ياهملک  اب  يو  تایـصوصخ  و  برثی ، شترجاهم 
اههناخو دنشاب  يراز  هیرگ و  لاح  رد  امش  ياههچب  هکیلاح  رد  دنهد  چوک  ار  امش  هک  منکیم  ینیبشیپ  نم  تسا . رتهب  دگنجب  امش  اب  وا 

هک ار  يداهنـشیپ  ود  دـیریذپب ، نم  زا  ار  داهنـشیپ  ود  نیارباـنب  دیاهتـشاذگ . رـس  تشپ  تسا  ناـتراختفا  يهیاـم  هک  ار  ناـتلاوما  عرازم و  و 
رازتشک و لاوما و  ات  دیدنویپب  دمحم  هب  دیوشب و  ناملـسم  : » دیوگیم تسیچ »؟ داهنـشیپ  ود  نآ  : » دنـسرپیم تسا .» هدـیافیب  نآ  یموس 
«. دیوشن جارخا  ناتنیمزرـس  زا  دنامب و  ناتتـسد  رد  ناتییاراد  دـیوشب و  دـمحم  نارای  نیرتهتـسجرب  زا  دـننامب و  ملاس  ناتدالوا  ناتیاهغاب و 

نوریب نم  روشک  زا  هک  داد  دهاوخ  ماغیپ  امـش  هب  وا  کنیا  : » دیوگیم تسـش »! میهاوخن  یـسوم  دـهع  تاروت و  زا  تسد  ام  : » دـنیوگیم
 ] يارب ناتییاراد  و  درمـش ، دـهاوخن  اور  ار  امـش  لاوما  فرـصت  امـش و  نوخ  نتخیر  تروصنآ  ردـنوچ  مشچ ! هب  دـییوگب : امـش  دـیور ...
ار داهنـشیپ  نیا  يرآ ، : » دـنیوگیم دـیرادهگن .» دـیدوب  لـیام  رگا  دیـشورفیم و  دـیتساوخ  رگا  اـت  دـنام  دـهاوخ  ناـتدوخ  هحفص 358 ]

دیدشیم اوسر  امش  مندش  ناملسم  اب  هک  دوب  نیا  هن  رگا  مسق  ادخب  تسا . نیا  زا  رتهب  یلوا  داهنشیپ  نآ  ادخب  اما  : » دیوگیم میریذپیم .»
هب ار  شیوخ  تشونرـس  و  دننک ، شنزرـس  مندش  ناملـسم  رطاخب  ار  ءاثعـش -  مرتخد -  تشاذـگ  مهاوخن  زگره  یلو  مدـشیم . ناملـسم 

دیدرک امش  هچنآ  اب  نم  : » دیوگیم اهنآ  هب  مکشم  نب  نالس  دیایب .» مه  نم  رـس  رب  دمآ  امـش  رـس  هچ  ره  ات  منزیم  دنویپ  امـش  تشونرس 
هدب ندیچوک  هب  نت  و  نزم ، وا  فرح  يالاب  یفرح  ییح ! ياوت  دیورب . نوریب  مروشک  زا  هک  داد  دـهاوخ  ماغیپ  ام  هب  نآلا  وا  مدوب . فلاخم 

. دـنوشیم هنیدـم  راپـسهر  ربمایپ  یپ  رد  !« نوریب موریم  نم  . منکیم ار  راک  نیمه  : » دـیوگیم بطخا  نب  ییح  ورب »! نوریب  وا  روشک  زا  و 
هک مدید  لپ  رس  ار  وا  : » دهدیم باوج  يدید »؟ ار  ادخلوسر  : » دنـسرپیم وا  زا  تسا . هدمآ  هنیدم  زا  هک  دننیبیم  ار  يدرم  رهـش  کیدزن 
يا : » دـیوگیم رکبوبا  دـیایب . ات  تسا  هداتـسرف  هملـسم  نب  دـمحم  لاـبند  هب  دـننیبیم  دنـسریم  وا  تمدـخ  هب  یتقو  دـشیم .» رهـش  دراو 
ربخ نم  هب  ناشدصقءوس  زا  ادخ  دنشکب . هنادرمناوجان  ارم  دنتساوخ  نایدوهی  : » دیامرفیم میدشن .» هجوتم  ام  دیتساخرب و  امـش  ادخلوسر ،
امـش شیپ  ارم  ادخلوسر  وگب : اهنآ  هب  ریـضنینب و  نایدوهی  شیپ  ورب  : » دیامرفیم وا  هب  دیآیم . هملـسم  نب  دـمحم  متـساخرب .» نم  و  داد ،
تسا هداتسرف  امـش  شیپ  یماغیپ  اب  ارم  ادخلوسر  : » دیوگیم دوریم  اهنآ  شیپ  یتقو  دیوش .» جراخ  شروشک  زا  میوگب  ات  تسا  هداتـسرف 

یتاروت هب  ار  امـش  دینادیم . ار  نآ  هک  مهدیم  ناتدای  هب  ار  یبلطم  ماغیپ  نآ  نداد  زا  شیپ  نم  اما  دـیوش .» جراخ  شروشک  زا  میوگبذ  ات 
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مدـمآ و امـش  شیپ  نم  دوش  ثوعبم  دـمحم  هک  نیا  زا  شیپ  دـیراد  رطاـخ  هب  اـیآ  دـیناسر  یـسوم  هب  یحو  هار  زا  ادـخ  هک  مهدیم  مسق 
راهن تیارب  یهاوخیم  راهن  رگا  هملـسم ! رـسپ  يا  هحفـص 359 ] دـیتفگ [ : نم  هب  ناـتعامتجا  نآ  رد  امـش  دوب و  امـش  يور  شیپ  تاروت 

نم هک  دـیناوخم  دوهی  نید  هب  ارم  دـیهدب و  راهن  نم  هب  متفگ : امـش  هب  مینک ؟ يدوهی  ارت  ییآرد  دوهی  نید  هب  یهاوخیم  رگا  و  میروایب ،
نیا هب  طقف  وت  دیتفگ : نم  هبو  دوب  فدـص  لثم  هک  یینیـس  دـیدروآ  میارب  ینیـس  يوت  يراهن  امـش  تقو  نآ  دـش . مهاوخن  يدوهی  زگره 

. ياهدینـش ار  شاهزاوآ  هک  یتسه  یینیدـکاپ  نآ  یپ  رد  وت  هک  دـسریم  رظنب  تسا و  نایدوهی  اـم  نید  هک  ییآیمن  رد  تیدوهی  هب  تلع 
مه تسا و  يور  نادـنخ  مه  هک  دروآیم  یـصخش  ار  ینیدـکاپ  نآ  دـیآیمن . شـشوخ  نآ  زا  تسین و  نییآ  نـیا  رب  رماـعوبا  هـک  نادـب 

تعانق کشخ  ینان  هراپ  هب  دشوپیم  دنلب  يهماج  دنیشنیم و  رتش  رب  دیآیم ، نمی  فرط  زا  تسه ، ییخرس  شنامشچ  رد  تسا  رواگنج 
. تسامـش کیدزن  دنواشیوخ  يرادنپ  دـناریم ، تمکح  زا  نخـس  درادـن ، هارمه  ياهزجعم  تسا ، هداهن  شـشود  رب  يریـشمش  دزرویم ،

میاهدز وت  هب  ار  فرح  نیا  ام  يرآ ، مسق  ادخب  : » دنیوگیم داد »! دهاوخ  خر  ندش  هلثم  راتشک و  تراغ و  امش  كرهش  نیا  رد  مسق  ادخب 
اب امـش  هک  میوگب  امـش  هب  ات  تسا  هداتـسرف  امـش  شیپ  ارم  ادخلوسر  دش ! مامت  منخـس  : » دیوگیم تسین »! يو  رد  تایـصوصخ  نآ  یلو 

حرـش اهنآ  يارب  هاگنآ  دیتسکـش »! مدوب  هتـسب  امـش  اب  هک  ار  ینامیپ  دـیتفرگ  نم  يهنادرمناوجان  هناریگلفاغ و  نتـشک  يارب  هک  یمیمـصت 
ناشهمه دزادـنا . نییاپ  هب  ار  گنـس  هتخت  نآ  اـت  تفر  ماـبتشپ  هب  شاـحج  نب  ورمع  هنوگچ  دـندوب و  هتفرگ  یمیمـصت  هچ  هک  دـهدیم 

زور هد  دـیوش . جراخ  مروشک  زا  دـیامرفیم : ادـخلوسر  : » دـیازفایم هملـسم  نب  دـمحم  دـنروآیمن . نابز  رب  ياهملک  دـننامیم و  تکاس 
میدرکیمن رکف  هملـسم ! نب  دمحم  يا  : » دنیوگیم نایدوهی  دز »! مهاوخ  ار  شندرگ  دوش  هدید  تدم  نیا  زا  سپ  سک  ره  دیراد . تلهم 

ندیچوک تامدقم  لئاسو و  يزور  دنچ  تسا »! هدش  نوگرگد  اهلد  : » دـیوگیم دروایب »! ام  يارب  ار  یماغیپ  نینچ  سوا  يهلیبق  زا  یـسک 
رتش دنچ  عجشا  يهلیبق  زا  رفن  کی  زا  دنروایب . دنراد  ردجلاوذ  هحفص 360 ] رد [  هک  ینارتش  ات  دنتسرفیم  ار  یناسک  دنزاسیم . مهارف  ار 

دنروآیم ماغیپ  اهنآ  يارب  یبا  نب  هللادبع  فرط  زا  سعاد  دیوس و  لاوحا ، نیا  رد  . دنوشیم ندـیچوک  تکرح و  هدامآ  دـننکیم و  هیارک 
هک مراد  برع  لئابق  رگید  مدوخ و  يهلیبق  زا  رفن  رازهود  نم  دـینامب . ناـتدوخ  ياـهژد  رد  دـیورن و  نوریب  ناـتعرازم  نیمزرـس و  زا   » هک

. دسرب امـش  هب  یـسک  تسد  تشاذگ  دنهاوخن  درک و  دنهاوخ  عافد  امـش  زا  ناج  ياپ  ات  دش و  دـنهاوخ  رقتـسم  ناتیاهژد  رد  امـش  هارمه 
يرای هب  دنتـسه  نامیپمه  امـش  اب  هک  مه  نافطغ  زا  هدعنآ  درک . دنهاوخ  کمک  امـش  هب  تشاذگ و  دهاوخن  عافدیب  ار  امـش  مه  هظیرقینب 

هتفگ وا  دهد و  کمک  ار  شنادحتم  هک  تسا  هتـساوخ  وا  زا  هداد و  ماغیپ  دسا  نب  بعک  هب  یبا  نب  هللادـبع  البق  هتبلا  دـمآ .» دـنهاوخ  امش 
اما تسا  دـیمون  هظیرقینب  ندرک  کـمک  زا  مه  یبا  نـب  هللادـبع  درک . دـهاوخن  دـهع  ضقن  مـه  رفن  کـی  یتـح  هـظیرقینب  زا  هـک  تـسا 

ات دـنکیم  کیرحت  ار  وا  دتـسرفیم و  ماغیپ  بطخا  نب  ییح  هب  یپایپ  ورنیا  زا  دزادـنایب . گنج  هب  ادـخ  ربمایپ  اـب  ار  ریـضنینب  دـهاوخیم 
راـک ره  اـت  تفر ، میهاوـخن  نوریب  ناـمدوخ  عرازم  نیمزرـس و  زا  اـم  هک  داد  مهاوـخ  ماـغیپ  دـمحم  يارب  نـم  : » دـیوگیم ییح  ماـجنارس 

هب ار  دوخ  ياههمر  مینکیم ، ریمعت  ار  دوخ  ياهژد  : » دـیوگیم تسا  هتـسب  یبا  نب  هللادـبع  کـمک  هب  عمط  هک  ییح  دـنکب .» دـهاوخیم 
لاسکی ار  ام  دـمحم  تسا  نکمم  ایآ  دـیآیمن . دـنب  ام  ياـهژد  زا  هک  مه  بآ  میراد ، لاـسکی  يهزادـناب  مه  اذـغ  میربیم ، وخ  ياـهژد 

دوب نیا  هن  رگا  تسا . هدرک  تهارمگ  وت  سفن  ادخب  ییح ، يا  : » دیوگیم وا  هب  مکشم  نب  مالس  میهدیمن .» ار  شلامتحا  دنک ؟ هرـصاحم 
نیا نکن  مدرکیم . ادج  وت  زا  ار  مباسح  دیریذپب  ار  منامرف  هک  نایدوهی  زا  دادـعت  ره  اب  دـننکیم  تاهرخـسم  دـنناوخیم و  هناوید  ارت  هک 

هحفـص 361] رد [  وا  فـصو  تسادـخ و  ربماـیپ  نیقیب  وا  هک  مینادیم  اـم  مه  ینادیم و  وـت  مـه  دـنگوس  ادـخب  نوـچ  ییح . يا  ار  راـک 
ایب میاهدرب  دـسح  هب  تسا  هتفر  نوریب  نوراهینب  زا  تلاسر  يربمایپ و  نوچ  میاهدرکن و  يوریپ  وا  زا  هک  ـالاح  تسا . هدـمآ  اـم  ياـهباتک 
وت مینکن و  دـصقءوس  وا  هب  متفگ  نم  هک  ینادیم  تدوـخ  وـت  میوـش . جراـخ  شروـشک  زا  میرذـپب و  تسا  هداد  اـم  هب  وا  هـک  ار  ینیمأـت 
ره ای  دشورفب  ام  هب  ار  اههویم  تساوخ  رگا  ات  دنیآیم  وا  شیپ  ام  زا  یضعب  ای  مییآیم  وا  شیپ  لوصحم  تشادرب  ماگنه  يدرک . تفلاخم 

دوب دهاوخ  نیا  لثم  میهدن  تسد  زا  ار  ناملاوما  رگا  دسریم و  ام  دوخ  هب  نآ  دمآ  رد  لاح  ره  هب  درکدهاوخ ، لمع  تسناد  حالص  روط 
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دورب نامتسد  زا  اهنیا  رگا  تسام ، لغـش  اهغاب و  عرازم و  هب  نایدوهی  نایم  رد  ام  راـختفا  يرترب و  اریز  میاهتفرن  نوریب  ناتنیمزرـس  زا  هک 
اهوراب اهژد و  نیا  رد  ار  ام  زورکی  یتح  دشکب و  رکـشل  ام  فرط  هب  دـمحم  رگا  دوب . میهاوخ  یتسدـگنت  تلذ و  رد  نایدوهی  يهیقب  لثم 

ادیپ یبسانم  تصرف  ات  دمحم  : » دیوگیم ییح  درک » دهاوخن  لوبق  میریذپب  تسا  هداد  زورما  هک  ار  يداهنـشیپ  نیمه  دـعب  دـنک  هرـصاحم 
مالـس تسا .» هداد  کمک  يهدعو  هک  ینادیم  مه  یبا  نب  هللادبع  . تشگ دهاوخ  فرـصنم  دز و  دـهاوخن  ام  يهرـصاحم  هب  تسد  دـنکن 

دنیـشنب شاهناخ  رد  وا  دعب  یگنجب ، دمحم  اب  ات  دزادنایب  هکلهم  هب  ار  وت  دهاوخیم  وا  تسین . انتعا  لباق  یبا  نب  هللادبع  فرح  : » دـیوگیم
یتح مراذگیمن  ماهدنز  نم  ات  هک  تسا  هتفگ  هتفریذپن و  وا  و  دزیخرب ، ام  يرای  هب  هک  تسا  هتـساوخ  مه  دسا  نب  بعک  زا  وت . ياشامت  هب 

ات داد  دهدیم  وت  هب  هک  ار  ییاههدعو  نیمه  دـندوب  وا  نامیپمه  هک  عاقنیقینب  نایدوهی  هب  یبا  رـسپ  دـنک . دـهع  ضقن  هظیرقینب  زا  رفنکی 
رسپ ياهکمک  ندیسر  راظتنا  هب  دنتشگ و  يراصح  دوخ  ياهوراب  ژد و  رد  دنتـساخرب و  وا  گنج  هب  دنتـسکشب و  دمحم  اب  شیوخ  نامیپ 
یبا رسپ  نیاربانب ، دندش . وا  میلست  ات  درک  هرصاحم  ار  اهنآ  دیشک و  اهنآ  رس  رب  رکـشل  دمحم  دروخن و  یناکت  هتـسشن  هناخ  رد  وا  اما  یبا .

يهمه رد  هوالعب  درک . دهاوخن  هحفص 362 ] يرای [  دناهدرک  عافد  مجاهم  ماوقا  يهمه  ربارب  رد  وا  زا  هک  ار  یناسک  شیوخ و  نانامیپمه 
جرزخ سوا و  ياهگنج  دـمحم  ندـمآ  اب  هکنآ  ات  میاهدـیگنج  وا  اب  سوا  رانک  رد  اـم  داـتفایم  قاـفتا  جرزخو  سوا  ناـیم  هک  ییاـهگنج 

نید رب  هن  تسا و  دمحم  نید  رب  هن  و  تیدوهی ، شیک  رب  هن  تسا و  يدوهی  هن  یبا  رسپ  یهگناو  دش . اهنآ  رارکت  عنام  وا  تشگ و  فقوتم 
لیاـمت منیبیم  منکیم  رکف  هچ  ره  : » دـیوگیم ییح  يریذـپیم »!؟ ار  ياهدـعو  لوق و  یمدآ  نینچ  زا  هنوگچ  فصو  نیا  اـب  دوـخ . موـق 

نیا وت  راک  هجیتن  مسق  ادخب  : » دـیوگیم مالـس  تسوا »! اب  گنجو  دـمحم  اب  ینمـشد  نآ  دزیگنایمرب و  راک  کی  هب  طقف  ارم  نم  ینورد 
نایدوهی نایم  رد  هک  ار  زاتمم  تیعقوم  مه  دورب و  تسد  زا  نامیاهغاب  عرازم و  ییاراد و  مه  میوش و  جارخا  نامنیمزرـس  زا  مه  هک  تسا 

شیوخ میمصت  رب  ییح  دنیآ .» رد  تراسا  هب  نامیاههچب  نز و  يهمه  دنورب و  نتشک  هب  نامیاهوجگنج  يهمه  ای  میهدب ، تسد  زا  میراد 
 - تسا فرعم  یلقع  مک  هب  دراد و  یناور  يرامیب  ارهاظ  هک  قیقح -  یبا  نب  كوراس  دیامنیم . يراشفاپ  ادـخلوسر  اب  ندـیگنج  رب  رئاد 

دارفا يهمه  : » دـیوگیم دـیآیم و  مشخ  هب  ییح  یهدیم »! نتـشک  هـب  ار  ریـضنینب  یتـسه ! یموـش  مدآ  وـت  ییح ! يا  : » دـیوگیم وا  هـب 
ام : » دـنیوگیم ییح  هب  دـننزیم و  ار  وا  شاهریـشع  دارفا  كرواس و  ناردارب  هناوید »! نیا  یتح  دـننزیم  فرح  مرظن  فـالخرب  ریـضنینب 

: ماغیپ نیا  اب  دتـسرفیم  ادخلوسر  تمدخ  هب  ار  يدج - شیوخ -  ردارب  بطخا ، نب  ییح  «. میچیپیمن وترما  زا  رـس  میتسه و  وت  رادربنامرف 
شیپ سپس  هک  دیوگیم  شردارب  هب  ییح  نکب .!» یهاوخیم  راک  ره  تفر . میهاوخن  نوریب  نامیاهغاب  عرازم و  نیمزرـس و  زا  هجوچیهب  »

هب يدج  دروآ . لمعب  عیرـست  کمک  نداتـسرف  رد  دهاوخب  وا  زا  دـناسرب و  وا  عالطا  هب  تسا  هداد  دـمحم  هب  هک  ار  یماغیپ  هتفر  یبا  رـسپ 
 ] و درادیمرب ، ریبکت  گناب  ادـخلوسر  دـناسریم . ار  وا  ماـغیپ  دناهتـسشن  وا  درگادرگ  شناراـی  هکیلاـح  ردو  دـیآیم  ادـخلوسر  تمدـخ 
!« دناهداد گنج  مالعا  نایدوهی  : » دیامرفیم ریبکت  زا  سپ  ربمایپ  دـنروآیمرب . ربکاهللا  گناب  شریبکت  ندینـش  هب  ناناملـسم  هحفص 363 ]

يارب جیسب  نامرف  مه  ادخلوسر  يدانم  دناهتسشن . وا  اب  وا  نامایپمه  زا  رفن  دنچ  دیآیم . رد  یبا  رسپ  يهناخ  هب  هتف  ربمایپ  تمدخ  زا  يدج 
بطخا نب  يدـج  رفن و  دـنچ  نآ  ربارب  رد  دـیآیم و  ردـپ  يهناخ  هب  یبا  نب  هللادـبع  رـسپ  هللادـبع  دـنکیم و  مالعا  ار  ریـضنینب  هب  هلمح 

رد یبا  نب  هللادبع  دنیبیم  یتقو  يدجم  دوریم . نوریب  باتـشب  درادیم و  رب  ار  شریـشمش  شیوخ و  مزر  يهماجو  هرز  غارـس  هب  دوریم 
. دوریم ییح  شیپ  ناود  دوشیم و  دیمون  يو  ندناسر  کمک  زا  دوریم  دشوپیم و  مزر  يهماج  شرـسپ  تسا و  هتـسشن  هناخ  يهشوگ 

تـشادرب ریبکت  گناب  مدـناسر  دـمحم  هب  ار  وت  ماـغیپ  هک  مدـنامه  دـبربخ ! : » دـهدیم باوج  ياهدروآ »؟ ربخ  هچ  : » دـسرپیم وا  زا  ییح 
متفر : » دـنکیم لابند  ار  دوخ  شرازگ  يدـج  تسا »! هدز  وا  هک  تسا  یگنرین  نیا  : » دـیوگیم دـناهداد »! گنج  مالعا  ناـیدوهی  تفگو :

مـالعا ار  ریـضنینب  فرط  هب  یـشکرکشل  جیـسب و  ناـمرف  دـمحم  يداـنم  لاـح  ناـمه  رد  مداد . عـالطا  وا  هب  ار  ناـیرج  یبا و  رـسپ  شیپ 
ماغیپ مدوخ  نانامیپمه  هب  تفگ : طقف  دنکب . یکمک  منکیمن  رکف  : » دیوگیم دوب »؟ هچ  یبا  رـسپ  باوج  : » دسرپیم وا  زا  ییح  درکیم .»

. دـناوخیم ریـضنینب  يهقطنم  رد  ار  رـصع  زامن  دـنکیم و  تکرح  شهاپـس  اب  ادـخلوسر  «. دـنیآ رد  اـهژد  هب  امـش  هارمه  اـت  داد  مهاوخ 
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چیه مه  هظیرقینب  دـنوریم . دوخ  ياهورابو  اهژد  يـالاب  هب  هتـشادرب  ییاهگنـس  هولق  اـب  ار  شیوخ  ناـمک  ریت و  يو  ندـید  اـب  ناـیدوهی 
زارف زا  زور  نآ  دـنریگیم . یـسامت  هن  دنتـسرفیم و  کمک  هب  ار  یـسک  هنو  دـنهدیم  اهنآ  هب  هحلـسا  هن  دـننکیمن و  اـهنآ  عفنب  یتلاـخد 

غاب هعرزم و  رد  ای  هتـشاد  يراک  هک  نانآ  دنیآیم -  جیردت  هب  مه  ادخلوسر  نارای  دوشیم . کیرات  اوه  ات  دـننارپیم  گنـس  ریت و  اهوراب 
بلاطیبا نب  یلع  اشع  زاـمن  ندـناوخ  زا  سپ  ربماـیپ  دـنباییم . روضح  همه  اـشع  زاـمن  ماـگنه  هب  اـت  هحفـص 364 ] دـناهدوب [ -  شیوخ 

هناـخ هب  تسا  راوس  بسا  رب  دراد و  نت  رب  هرز  هکیلاـح  رد  شناراـی و  زا  رفن  هد  اـب  دوخ  دراـمگیم و  هاپـس  یهدـنامرف  هب  ار  مالـسلاهیلع 
. دیوگیم ناذا  هنیدم  رد  لالب  حبـص . ات  دنیوگیم  ربکاهللا  مدـبمد  دـنراد  هرـصاحم  رد  ار  نمـشد  هکیلاح  رد  مه  ناناملـسم  ددرگیمزاب .
ار تعامج  زامن  همطخینب  نادـیم  رد  دـیآیم و  شهارمه  دـنچ  ناـمه  اـب  دوخ  دراـمگیم و  رهـش  يهرادا  هب  ار  موتکمما  نبا  ادـخلوسر 
زا هک  یتفلک  يهچراپ  زا  نآ  شـشوپ  تسا و  هتخت  شاهندب  دناهدروآ . هنیدـم  زا  ربمایپ  يارب  نیمرچ  شـشوپ  اب  یکقاطا  دـنکیم . رازگرب 
رد ار  کـقاطا  نآ  لـالب  ربماـیپ ، روتـسدب  تسا . هداتـسرف  هدرک و  هـیهت  هداـبع  نـب  دعـس  تـسا و  كزاـن  مرچ  شریز  دـناهتفاب و  زب  يوـم 

پچ يزادـناریت  هک  كوزع  مانب  يدوهی  يدرم  دـیآیم . رد  نآ  هب  ادـخ  لوسر  دـنکیم و  اپرب  تسا  همطخینب  نادـیم  رد  هک  یهاگزامن 
زا ات  دـنراد  اپرب  خیـضف  هاگزامن  رد  ار  نآ  ات  دـهدیم  روتـسد  دـسریم . یهدـنامرف  هاگرارق  هب  شریت  دـنکیم و  يازدـناریت  تسا  تسد 
زا ریـضنینب  دنیایب . اهنآ  يرای  هب  وا  نانامیپمه  زا  یـسک  ای  یبا  رـسپ  هک  نیا  نودب  دسریم  ماش  هب  مه  زورنآ  . دشاب رودـب  نمـشد  سرریت 
هک ییاهکمک  نآ  تساجک  : » دیوگیم ییح  هب  ءاریوص  نب  ۀـنانک  مکـشم و  نب  مالـس  دـنوشیم . دـیمون  دـنکب  کمک  اهنآ  هب  وا  هک  نیا 
هرز هک  نیا  نودب  ربمایپ  تسا »! هدش  لیمحت  ام  رب  هک  تسا  یگنج  نیا  منکب ؟ هچ  : » دیوگیم داتسرف »!؟ دهاوخ  یبا  رـسپ  يدرکیم  اعدا 

مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  هک  دـنیبیم  ءاشع  کـیدزن  یبش  . دـهدیم همادا  ار  هرـصاحم  ناـنچمه  و  دوریم . باوخ  هب  دـنکرب  نت  زا  ار 
راک کی  ماجنا  یپ  رد  امتح  دیـشاب . هتـشادن  شراک  هب  يراک  : » دیامرفیم تسین »! شیادیپ  یلع  : » دننکیم ضرع  ربمایپ  هب  تسا . دـیدپان 

ربمایپ يا  : » دیوگیم دهنیم و  ادخلوسر  ناتسآ  هحفـص 365 ] رد [  ار  كوزع  يهدیرب  رـسو  دیآیم  هک  درذگیمن  يزیچ  تسا »! یمزر 
هب دیایب و  نوریب  ژد  زا  هنابش  دنکن  یخاتسگ  نیدب  نیا  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  تسا . یعاجـش  درم  مدید  مدوب و  دیلپ  نیا  بقارم  نم  ادخ ،

. متـشک ار  وا  مدرب و  هلمح  وا  هب  دش . ریزارـس  يدوهی  دنچ  هارمه  هتخآ  ریـشمش  اب  مدید  دـشکب . هناریگلفاغ  ار  یـسک  ای  دـنزب  نوخیبش  ام 
«. مروایب گنچ  هب  ار  اهنآ  مناوتب  مراودیما  یتسرفب  نم  اب  ار  يرفن  دنچ  رگا  دنتسه . اهیکیدزن  نیمه  رد  زونه  یلو  دنتـسشن  بقع  شیاقفر 
ژد دراو  نایدوهی  يهتـسد  هکنیا  زا  شیپ  دـنناوتیم  نانآ  دتـسرفیم . وا  هارمه  شنارای  زا  رفن  هد  اب  ار  فینح  نب  لهـس  هناجدوبا و  ربمایپ ،

ياههاچ زا  یکی  رد  ربماـیپ  روتـسد  هب  ار  اهرـس  دـنروآیم . دوخ  اـب  ار  ناشیاهرـس  دنـشکیم و  ار  اـهنآ  دـنناسرب . اـهنآ  هب  ار  دوخ  دـنوش 
ماجنارـس دتـسرفیم . امرخ  راب  مالـسا  هاپـس  يارب  هتـسویپ  هدابع  نب  دعـس  دـنربیم و  رـسب  اهورابو  ژد  رد  ناـیدوهی  . دـننکفایم همطخینب 
ياهلخن یلیلوبا  دـننزب . شتآ  دـننک و  عطق  ار  نایدوهی  يامرخ  ياهتخرد  مالـس  نب  هللادـبع  ینزام و  یلیلوبا  ات  دـهدیم  نامرف  ادـخلوسر 

؟ دیدرکیم عطق  ار  امرخ  تخرد  عون  نیا  ارچ  هک  دنسرپیم  رفن  ود  نیا  زا  اهدعب  ار . رن  ياهلخن  مالـس  نب  هللادبع  دنکیم و  عطق  ار  رمثاب 
عرازم و نیا  ادخ  هک  متـسنادیم  نوچ  : » دیوگیم مالـس  نب  هللادبع  و  دنازوسیم »! ار  اهنآ  لد  رتشیب  هوجع  عطق  نوچ  : » دیوگیم یلیلوبا 

عطق هب  دـننکیم  اـنب  یتقو  مدرکن »! عطق  ار  اـهنآ  نم  تساـمرخ  تخرد  نیرتهب  هوجع  دروآ و  دـهاوخرد  ربماـیپ  فرـصت  هب  ار  اهناتـسلخن 
زا ربمایپ  دـننکیم . يراز  نویـشو و  دـننزیم  تروص  رب  دـنهدیم و  كاچ  نابیرگ  يدوهی  ياهنز  دـنهدیم -  رمث  هک  ییاهلخن  هوجع - 

شرطاخ هب  هک  تسا  يزیچ  هوجع  ایآ  : » دیامرفیم هوجع »! عطق  رطاخ  هب  : » دنیوگیم دننکیم »؟ نویـش  ارچ  اهنز  نیا  : » دـسرپیم شنارای 
زاب دندرک  عطق  ار  اجنیا  رمثاب  ياهلخن  رگا  : » دیوگیم يدوهی  ياهنز  هب  دنلب  يادص  اب  عفاروبا  هب  بقلم  مالس  دنک »! يراز  نویش و  ناسنا 

دنکیم شاخرپ  وا  هب  مالس  دیآیم »! راب  ییامرخ  روطنیا  اجنآ  ربیخ ! : » دیوگیم وا  هب  نزیپ  هحفص 366 ] میراد [ »! رمثاب  ياهلخن  ربیخ  رد 
. دروآیم بل  رب  يدـنخبل  دونـشیم  ار  نخـس  نیا  هک  ادـخلوسر  مراد »! ناـمیپمه  يوـجگنج  رازه  هد  ربـیخ  رد  نم  دـنبب ! ار  تناـهد   » هک
زا رتهب  ربیب  تخرد  : » دـیوگیم بطخا  نب  ییح  هب  مکـشم  نب  مالـس  دـنوشیم  تحاران  تخـس  امرخ  ناتخرد  ندـش  هدـیرب  زا  نایدوهی 
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ماـغیپ ادـخلوسر  هب  ییح  ینکیم »! عطق  ار  نآ  دـعب  دـهدب  يرمث  هکنآیب  دـنکیم  رمع  لاـس  یـس  يراـکیم و  ار  شلاـهن  تسا . هوـجع 
میوشیم میلست  وت  داهنشیپ  هب  ام  ینکیم ؟ عطق  ار  امرخ  ناتخرد  ارچ  سپ  يدرکیم . یهن  داسف  زا  ار  نارگید  وت  دمحم ، يا   ) هک دهدیم 

دیور و نوریب  اجنیا  زا  هک  تسا  نیا  نم  زورما  داهنشیپ  مریذپیمن . ار  قباس  اهنشیپ  زورما  : » دهدیم خساپ  میوریم .» نوریب  تروشک  زا  و 
نیا ریذـپب  يریمب ! : » دـیوگیم ییح  هب  ملاس  گـنج .» گرب  زاـس و  يانثتـساب  مهنآ  دوش  رتش  راـب  هک  دـیربب  دـیناوتیم  ار  ییاـهزیچ  اـهنت 

: دیوگیم مالـس  دشاب »؟ دناوتیم  هچ  نیا  زا  رتدب  : » دسرپیم يریذپب »! ار  نیا  زا  رتدب  يداهنـشیپ  يوش  روبجم  هکنآ  زا  شیپ  ار  داهنـشیپ 
اهغاب عرازم و  زا  تسد  زورما  رگا  نیاربانب  اهغاب . عرازم و  لاوما و  رب  هوالع  دـنک  ریـسا  ار  اههچب  نز و  دـشکب و  ار  ناـیوجگنج  هک  نیا  »

يراددوخ داهنشیپ  نیا  نتفریذپ  زا  زور  ود  یکی  ییح  مییآ .» رد  تراسا  هب  میور و  نتشک  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتریذپلمحت  یلیخ  مییوشب 
ربمایپ اعطق  وا  هک  ینادیم  تدوخ  وت  : » دیوگیم يرگید  هب  یکی  دننیبیم  ار  عضو  نیا  یتقو  بهو  نب  دعـسوباو  ریمع  نب  نیمای  دنکیم .

ناملـسم هدمآ  دورف  وراب  زا  هنابـش  هاگنآ  دشاب »؟ ناما  رد  ناملاوماو  نوخات  مییآ  رد  مالـسا  هب  ات  ایب  یـشکیم ؟ راظتنا  ارچ  سپ  تسادخ 
تسا گنج  يورـشیپ و  عنام  تسا و  کیدزن  هک  ار  ییاههناخ  ناناملـسم  هرـصاحم ، يانثا  رد  . دنامیم ظوفحم  ناشلام  ناجو و  دنوشیم 

، هرـصاحم زور  هدزناپ  زا  سپ  . دننکیم ناریو  ار  شیوخ  ياههناخ  عافد ، هحفـص 367 ] نیمأت [  يارب  مه  نایدوهی  دوخ  دننکیم و  بارخ 
. دـننک چوک  دـنربب و  دوخ  اب  هدرک  رتش  راب  گـنج  گرب  زاـس و  يانثتـساب  ار  شیوخ  لاوما  هک  دـنریذپیم  دـنوشیم و  میلـست  ناـیدوهی 
: دیامرفیم ربمایپ  مینک »؟ هچ  راد . تدم  میراد  ییاهبلط  مدرم  زا  ام  : » دـنیوگیم تسا . هملـسم  نب  دـمحم  اب  اهنآ  ندـناچوک  تیلوؤسم 

تسا هداد  ضرق  رانید  داتشه  ریضح  نب  دیسا  هب  عفاروبا  هب  بقلم  قیقح  یبا  نب  مالس  دیورب .» رتدوز  هچ  ره  دیراذگب و  اردوخ  تابلاطم  »
نایدوهی ! ییابر دوس و  چـیه  نودـب  دریگب  ار  دوخ  ضرق  لصا  دوشیم  راچان  دـنادرگرب . وا  هب  رانید  تسیبو  دـصکی  غلبم  لاسکی  رـس  اـت 

ییح رتخد  هیفـص  هب  ربمایپ  اهدعب  دننکیم . راب  ار  هرجنپ  برد و  هتخت و  یتح  دنربیم  هدرک  رتش  راب  دنناوتیم  هک  ار  هچ  ره  دوخ و  هیثاثا 
رد !« مدادیم چوک  ار  وا  متـسبیم و  ار  ورمع  نب  يرحب  تاییاد  راب  هنوگچ  هک  ینیبب  ارم  يدوبن  : » دیوگیم دنکیم و  ناتـساد  بطخا  نب 
زا هتشذگ  جرزخ  نب  ثراحلب  يهلحم  زا  دننکیم . چنوک  دناهدناشن  دنهنیم  رتش  يور  رب  هک  ییاهکقاطا  نورد  ار  اههچب  اهنز و  هکیلاح 

يهماجو نیمـشیاربا  ياهنهاریپ  اب  يدوهی  ياهنز  هنیدم . رازاب  زا  هاگنآ  یلـصم ، رانک  زا  دنرذگیم و  لپ  زا  دـعب  دـننکیم و  روبع  هیلبج 
مدرم نایم  زا  هتـسشن و  رتش  يالاب  کقاطا  رد  دـناهتخادنا  هناش  رب  خرـس  زبس و  لمخم  يهچراپ  زخ و  تسوپ  زا  یتاعطق  هکیلاح  رد  ابید و 

تورث و هب  هراشا  رد  ربمایپ  دسریم . دصـشش  هب  اهنآ  ینالوط  ناوراک  نارتش  يهرامـش  و  دیآ ، یم  رتش  هلفاق  هلفاق  دـنرذگیم . یچاشامت 
ندـید اب  تباث  نب  ناسح  دـنراد .» شیرق  نایم  رد  هریغمینب  هک  دـنراد  ار  یعـضو  نامه  دوهی  موق  نایم  رد  اهنیا  : » دـیامرفیم اهنآ  لـمجت 
نامهیم يارب  اذغ  دندیسریم و  يزیچ  هب  امش  شیپ  ناگدز  یطحق  ادخب  يرآ  : » دیوگیم دناهتـسشن  رتش  رب  هک  يرگناوت  فارـشا  اهنآ و 

رد دزیم  یتـشز  فرح  هنادرخباـن  امـش  هـب  هـک  یــسک  زا  دـیدادیم و  هحفـص 368 ] بارـش [  ار  راوخبارـش  دـیتشاد و  رـضاح  رذـگهر 
مناج نم ! رب  ياو  يا  : » دیوگیم هفیلخ  نب  كاحـض  دیتفاتـشیم »! کمک  هب  دنتـساوخیم  کمک  امـش  زا  عافد  يارب  رگا  دـیتشذگیم و 
نابرق : » دیوگیم یعجشا  دوعسم  نب  میعن  دوب »! امش  رد  ییگدنشخب  یناسرکمک و  هچ  دیتشاد و  یتکوش  يرورس و  هچ  داب ! امـش  يادف 

هچ و  دـسریم ؟ هدزیحطق  دنمتـسم  داد  هب  یـسک  هچ  سپ  نیا  زا  دـننکیم ! چوک  برثـی  زاو  دـننازورف  غارچ  ییوگ  هک  ییاـههرهچ  نیا 
ياذغ کی  اب  نامهیم  زا  یـسک  هچ  و  دناشونیم ؟ بان  بارـش  یـسک  هچ  و  دنکیم ؟ ییاریذپ  دـبوکب  رد  هنابـش  هک  ياهنـسرگ  زا  یـسک 

ناشهارمه وا  فرح  هک  سبعوبا  تسا »! هدیاف  یب  ام  يارب  برثی  رد  ندنام  امـش  زا  دعب  دنکیم ؟ یئاریذـپ  تشوگ  كاروخ  يالاب  برچ 
جرزخ يهلیبق  اب  ندیگنج  يارب  امـش  دیهدیم . اهنآ  هب  هک  تسین  یتسرد  شاداپ  نیا  : » دیوگیم وا  هب  دوعـسم  نب  میعن  ییآرد »! خزود  هب 

اهنامیپ و نآ  مالسا  اما  : » دیوگیم سبعوبا  دماین .» امش  کمک  هب  اهنیا  زج  سکچیه  یلو  دیدیبلط  کمک  برع  لئابق  رگید  زا  اهنیا و  زا 
دننزیم و فرح  دنراد  ندرگ  تسد و  رس و  رب  نیرز  ياهرویز  رز و  هکیلاح  رد  يدوهی  ياهنز  «. تسـسگ درک و  عطق  هرـسکی  ار  طباور 
هک لمجت  رویز و  رز و  همه  نیا  نم  : » دـیوگیم رخـص  نب  رابج  دـنهدیم . شیامن  یکابیب  يور  زا  ار  دوخ  رویز  رز و  دـنزاونیم و  ین 
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ات دنکیم  زاب  ار  شرتش  دنباپ  هکیلاح  رد  قیقح -  یبا  نب  مالـس  عفاروبا -  ماهدـیدن »! دـنوریم  دـیعبت  هب  هک  یموق  چـیه  رد  دـنراد  اهنیا 
هدرک ندیچوک  هب  روبجم  ار  ام  هک  تسا  نیمز  ياهندیکـشخ  اهیگدوسرف و  زا  یکی  مهنیا  مینکیم  ضرف  ام  : » دـیوگیم دـنک  تکرح 

هک يردخ  دیعسوبا  هحفص 369 ] میوریم [ »! میراد و  اجنآ  رد  هک  ییاهناتسلخن  ربیخ و  هب  میاهداد  تسد  زا  ار  اهناتـسلخن  نیا  رگا  تسا .
تروص دندوب و  هتـسشن  رتش  يور  ياهکقاطا  رد  يدوهی  ياهنز  زا  ياهدع  زور  نآ  : » دیوگیم اهدـعب  تسا  ناوراک  نیا  تکرح  دـهاش 

رتخد عاور  تسا . یناطلغ  دیراورم  یتفگ  هک  مدید  ار  هانک  رتخد  ءارقـش  تسا ! هتـشادن  ینز  چیه  ار  اهنآ  ییابیز  دندادیم . ناشن  ار  دوخ 
. دنتشاد ندرگ  رب  دیراورم  دنبندرگ  تسد و  رب  نیرز  دنبتـسد  دوب . نابات  دیـشروخ  لثم  دش -  ناملـسم  هک  ریمع  نب  نیمای  رهاوخ  ریمع - 
رد یبا  نب  هللادبع  اب  هک  مدید  ار  توبات  نب  ۀعافر  رسپ  دیز  دندومنیم . رثأتو  فسأت  زاربا  تدش  هب  اهنآ  ندرک  چوک  يارب  زورنآ  ناقفانم 

تسا شوخ  ملد  اما  منکیم » ییاهنت  تبرغ و  ساسحا  برثی  رد  ریـضنینب  نتفتر  زا  دیوگیم : وا  شوگ  مد  تسا و  هتـسشن  منغینب  هلحم 
اجنیا لثم  دراد و  اههوک  يور  یمکحتـسم  دنلب و  ياهژد  هک  ییاج  هب  ناشدوخ و  دنمتورثو  ردـتقم  نانامیپمه  شیپ  دـنوریم  هک  نیا  زا 

اهنز نایم  رد  «. دننزیم هبئاشرپ  ياهفرح  شربمایپ  ادخب و  تبـسن  رفن  ود  ره  هک  مدـید  مدرپس و  شوگ  ود  نآ  يوگتفگ  هب  یتعاس  تسین !
يهلحم هب  تسا  نزهار  يدزد  هک  درو  نب  ةورع  تسا . راـفغینب  زا  ییاـبیز  نز  هک  تـسا  یـسبع  درو  نـب  ةورع  رـسمه  یملـس  مـه  یکی 

ات دنهاوخیم  وا  زا  دنهدیمن . وا  هب  دبلطیم  بارش  دنامیمن . شبیج  رد  یلوپ  دوشیم و  تسم  ات  دنهدیم  بارش  وا  هب  دیآیم . ریضنینب 
تفیب هار  : » دیوگیم شنز  هب  دیآیم  شوه  هب  یتقو  دوریم . تسد  زا  شنز  تمیق  مامت  ات  دروخیم  بارـش  ردقنآ  دراذگ . ورگ  ار  شنز 
ناـیم رد  ناسنیدـب  ياهتـشاذگ »! ورگ  ار  وا  وـت  و  تسین ، وـت  لاـم  رگید  نز  نیا  : » دـنیوگیم وا  هب  هناـخیم  بحاـص  ناـیدوهی  میورب »! اـت 

هر زا  هاگنآ  ادخ  نانمـشد  نآ  دندناشون  بارـش  نم  هب  : تسا هدورـس  نینچ  هعقاو  نیا  يهرابرد  درو  نب  ةورع  دنامیم . ریـضنینب  نایدوهی 
رگا ادخب  يرآ ، ! ریقف هنو  دوب  یهاوخ  رگناوت  هن  یملـس  يهیدف  تخادرپ  زا  سپ  دنتفگ : و  هحفص 370 ] دندرک [  هرود  ارم  بیرف  غورد و 

رقتسم مکحتسم  ياهوراب  رب  هچرگ  مدرکیم  تمواقم  نانآ  ربارب  ردیملس  دروم  ردمتشادیم  تردق  لقع و  مدوبیم و  زورما  لثم  زورنآ 
هاـجنپ هرز و  هاـجنپ  گربو ، زاـس  زا  دروآیم . رد  فرـصت  هـب  ار  اـهنآ  یگنج  گرب  زاـس و  ناتــسلخن و  نـیمز و  ادـخ  ربماـیپ  ! دـندشیم

زا ریـضنینب  نتفر  زا  سپ  . دـنربیم دوخ  اب  هدرک  ناـهنپ  زین  ار  دوخ  یگنج  رازبا  زا  یـشخب  ریـشمش . لـهچ  دصیـس و  دـنراد و  دوخهـالک 
هب چیه  : » دیامرفیم تسا -  هدش  ناملسم  ریـضنینب  يهرـصاحم  رخاوا  رد  هک  ییدوهی  ریمع -  نب  نیمای  رـسپ  هب  ادخلوسر  هنیدم ، فارطا 
هب ار  وا  نم  ادخلوسر ، يا  : » دـیوگیم نیمای  ياهدیـشیدنا »؟ تشاد  نم  ناج  هب  هک  يدـصق  ءوس  و  شاحج -  نب  ورمع  ترهاوخرهوش - 
نب ورمع  هتفر  درم  نآ  دـناسر . لـتق  هب  ار  شاـحج  نب  ورمع  اـت  دـهدیم  سیق  يهلیبـق  زا  يدرم  هب  راـنید  هد  هاـگنآ  مناـسریم .» شیازس 

. دوشیم نامداش  دناسریم و  ربمایپ  هب  ار  وا  لتق  ربخ  نیمای  دشکیم . دنکیم و  ریگلفاغ  ار  شاحج 

رشح يهکرابم  يهروس 

هراشا

يهدنیاشخب دـنوادخ  مانب  هحفــص 371 ] [ . ] 438 . ] دـیآیم دورف  رـشح  هکرابم  يهروس  يهمه  ریـضنینب  رـس  رب  یـشکرکشل  يهراـبرد 
ار باتک  لها  زا  یناسک  هک  تسوا  تسا . میکح  ردتقم  وا  دندوتس و  یکاپ  هب  ار  ادخ  تسا  نیمز  رد  هچنآ  تساهنامسآ و  رد  هچنآنابرهم 

ربارب رد  ناشیاهژد  هک  دندرب  نامگ  دنور و  نوریب  هک  دـیدرکیمن  رواب  ندـناچوک ، نیلوا  يارب  دـنار  نوریب  ناشراید  زا  دـندش  رفاک  هک 
ات دـنکفا  ناـشیاهلد  هب  تشحو  دـندوب و  هدرکن  ار  شباـسح  هک  ناشدیـسر  رد  ییاـج  زاادـخ  سپ  درک ، دـهاوخ  تظاـفح  ناـنآ  زا  ادـخ 
هک دوب  نآ  هن  رگا  و  تریـصب . نادنوادخ  يا  دیزومآ  تربع  کنیا  دـندرکیم ، بارخ  نانمؤم  تسدـب  شیوخ و  تسدـب  ار  ناشیاههناخ 

نیدـب نآ  تسا . شتآ  باذـع  نانآ  يارب  ترخآ  رد  درکیم و  باذـع  ایند  رد  ار  نانآ  امتح  دوب  هدرک  ردـقم  نانآ  رب  ار  ندـیچوک  ادـخ 
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زا هچ  ره  تسا . رفیک  تخـس  ادـخ  هک  دـنادب  دزرو  تفلاـخم  ادـخ  اـب  سک  رهو  دـندرک  تفلاـخم  شربماـیپ  ادـخ و  اـب  هک  تـسا  بـبس 
ادخ هچنآ  و  دنادرگ . هدنکفارـس  ار  ناراکتـشز  ات  تسا و  هدوب  ادخ  نذا  هب  دیتخاس  اهر  شاهشیر  رب  هداتـسیا و  ار  نآ  ای  دیدیرب  نانبامرخ 

دنادرگ طلـسم  دهاوخب  سک  ره  رب  ار  شناربمایپ  ادخ  هکلب  رتش  هن  دـیدنازات و  بسا  نآ  رب  هن  داد  تمینغ  هب  شربمایپ  هب  نانآ  لاوما )  ) زا
تسا و ربمایپ  نآ  زاو  تسادخ  نآ  زا  داد  تمینغ  هب  شربمایپ  هب  اههدکهد  نآ  یلاها  لاوما )  ) زا ادخ  هچنآ  تساناوت . يزیچ  ره  رب  ادخ  و 

نآ دیاب  داد  امش  هب  ربمایپ  هچنآ  و  ددرگن ، تسدب  تسد  امـش  نارگناوت  نایم  ات  ناگدنام  هار  ناگراچیب و  نامیتی و  نادنواشیوخ و  نآ  زا 
يرجاهم ناریقف  نآ  زا  تسا . رفیک  تخس  ادخ  اریز  دیریگ  اورپ  ادخ  زا  دیرادب و  تسد  تشاد  رذح  رب  نآ  زا  ار  امش  هچنآ  زا  دریگب و  ار 

ادخ و دنتسجیم و  ادخ  هحفـص 372 ] زا [  يدونـشخ  یـشیاشخب و  هکیلاح  رد  دندش  هدنار  نوریب  ناشهعرزم  هناخ و  راید و  زا  هک  تسا 
هکیلاح رد  دنتفرگ  نامیا  رد  هنیدم و  رد  ياج  ناشیا  زا  شیپ  هک  یناسک  و  دنیوگتـسار . هک  دنتـسه  نانیا  دـندادیم ، يرای  ای  ار  شربمایپ 
تسود دندرکیمن  ياسحا  يزاین  دنتشاد  هچنآ  هب  تبسن  شیوخ  لد  رد  دنتشادیم و  تسود  درکیم  ترجه  نانآ  يوس  هک  ار  سک  ره 

دننک راهم  نورد  زآ  لخب و  هک  یناسک  دوبیم و  ناشیا  یصاصتخا  زیچ  نآ  هچ  رگ  دنتشادیم  مدقم  نتشیوخ  رب  ار  نارگید  دنتشادیم و 
ام رب  نامیا  رد  هک  ار  ام  نارادرب  زرمایب و  ار  ام  ام ، راگدرورپ  دنیوگب : دـندمآ  ناشیا  زا  سپ  هک  یناسک  و  دنناراگتـسر . نامه  نانیا  يرآ 

قافن هک  نانآ  هب  یتسیرگنن  ایآ  ینابرهم . ییوپ  رهم  وت  اریز  هنم  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  تبسن  ياهنیک  ام  ياهلد  رد  دنتسج و  یـشیپ 
نوریب امـش  هارمه  ام  امتح  دـیدش  هدـنار  نوریب  رگا  دـنیوگیم : دـندش -  رفاک  هک  باتک  لها  زا  هدـعنآ  دوخ -  ناردارب  هب  هک  دـندیزرو 

رد درک ، میهاوخ  يرای  ار  امـش  امتح  دوش  هدیگنج  امـش  اب  رگا  درب و  میهاوخن  نامرف  سکچیه  زاامـش  دروم  رد  هاگچیه  دمآ و  میهاوخ 
اب رگا  تفر و  دنهاوخن  نوریب  ناشهارمه  نانیا  دنوش  هدـنار  نوریب  نانآ  رگا  دـنیوگغورد . اعطق  نانآ  هک  دـهدیم  تداهـش  ادـخ  هکیلاح 

. دـنوشن مه  يرای  هاگنآ  دـننادرگب  تشپ  تمیزه  هب  هتبلا  دـننک  يرای  ار  نانآ  مه  رگا  درک و  دـهاوخن  يرای  ار  نانآ  دوش  هدـیگنج  ناـنآ 
امش عمج  اب  دنرادن . یسانشنید  هک  دنتسه  یمدرم  نانآ  هک  تسا  ببس  نیدب  نآ  دییادخ . زا  رتزیگناتشحو  نانآ  ياهلد  رد  امش  یتسارب 

يرادنپ دـحتم  ار  نانآ  تسا ، دـیدش  ناشدوخ  نایم  رد  نانآ  یناسر  بیـسآ  وراب ، تشپ  زاای  راصح  اب  ياههدـکهد  رد  رگم  دـنگنجیمن 
یناسک تشذگرـس  لثم  دـنباییمن . رد  درخ  هب  هک  دنتـسه  یمدرم  نانآ  هک  تسا  ببـس  نیدـب  نآ  تسا . هدـنکارپ  ناشیاهلد  هکنآ  لاـح 

هب هک  ناطیش  تشذگرـس  نوچ  تسا . كاندرد  یباذع  نانآ  يارب  دندیـشچ و  رفیک  هب  ار  ناشراک  يهجیتن  دندوب و  نانیا  زا  شیپ  یکدنا 
ياهملاع راگدرورپ  هک  ادـخ  هحفـص 373 ] زا [  نم  اریز  مازیب  وت  زا  نم  تفگ : ناطیـش )  ) دـش رفاـک  یتـقو  سپ  وش . رفاـک  تفگ : ناـسنا 

. دشاب يراکمتس  يازس  نیاو  دننامب  نادواج  نآ  رد  دنـشاب  شتآ  رد  ود  ره  هک  دش  نیا  ود  نآ  ماجنارـس  سپ  مراد . میب  تسا  ناگدیرفآ 
اریز دیریگ  اورپ  ادخ  زا  و  تسا ، هداتسرف  ادرف  يارب  هچ  هک  درگنب  سک  ره  دیاب  دیریگ و  اورپ  ادخ  زا  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه 

نانیا دربب ، ناشدای  زا  ار  ناشدوخ  ادخ  هجیتن  رد  دندرک  شومارف  ار  ادخ  هک  دیـشابن  یناسک  دـننام  و  تسا . هاگآ  دـینکیم  هچنآ  زا  ادـخ 
دورف یهوک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا  دـنناگدنرب . نامه  تشهب  نارای  دنتـسین ، ناسکی  تشهب  نارای  اـب  خزود  ياهمدـمه  دنناراکتـشز . ناـمه 

نانآ رگم  مینزیم  نایمدآ  يارب  ار  اهلثم  نیا  و  تسا ، هتـشگ  ادخ  سرت  زا  هراپ  هراپ  هتـشهورف و  نت  هک  يدـیدیم  ارنآ  هتبلا  میدوب  هدروآ 
هک تسا  ییادـخ  وا  تسا . ناـبرهم  يهدـنیاشخب  وا  هک  يدوهـشم  بیغ و  ياـناد  تسین  وا  زج  يدوـبعم  هک  تـسا  ییادـخ  وا  دنـشیدنایب .

ياورنامرف تسین ، وا  زج  يدوعبم  هک  تسا  ییادـخ  وا  تسا . نابرهم  يهدـنیاشخب  وا  هک  يدوهـشم  بیغ و  ياـناد  تسین ، وا  زج  يدوبعم 
يادخ وا  دنریگ . زابنا  يو  اب  هچنآ  زا  دنوادخ  دمآ  رترب  میظع ، سب  يهدـننادرگ  رهقب  ردـتقم  رادهرطیـس  شخب  ینمیا  صقن  زا  يرب  هزنم 

وا دیاتسیم و  یکاپ  هب  ار  وا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسار ، وا  همه  وکین  ياهمان  هک  تسا  ینیرفآ  شقن  زادرپ  هنوگ  يهدننیرفآ 
. تسا میکح  ردتقم 

ریضنینب كالما  میانغ و 
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هچنآ دروم  رد  : » دیامرفیم ینکیمن »؟ ادج  ردب  میانغ  لثم  ياهدروآ  تسد  هب  ریـضنینب  زا  هک  ار  هچنآ  سمخ  : » دیوگیم ربمایپ  هب  رمع 
رد دنامیهـس .» نآ  رد  ناناملـسم  هچنآ  دروم  رد  هک  منکیمن  لمع  هنوگنآ  تسا  هداد  صاصتخا  نم  هب  نانمؤم  ناـیم  زا  لـجوزع  يادـخ 

اهدماشیپ و فقو  هک  تسا  ریضنینب  ياهناتسلخن  عرازم و  یکی   » باطخ نب  رمع  يهتفگب  دراد  یصاصتخا  کلم  هس  ربمایپ  رخآ ، ياهلاس 
شخب هس  هب  ار  نآ  هک  تسا  ربـیخ  یموـس  دوـشیم ، ناگدـنام  هار  فرـص  هک  تـسا  كدـف  يرگید  هحفـص 374 ] تسایمومع [ ، روما 

يزیچ رگا  دنکیم و  شنادنواشیوخ  هداوناخ و  جرخ  موس  شخب  زا  تسا و  هداد  صاصتخا  نارجاهم  هب  ار  شخب  ود  تسا  هدرک  میـسقت 
دهدیم ریضنینب  ياهناتـسلخن  عرازم و  زا  ار  نادنواشیوخ  هداوناخ و  یجرخ   » ریفعوبا يهتفگ  هب  اما  دهدیم .» ریقف  نارجاهم  هب  دمآ  دایز 

مه اهلخن  ریز  درادیم .» زاب  دـهاوخیم  سک  ره  زا  دـهدیم و  دـهاوخیم  سک  ره  هب  نآ  دـمآرد  زا  تسوا ، یـصاصتخا  کـلم  اـهنیا  و 
تالوصحم زا  امرخ  وج و  هب  بلطملا  دبع  ینب  دارفا  يهمه  شنارسمه و  يهنایلاس  زاین  هکیروطب  تسه  رایسب  يهتشک  دننکیم و  تعارز 

دنکیم هحلسا  دیرخ  تسا و  يرادهگن  شرورپ و  فرص  تسا  هدمآ  دایز  نانآ  یجرخ  زا  هک  ار  هچنآ  تسا و  عرازم  اهناتـسلخن و  نیمه 
يرادـهگن و تیلوؤسم  تسا . یقاب  تسا  هدـیرخ  ادـخلوسر  زا  هک  ییاهحالـس  زا  يریداـقم  رمع  رکبوبا و  تموکح  يهرود  رد  هکناـنچ 

اهنیا تسا . هداد  ربمایپ  هب  قیریخم  هک  یلاوما  عرازم و  زا  تسا و  كالما  هک  تسا  ربمایپ  يهدش  دازآ  عفار  اب  ریـضنینب  كالما  یتسرپرس 
اجنآ رد  ربماـیپ -  رـسمه  میهاربا -  رداـم  هک  میهارباما  يهبرـشم  و  فاوعا ، هقرب ، ینـسح ، لـالد ، هیفاـص ، ثیم ، تسا : گرزب  غاـب  تفه 

تـسا هدـش  لـقتنم  هنیدـم  هب  فوع  نب  ورمع  ینب  يهلحم  زا  ربماـیپ  یتقو  . دوریم شرـسمه  نیا  دزن  اـجنآ  رد  ربماـیپ  دـنکیم و  یگدـنز 
یـشکهعرق هب  لسوتم  راچان  ات  دناهتـساخ  رب  تباقر  هب  دـنیایب  اهنآ  يهناخ  هب  نارجاهم  هک  نیا  رـس  رب  راصنا  دـناهدش . لقتنم  زین  نارجاهم 

نوعظم نب  نامثع  : » دیوگیم ءالع  ردام  اهدعب ، تسا . هدمآ  رد  راصنا  زا  يدرم  يهناخ  هب  هعرق  دـیقب  نانآ  زا  کی  ره  هکیروطب  دـناهدش 
راک یگدـنز و  راصنا  يهعرزم  هناخ و  رد  نانچمه  نارجاـهم  دوب .» اـم  يهناـخ  رد  شندرم  ماـگنه  اـت  و  دـش ، اـم  بیـصن  یـشکهعرق  رد 

هب ار  تنانطومه  : » دیامرفیم وا  هب  دناوخیم و  ارف  ار  سامش  هحفص 375 ] نب [  سیق  نب  تباث  ربمایپ ، ریـضنینب ، گنج  زا  سپ  دننکیم .
سوا و نادرم  يهمه  سیق ، نب  تباث  راصنا .» يهمه  : » دیامرفیم تسا »؟ جرزخ  ناتروظنم  ادـخلوسر ، يا  : » دـسرپیم نک .» توعد  اجنیا 

نارجاهم اب  هک  يراتفر  زا  دنکیم و  دای  راصنا  زا  دـنوادخ ، شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ  ربمایپ  دـنکیم . توعد  ربمایپ  تمدـخ  هب  ار  جرزخ 
ار نانآ  دناهدومن  راثیا  نانآ  هب  تبسن  دناهتـشاد  تمعن  زا  هچنآ  دروم  ردو  دناهداد  لزنم  شیوخ  ياههناخ  رد  ار  نانآ  هک  نیا  دناهتـشاد و 
امـش و نایم  تسا  هداد  صاصتخا  نم  هب  ادـخ  هک  ار  ریـضنینب  ییاراد  دیـشاب  لیام  رگا  : » دـیازفایم هاگنآ  دناهتـشاد . مدـقم  نتـشیوخ  رب 
ار اهنیا  دیشاب  لیام  مه  رگا  و  دننامیم . دنراد  ياج  امش  عرازم  اههناخ و  رد  نونکا  هک  هنوگنیمه  نارجاهم  یلو  منکیم  میسقت  نارجاهم 
ار اهنآ  نیا ، زا  رتالاب  ادـخ ، ربمایپ  يا  : » دـنیوگیم ذاعم  نب  دعـس  هدابع و  نب  دعـس  دـنور »؟ نوریب  امـش  ياههناخ  زا  ات  مشخبیم  نانآ  هب 

نیا ام  ادخلوسر ، يا   » هک دنروآیم  رب  دایرف  مه  راصنا  دننامب .» ام  ياههناخ  رد  قباس  لثم  نانآ  لاح  نیع  ردو  نک  میـسقت  نارجاهم  نایم 
ادخ ار  هچنآ  هاگنآ  رآ .» تمحر  راصنا  نادنزرف  راصنا و  رب  ایادـخ ، : » دـیامرفیم ربمایپ  میتسه .» مه  لاحـشوخ  میراد و  لوبق  ار  داهنـشیپ 

فینح و نب  لهـس  دنمزاین : يراصنا  ود  هب  زج  دهدیمن  راصنا  زا  یـسک  هب  اهنآ  زا  چیه  دـشخبیم و  نارجاهم  هب  تسا  هدومرف  وا  بیـصن 
زا نارجاهم  زا  ياهدع  مهس  دیامرفیم . اطع  ذاعم  نب  دعس  هب  تسا -  یفورعم  ریـشمش  هک  زین -  ار  قیقح  یبا  نب  مالـس  ریـشمش  هناجدوبا .

هحفص 376 ] [ . ] 439  ] تسا تبث  خیرات  رد  ریضنینب  بآ  ياههاچ  اهناتسلخن و  عرازم و 

درز ردب  هب  یشکرکشل 

: دیوگیم تسا  هدمآ  شیپ  ناناملسم  ربمایپ و  یکیدزن  ات  هک  نایفسوبا  دهن  تشگزاب  هبور  رافک  هاپس  هکنآ  زا  شیپ  دحا  گنج  نایاپ  رد 
دننک مالعا  يو  هب  ات  دیوگیم  ناناملسم  هب  مه  ربمایپ  میگنجیم »! مینیبیم و  ار  مه  اجنآ  درز ! ردب  رد  لاسکی  رـس  ام  يدعب  گنج  رارق  »
يارب ار  دوخ  دناهتشاذگ و  ناناملـسم  اب  يرارق  هچ  هک  دنیوگیم  شیوخ  ناسک  هب  دندرگیم  زاب  هکم  هب  نوچ  ناکرـشم  . میراد لوبق  هک 
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، دوب دهاوخ  هدننک  نییعت  اهگنج و  نیرتگرزب  هدنیآ  گنج  هک  دنرادنپیم  دننکیم و  عمج  تارفن  دنزاسیم و  هدامآ  هدـنیآ  یـشکرکشل 
درز ردب  دنروآ . تسدب  یهباشم  يزوریپ  داد  دهاوخ  خر  درز  ردب  رد  هک  هدنیآ  گنج  رد  دـنراودیما  دناهتـشگ و  زاب  دـحا  زا  زوریپ  اریز 

هب عورـش  مهن  زور  دراد و  همادا  نآ  متـشه  ات  هدعقیذ  لوا  زا  هک  دـننکیم  اپرب  يراز  اب  دـنوشیم و  عمج  هلاس  ره  بارعا  هک  تسا  ییاج 
شنارای ربمایپ و  هک  درادیم  تسود  دورب و  ربمایپ  گنج  هب  تسین  لیام  نایفسوبا  رارق ، ینامز  ندش  کیدزن  اب  . دننکیم نآ  زا  ندیچوک 

دراد هنیدم  گنهآ  هکم  زا  دنیبیم  هک  سک  ره  هب  دروآ  شیپ  ار  یعـضو  نینچ  هک  نیا  يارب  دنوشن . رـضاح  رارقرـس  دننامب و  هنیدـم  رد 
دیآیم و هیندـم  هب  یتقو  مه  صخـش  نآ  مینک .» یـشکرکشل  دـمحم  ورملق  هب  هوبنا  گرزب و  هاپـس  کی  اب  میراد  میمـصت  ام  : » دـیوگیم

دراد نایفسوبا  مدید  مدمآیم  هکم  زا  یتقو  : » دیوگیم دنتسه  یـشکرکشل  يارب  ندش  هدامآ  هاپـس و  كرادت  مرگرـس  ناناملـسم  دنیبیم 
ورملق هب  ندیشک  رکـشل  يارب  ار  اهنآ  ات  تسا  هحفص 377 ] هداتسرف [  درگنابایب  لئابق  دزن  ارحـص و  هب  ار  یناسکو  دزاسیم  مهارف  رکـشل 

یعجشا دوعسم  نب  میعن  . دنهدیم هار  لد  هب  یـسرت  دنوشیم و  تحاران  رابخا  نیا  ندینـش  زا  ناناملـسم  دنادرگ .» ایهم  دعوم  رـس  رد  امش 
رارق نینچ  شناراـی  دـمحم و  اـب  دـحا  گـنج  زور  نم  : » دـیوگیم وا  هب  دوریم . وا  ندـید  هـب  ياهدـع  اـب  نایفـسوبا  دوـشیم . هـکم  دراو 

هب تهج  نیا  هب  نم  : » دیوگیم میعن  تسا » هدیـسر  ارف  دعوم  کنیا  میوش . وربور  مه  اب  درز  ردـب »  » رد وا  ام و  لاسکی  رـس  هک  میتشاذـگ 
رگید هنیهج و  یلب و  ریاـشع  زا  ياهدـع  دـناهیلقن . لـئاسو  هحلـسا و  يهیهت  شـالت  رد  تخـس  شناوریپ  دـمحم و  مدـید  هک  ماهدـمآ  هکم 

وا زا  تسا  هدرک  تشحو  هک  نایفـسوبا  تسا »! هدـش  راـنا  کـی  لـثم  هنیدـم  اـت  دـناهدمآ  يو  يراـی  هب  دنتـسه  سوا  دـحتم  هک  يریاـشع 
ات اهنیا  یتفگ  هک  مدینـش  وت  زا  : » دیوگیم دننکیم و  یئاریذپ  یمرگ  هب  میعن  زا  يرآ .» : » دیوگیم ییوگیم »؟ تسار  ار  نیا  : » دـسرپیم

نیمز : » دـیوگیم هدـیرب  ار  وا  فرح  میعن  تسا »... هدوب  یلاسکـشخ  لاسما  هکنآ  لاح  دـناهتفر  شیپ  گنج  لئاسو  كرادـت  رد  دـح  هچ 
دـعاسم و یلاس  : » دـیوگیم هداد  همادا  دوخ  نخـس  هب  نایفـسوبا  دوشیمن »! ادـیپ  رتش  ندـیرچ  يارب  یهایگ  چـیه  تسا و  رپس  تشپ  لثم 

نم میـشونب . یبوخ  ریـش  دنرچب و  یتحار  هب  نآ  رد  بساو  رتش  ات  فلع  رپ  دابآ و  نیمز  دشاب و  ناوارف  یگدنراب  هک  تسا  گنج  بسانم 
تسا نیا  رتهب  تشگ . دنهاوخ  ریلد  ام  رب  هچ  مشکن ، رکـشل  گنج  يارب  نم  دنـشکب و  رکـشل  گنج  يارب  شناوریپ  دمحم و  مهاوخیمن 

هک ات  هد  میهدیم ، رارق  هزیاج  تیارب  رتش  تسیب  ام  دشاب . اهنآ  فرط  زا  هدـعو  فالخ  دـننکن و  لمع  میاهتـشاذگ  هک  يرارق  هب  اهنآ  هک 
دنک نیمـضت  تیارب  ات  میراذگیم  تیارب  ورمع  نب  لیهـس  دزن  و  دشاب ، هدش  یگلاس  راهچ  دراو  هک  ات  هد  دـشاب و  هدـش  یگلاسجنپ  دراو 

وا شیپ  تسا  لیهـس  تسود  نوچ  و  دریذپیم ، میعن  دیامن .» رظنفرـص  یـشکرکشل  هحفـص 378 ] زا [  دـمحم  هک  ینک  يراک  یناوتب  رگا 
هزیاج رتش  تسیب  هک  ینکیم  نیمضت  دنهدن  یگنج  رفـس  هب  نت  دمحم  ناوریپ  هک  منک  يراک  مورب و  هنیدم  هب  رگا  : » دسرپیم وا  زا  هتفر 

رب تسا  هدیشارت  هرمع  يارب  ار  دوخ  رس  هک  وا  مرفـس .» يایهم  کنیا  : » دیوگیم میعن  منکیم .» نیمـضت  يرآ ، : » دیوگیم مشاب »؟ هتـشاد 
وا زا  دنگنج . يارب  ندش  هدامآ  مرگرـس  ناناملـسم  دنیبیم  هنیدـم  رد  دوشیم . هنیدـم  یهار  تعرـس  هب  دنیـشنیم  دـناهاد  وا  هب  هک  يرتش 

: دـیوگیم يراد »؟ ربـخ  هچ  نایفـسوبا  زا  : » دنـسرپیم مدوـب .» هتفر  هکم  هـب  هرمع  يارب  : » دـیوگیم مـیعن »؟ ییآیم  اـجک  زا  : » دنـسرپیم
بات هک  دمآ  دهاوخ  ینارگ  نادـب  یهاپـس  اب  وا  دوب . هدرک  عمج  یلیخ  مه  درگنابایب  لئابق  زا  دوب و  هدروآ  درگ  یگرزب  هاپـس  نایفـسوبا  »

زج دندمآ  ناتورملق  زکرم و  هب  هک  هتشذگ  گنج  رد  دیشکن . رکـشل  دینامب و  ناترهـش  رد  هک  تسا  رتهب  دیرادن . ار  شربارب  رد  يرادیاپ 
زا اهنآ  اب  ییورایور  يارب  دیهاوخیم  الاح  دشیمخز . دمحم  صخـش  دنتفر و  نتـشک  هب  امـش  نارـس  تفاین و  ییاهر  ناشگنچ  زا  يرارف 
نآ رد  هک  تسایمـسوم  درز  ردب » . » دیاهتفرگ هک  تسا  یمیمـصت  دب  نیا  دیگنجب ؟ اهنآ  اب  ارحـص  زا  ياهطقن  رد  دـیور و  نوریب  ناترهش 

دوریم اج  ره  دسریم و  هک  ره  هب  میعن  درب »! دهاوخن  رد  هب  ملاس  ناج  امـش  زا  رفن  کی  یتح  نم  يهدیقع  هب  دنوشیم . عمج  مدرم  همه 
هب نابز  ناناملـسم  زا  ياهدع  هک  اجنآ  ات  دنادرگیم  لیمیب  یگنج  رفـس  هب  تبـسن  دناسرتیم و  ار  اهنآ  ات  دنکیم  رارکت  ار  اهفرح  نیمه 

دیآیم هک  هاپـس  نیا  گنچ  زا  دمحم  : » دنیوگیم دـنوشیم و  لاحـشوخ  مه  نایدوهی  ناقفانم و  دـنیاشگیم . يو  يأر  دـییأت  قیدـصت و 
هباشم ياهشرازگو  دسریم  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  دنناسرتب . ار  ناناملسم  ات  درادیم  نآ  رب  ار  شنارادفرط  مه  ناطیـش  درب »! دهاوخن  ردب  ناج 

داهج www.Ghaemiyeh.comيربمایپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفـص 379] دیاین [ ...! گنج  هب  يو  هارمه  یـسک  دنکن  هک  دیآیم ، دـیدپ  يو  رد  میب  نیا  دـیآیم و  شیارب  صوصخ  نیا  رد  ررکم  و 
نم هارمه  رفنکی  رگا  یتح  تسوا  تسد  رد  ناج  هکنآ  هب  دـنگوس   » هک درادیم  راهظا  هنایذوم  ياههعیاش  اهـشرازگ و  نداـهن  میقع  يارب 

هک ار  یسرت  دنادرگیم و  هاگآ  ار  ناشلد  انیب و  ار  ناناملـسم  لقع  مشچ  ربمایپ ، نخـس  يهلیـسوب  دنوادخ  تفر »! مهاوخ  گنج  هب  دشابن 
زا سپ  ربمایپ  دنوشیم . درز  ردـب »  » يهنالاس رازاب  راپـسهر  رایـسب  ياهالاک  اب  ناناملـسم  ات  دـیادزیم ، تسا  هتخادـنا  نانآ  لد  هب  ناطیش 
هام لاله  هک  یبش  دیآیم . نوریب  رهـش  زا  یگنج  درم  دصناپ  رازهکی و  اب  دزاسیم  هنیدم  رد  شیوخ  نیـشناج  ار  هحاور  نب  هللادبع  هکنیا 

نایفسوبا فرط ، نآ  زا  . دباییم ماود  مامت  زور  تشه  دوشیم و  اپرب  رازاب  هدعقیذ  لوا  حبص  دنسریم . ردب »  » هب ددرگیم  نایامن  هدعقیذ 
دیاب ام  تساشوک . تخـس  وا  و  دزاس ، فرـصنم  یگنج  رفا  ار  دمحم  ناوریپ  ات  میداتـسرف  ار  دوعـسم  نب  میعن  : » دیوگیم شیرق  نارـس  هب 

زا گنج  دصق  هب  ام  هک  دونـشب  دشاب  هدیـشکن  رکـشل  دـمحم  رگا  ات  میدرگرب  هکم  هب  ییامیپهار  بش  ود  ای  کی  زا  سپ  مینک و  تکرح 
دـشاب هدیـشک  رکـشل  رگا  و  دـشاب . يو  یـسایس  نایز  هب  اـم و  عفنب  نیا  و  میاهتـشگزاب ، تسا  هدـماین  وا  نوچ  میاهدـمآ و  نوریب  ناـمرهش 

یبوخ رایسب  ریبدت  : » دنیوگیم شیرق  نارس  تسا »! دعاسم  فلع  بآ و  رپ  لاس  گنج  يارب  دوب و  یلاسکـشخ  لاسما  هک  تفگ  میهاوخ 
یم نایفـسوبااجنآ  رد  [ 440  ] هنجم هب  اـت  دـننکیم  تکرح  بسا  هاـجنپ  دـسریم و  نت  رازه  ود  هب  هک  شیرق  زا  یهاپـس  اـب  هاـگنآ  تـسا 

يریـس ریـش  مینارچب و  ار  دوخ  ياههلگ  میناوتب  دـشاب و  زیخلـصاح  داـبآ و  هک  تسا  بساـنم  یلاـس  گـنج  يارب  نوچ  میدرگرب . دـیوگ :
: دنیوگیم و  دنمانیم ، لوغرب »  » هاپـس ار  هاپـس  نیا  هکم  مدرم  دـیدرگرب »! مه  امـش  مدرگیمرب ، نم  تسا . یلاسکـشخ  لاسما  و  میروخب ،
. دنهدیم لیکشت  ار  ناگدننکتکرش  تیرثکا  ناناملـسم  درز  ردب »  » رازاب رد  هحفـص 380 ] دندرگربو [ ! دنروخب  لوغرب  شآ  دنتفر  اهنیا 

ربمایپ یشکرکشل  نیتسخن  رد  تسا و  هرمضینب  يهلیبق  زا  هک  ورمع  نب  یشخم  تسا . مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسد  رد  نانآ  مچرپ 
دنعمج رازاب  رد  مدرم  يهمه  هکیلاح  رد  تسا  هتـسب  یتشآ  نامیپ  ربماـیپ  اـب  شیوخ  يهلیبق  یگدـنیامنب  تسا  هتفرگ  تروص  نادو  هب  هک 

امـش ار  رازاب  نیا  ناگدننکتکرـش  هکیروطب  دـیاهدمآ  رازاب  نیا  هب  نات  همه  هک  میاهتفای  عالطا  دـمحم ، يا  : » دـیوگیم هدـمآ  ربمایپ  دزن 
اب هک  میاهدـمآ  رطاخ  نیا  هب  طقف  ام  يرآ ، :» دـیامرفیم دـسرب  وا  یـشرق  نانمـشد  شوگ  هب  ربخ  هک  نیا  يارب  ربماـیپ  دـیهدیم .» لیکـشت 

وغل امـش  تقفاوم  اب  تاهلیبق  اب  وت و  اب  ار  دوخ  یتشآ  نامیپ  یهاوخب  مه  رگا  میگنجب . اهنآ  اب  ات  میاهدـمآ  میتشاد و  گنج  رارق  نایفـسوبا 
ینامیپ هب  درک و  میهاوخن  امش  هب  یضرعت  هنوگچیه  ام  هن ، : » دیوگیم یـشخم  میگنجیم .» امـش  اب  لحم ، نیا  زا  نتفر  زا  شیپو  مینکیم 

هدوب و رازاب  نیا  رد  زور  تشه  ره  هک  وا  دونـشیم . مه  یعازخ  دبعم  یبا  نب  دـبعم  ار  وگتفگ  نیا  دـنام .» میهاوخ  دـهعتم  میراد  وت  اب  هک 
نیتسخن دـناسریم و  هکم  هب  ار  دوخ  باتـش  هب  تسا  هدینـش  ربمایپ  اـب  ار  یـشخم  يوگتفگ  هدـید و  ار  ناناملـسم  زین  ناگدـننکتکرش و 
لیکـشت ناـنآ  ار  ناگدـننک  تکرـش  هک  نیا  زا  دـیوگیم و  نخـس  دـمحم  ناوریپ  ترثک  زا  دروآیم . شیرق  يارب  ار  رازاـب  نآ  شرازگ 

تـشه دندمآ و  اجنآ  هب  شناوریپ  زا  نت  رازه  ود  اب  دـمحم  هک  دـیوگیم  و  تسا . هدومرف  ورمع  نب  یـشخم  هب  ربمایپ  هچنآ  دـناهدادیم و 
! راذگن اهنآ  اب  یگنج  رارق  متفگن  وت  هب  دحا  گنج  زور  : » دیوگیم نایفـسوبا  هب  هیما  نب  ناوفـص  دش . هدـیچرب  رازاب  ات  دـندنام  مامت  زور 
ام هیلع  هدرک و  ادیپ  تأرج  تسا و  هدش  هدعو  فلخ  نیا  ثعاب  ام  فعـض  دننکیم  رکف  میدـشن  رـضاح  نامرارق  رـس  ام  دـندید  هک  الاح 

يراذگهیامرـس نآ  يارب  دـنناوتیم  اـت  دـنیآیمرب و  يدـیدج  گـنج  كرادـت  ینیچ و  همدـقم  یپ  زا  شیرق  نآ ، رثا  رب  دـنا »! هدـش  ریلد 
گنج جراخم  زا  یمهـس  هکم  یلاها  يهمه  يارب  دـننک . جیـسب  ار  درگنابایب  ریاـشع  اـت  دنتـسرفیم  هحفـص 381 ] ار [  یناسک  دـننکیم و 

« هیقوا  » کـی زا  رتـمک  سک  چـیه  زا  هکیروـطب  دـنروایب  داـیز  هچ  مک و  هـچ  یغلبم  دـنزاسیم  روـبجم  ار  اـهنآ  دـنرادیم و  ررقم  هدـنیآ 
هزور تشه  شورف  دیرخ و  رد  تیقفوم  یماظن و  یـسایس -  ییامن  تردـق  زا  سپ  ناناملـسم  ! قدـنخ گنج  يارب  همه ، نیا  دـنریذپیمن .

یگنج و رفـس  نآ  يهراب  رد  اهدعب  نافع  نب  نامثع  دندرگیمرب . هنیدم  هب  هدـعقیذ  مهدزناش  رد  زور  هدزناش  رفـس  کی  زا  سپ  رازاب  نآ 
رانید کی  يرانید  ره  زا  و  متفر ، ردب »  » يهنالاس رازاب  هب  ییاهالاک  اب  مه  نم  دنتسب و  رفس  راب  ییاهالاک  اب  ناناملـسم  : » دیوگیم يراجت 

[ . 441 « ] میتشگزاب میتشاد  نامراگدرورپ  فطلب  یتورث  شیازفا  دوس و  هکیلاح  رد  ام  يهمه  مدرب . دوس 
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کیتع نب  هللادبع  تیرومأم 

نز کی  هک  کیتع -  نب  هللادبع  زا : دنترابع  هورگ  ياضعا  دنـشکب . ار  يدوهی  عفاروبا  ات  دهدیم  تیرومأم  هرفن  جنپ  هورگ  کی  هب  ربمایپ 
مراهچ هبنشود  هاگرحـس  هورگ  نانـس . نب  دوعـسم  و  یعازخ ، نب  دوسا  هداتقوبا ، سینا ، نب  هللادبع  تسا -  هداد  ریـش  ار  وا  ربیخ  زا  يدوهی 

. تساجک رد  هک  دـهدیم  ماغیپ  شردام  هب  کیتع  نب  هللادـبع  دنـسریم  ربیخ  هب  یتقو  دوریم . ربیخ  هب  دوشیم و  جراخ  هنیدـم  زا  هجحیذ 
دزن ار  ام  دسریم . ارف  بش  : » دیوگیم ردام  هب  هللادـبع  اذـغ ، نآ  زا  ياهراپ  ندروخ  زا  سپ  . دـیآیم نان  امرخ و  زا  رپ  ياهسیک  اب  شدرام 

هحفـص 382] رازه [  راهچ  هکیلاح  رد  یـشاب  ربیخ  رد  یناوتیم  روطچ  : » دیوگیم نک .» ربیخ  دراو  ار  ام  هدب . اج  ندـیباوخ  يارب  تدوخ 
هللادبع یبای »؟ تسد  وا  رب  تنساوت  یهاوخن  وت  : » دیوگیم عفاروبا .» : » دهدیم باوج  يراد »؟ ار  یـسک  هچ  دصق  تسا !؟ نآ  رد  وجگنج 

دینک و نارباع  نایرج  دراو  ار  ناتدوخ  دش  هک  بش  : » دیوگیم ردام  موشیم .» هتشک  هار  نیا  رد  ای  مشکیم و  ار  وا  ای  ادخ  هب  : » دیوگیم
نانآ هب  دنوریم . وا  يهناخ  هب  بیترت  نیمهب  بش  «. دییایب نم  يهناخ  هب  دیوش و  یفخم  ییاج  رد  دش  تولخ  اههچوک  هک  نیمه  دـییایب و 

ندروخ يارب  دناوتن  دیایب و  اهنآ  يهناخ  هب  ینامیهم  يارب  یـسک  هک  نیا  سرت  زا  دندنبیمن  ار  ناشهناخ  برد  بش  نایدوهی  : » دـیوگیم
تولخ اههچوک  یتقو  دروخب ». ماش  هناخبحاص  اب  هدش  ياهناخ  دراو  زاب  برد  زا  دـناوتیم  سک  ره  تهج  نیمه  هب  دوش . هناخ  دراو  ماش 

زاـب ناـتیورب  ار  برد  میاهدروآ . عفاروبا  يارب  ياهیدـه  اـم  دـییوگب  دـیورب و  عفاروبا  هناـخ  هب  دـیتفیب و  هار  : » دـیوگیم ناـنآ  هب  دوـشیم 
هب دنـسریم  دوـشیم و  هتـسب  ربـیخ  ياـههناخ  يهمه  برد  اـت  دـندنبیم  ار  نآ  دنـسریم  یبرد  ره  هب  دـنتفایم و  هار  هـب  درک .» دـنهاوخ 

. دننزیم ار  عفاروبا  يهناخ  برد  هتخادنا  ولج  دنادیم  يدوهی  نابز  هک  ار  کتیع  نب  هللادـبع  هاگ  نآ  وا . للجم  گرزب و  يهناخ  کیدزن 
دیاشگیم ار  برد  نز  ماهدروآ » عفاروبا  يارب  ياهیده  : » دیوگیم يدوهی  نابز  هب  هللادبع  تسیک »؟ : » دیوگیم دیآیم و  برد  مد  شنز 

توکـس هب  راداو  دـیدهت و  ار  وا  ریـشمش ، نداد  ناـشناب  سنا  نب  هللادـبع  دـشکب ، داـیرف  دـهاوخیم  دـتفایم  هحلـسا  هب  شمـشچ  یتقو  و 
یهدن ام  ناشن  ار  وا  رگا  تساجک ؟ عفاروبا  : » دنیوگیم وا  هب  دباییم  زاب  ار  دوخ  شمارآ  نز  یتقو  توکـس  هظحل  دنچ  زا  سپ  دـنکیم .
يهدوت نوچ  هک  شندب  يدیفـس  زا  ار  وا  . دـنوشیم یکیرات  همین  قاطا  دراو  تسا .» قاطا  نآ  رد  اجنآ  : » دـیوگیم تشک »! میهاوخ  ار  وت 

. دروآیم رب  دایرف  نز  ددرگیمرب . دـنکیم و  ریگ  فقـس  هب  اهریـشمش  تسا  هاتوک  هناخ  فقـس  نوچ  دـنهدیم . صیخـشت  تسا  ياهبنپ 

. تسا هدومرف  یهن  نانز  نتـشک  زا  ادخ  رمبایپ  هک  دـنروآیم  دایب  یلو  دورب  وا  فرط  هب  دـهاوخیم  هحفـص 383 ] هورگ [  ياضعا  زا  یکی 
دنیبیم ياهبنپ  يهدوـت  هچنآ  رب  ار  شریـشمش  دـهدیمن  زیمت  ار  يزیچ  یتخـسب  زج  یکیراـت  رد  تسا و  روـک  بش  هک  سینا  نب  هللادـبع 

دونـشیم و رتسب  رد  ار  ریـشمش  نتفرورف  يادـص  ات  دربیمورف  تسا  بارـش  زا  هتـشابنا  هک  وا  مکـش  رد  ار  نآ  شیوخ  ندـب  راشف  اب  هداهن 
. تسا هتـشاذگ  اـج  عفاروبا  يهناـخ  رد  ار  شناـمک  هک  دوشیم  هجوتم  هداـتقوبا  . دـنیآیم نوریب  هناـخ  زا  تسا . هدـش  هتـشک  هک  دـمهفیم 
وا راچان  دروخیم . چیپ  شیاپ  نتـشگرب  رد  دروایب  ار  شنامک  ات  دوریم  دریذپیمن . رذگب »! تنامک  ریخ  زا  : » دنیوگیم وا  هب  شناتـسود 

ار دوـخ  يهناـخ  برد  یـسک  یتدـم  اـت  دـنوشیم . ادـصمه  وا  اـب  هناـخ  لـها  دـشکیم و  داـیرف  عـفاروبا  نز  دـنربیم . دوـخ  شود  رب  ار 
دوـش ناـهنپ  تسا  بآ  روـبع  لـحم  هک  ربـیخ  راـصح  ياـههنخر  زا  یکی  رد  تـصرف  نـیا  زا  هدافتـسا  اـب  دـناوتیم  هورگ  و  دـیاشگیمن ،
نـالا نیمه  ناـمجاهم  : » دـیوگیم وا  هب  عفاروبا  نز  دنـسریم . مه  بنیزوبا -  ثراـح -  دنـسریم ، عفاروبا  يهناـخ  هب  يدوهی  ياههتـسد 

هب اهنآ  زا  ییاههتسد  هک  نیا  اب  دباتـشیم و  هورگ  بیقعت  هب  دنناور  وا  یپ  رد  تسدب  لعـشم  يدوهی  رازه  هس  هکیلاح  رد  ثراح  دنتفر .»
ار یـسکو  دـنوریم  بیقعت  هب  ینالوط  یتفاسم  یتقو  دـننیبب . ار  نانآ  دـناوتیمن  دـنناهنپ  نآ  هت  رد  هورگ  دارفا  هک  دنـسریم  يرهن  هرانک 

رگا متخانش . ار  کیتع  نب  هللادبع  يادص  : » دیوگیم یتخانش »؟ ار  اهنآ  زا  یـسک  : » دنـسرپیم وا  زا  هتـشگرب  عفاروبا  نز  شیپ  دنباییمن 
عفاروبا مینیبب  میورب  : » دـنیوگیم نایدوهی  زا  یـضعب  دـنوریم . اهنآ  بیقعت  هب  هرابود  تسا .» هدوب  اهنآ  هارمه  اعطق  دـشاب  اـم  رهـش  رد  وا 

ار یکشخ  يهخاش  دزاسیم و  اهنآ  هیبش  ار  دوخ  دوریم و  اهنآ  هارمه  هدرک  هدافتـسا  تیعقوم  نیا  زا  یعازخ  نب  دوسا  هن »؟ ای  تسا  هدرم 
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دننکیم هاگن  عفاروبا  هب  دـنراد  همه  يدوهی و  زا  تسا  هدـش  رپ  دـنیبیم  دوشیم . خاک  دراو  اهنآ  هارمه  هب  دریگیم و  تسدـب  هدز  شتآ 
هک دنزیم  دایرف  و  هدرم ؟ ای  تسا  هدنز  دنیبب  ات  دنکیم  هاگن  هتفر  وا  نیلاب  هب  یلعـشم  اب  مه  هحفص 384 ] وا [  نز  تسا ؟ لاح  هچ  رد  هک 

دراو یعازخ  نب  دوـسا  دـنوریم . وا  يهشـال  ندرک  روـگ  هب  يارب  ادـصمه  نانکنویـش و  ناـیدوهی  تسا »! هدرم  مسق  یـسوم  يادـخ  هب  »
ار ارجام  هدناسر و  ناتسود  هب  ار  دوخ  دوشیم و  رهن  دراو  تسا  هدرک  رید  دنیبیم  نوچ  دعب  دشاب . نایرج  دهاش  ات  دوشیم  اهنآ  تیعمج 
رد ار  هنیدم  هار  هاگنآ  دنوشیم . دیمون  هتـسخ و  وجتـسج  بیقعت و  ياههتـسد  ات  دننامیم  اجنآ  رد  زور  ود  دـنکیم . ناتـساد  نانآ  يارب 

کی زا  سپ  هک  یماگنه  تسا ! هدیـسر  تکاله  هب  عفاروبا  وا  يهبرـض  اب  هک  تسا  یعدـم  نانآ  زا  کـی  ره  هکیلاـح  رد  دـنریگیم  شیپ 
شاـبداش دورد و  يو  هب  ناـنآو  دـیوگیم ، دـماشوخ  ناـنآ  ندـید  اـب  تسا . ربـنم  زارف  رب  ربماـیپ  دنـسریم  هنیدـم  هـب  هزور  هد  تیرومأـم 

ار ناتریـشمش  کیاکی  : » دیامرفیم میتسه »! وا  نتـشک  یعدم  ام  کیاکی  و  يرآ ، : » دننکیم ضرع  دیتشک »؟ ار  وا  : » دسرپیم دنیوگیم .
ییاذغ تارذ  تسا . هتشک  ار  وا  نیا  : » دیامرفیم سینا  نب  هللادبع  هب  هراشا  ناشیاهریشمش  یسررب  هظحالم و  زا  سپ  دیهدب .» ناشن  نم  هب 

[ . 442 !« ] تسا هدنام  سینا  نب  هللادبع  ریشمش  يور  رب  تسا  هدوب  وا  يهدعم  رد  هک 

عاقرلا تاذ  هب  یشکرکشل 

. ماهدروآ دجن  زا  : » دیوگیم ياهدروآ »؟ اجک  زا  ار  سانجا  نیا  : » دنسرپیم وا  زا  دشورفیم . هدروآ  طبن  رازاب  هب  دوخ  اب  ییاهالاک  يدرم 
هب وا  نخـس  شرازگ  دیاهتـسشن »! اهنآ  زا  ربخیب  لفاغ و  امـش  منیبیم  دننکیم و  عمج  ورین  امـش  اب  گنج  يارب  هبلعث  رامنا و  لئابق  مدید 

دصتشه ای  دصتفه  ياهتفگ  هبو  دصراهچ -  اب  دوخ  درامگیم و  رهش  يهرادا  هب  ار  نافع  نب  نامثع  مرحم  مهد  هبنش  بش  دسریم . ربمایپ 
يهرد دراو  درذگیم و  تسا -  عرف  کیدزن  یگرزب  يهدـکهد  هک  قیـضم -  زا  دـیآیم . نوریب  هنیدـم  زا  یگنج  هحفـص 385 ] درم [  - 

چیه هک  دنهدیم  شرازگ  دندرگیمرب  هک  بش  دتـسرفیم . وس  ره  هب  ار  یتشگ  ياههتـسد  دنامیم و  زور  کی  دنزیم . ودرا  هدـش  هرقش 
دننیبیم دسریم . اهنآ  يارـس  همر  اهرداچ و  لحم  هب  ات  دوریم  مالـسا  هاپـس  اب  ربمایپ  دناهدرک . ادیپ  يا  هزات  ياپدر  یلو  دناهدیدن  ار  سک 

میب ناناملسم  دنساره و  رد  رگیدکی  زا  نیفرط  دنافرشم . مالسا  هاپـس  رب  هتفر و  اههوک  زارف  هب  نانیـشنارحص  تسین و  اجنآ  رد  سکچیه 
ات ربمایپ  هک  دنسرتیم  نیا  زا  مه  نانیشنارحص  دننزب . نوخیبش  نانآ  هب  هدش  ریزارس  هوک  زا  اهنیا  دنرب  هلمح  نمشد  هب  نوچ  هک  دنراد  نآ 

بیترت نیدب  دیامرفیم ، هماقا  ار  فوخ  زامن  نیتسخن  طیارـش ، نیا  رد  ربمایپ  . دیوگن نیمزرـس  نآ  كرت  دنکنرب  اج  نآ  زا  ار  اهنآ  يهشیر 
ار هدجس  ود  تعکر و  کی  دنریگیم . رارق  نمشد  يوربور  ياهتسد  دنتسیایم و  زامن  هب  وا  رس  تشپ  ياهتسد  دتـسیایم و  هلبق  هب  ور  هک 

کی هدـمآ  رگید  يهتـسد  و  دـنهد ، مالـس  هداد  ماجنا  ار  هدجـس  ودو  رگید  تعکر  ات  دـنامیم  هتـساخرب  هاگ  نآ  دـناوخیم  هتـسد  نیا  اب 
اب ار  تعکر  نیا  یتقو  تسا . هداتـسیا  نمـشد  هب  ور  لوا  يهتـسد  لاح  نآ  رد  دـناوخیم و  نانآ  اب  ماـجنا  ار  رگید  يهدجـس  ود  تعکر و 

لحم رد  ناناملـسم  [ . 443  ] دهدیم مالـس  هاگ  نآ  دـنناوخب  يدارف  ار  رگید  يهدجـس  ود  تعکر و  نانآ  ات  دـنامیم  هتـسشن  دـناوخ  نانآ 
. دزرویم قشع  وا  هب  شرهوش  هک  تسا  یناوج  ابیز و  نز  نایم  نآ  رد  دـننکیم . ریـسا  ریگتـسد و  ار  یناـنز  نمـشد ، يارـس  همر  عمجت و 

نوخ ای  درواین  دراو  ربمایپ  هب  ياهبرض  ات  دزیخرب و  نانآ  بیقعت  هب  هک  دنکیم  دای  دنگوس  رهوش  دهنیم  هنیدم  هب  يور  مالسا  هاپـس  یتقو 
ینافوت یبش  اب  شیوخ  ریسم  رد  هاپس  ددرگنزاب . شناسک  هحفص 386 ] شیپ [  دزاسن  دازآ  ار  شرسمه  ای  دزیرن  ار  مالسا  نایهاپس  زا  یکی 

دابع رـسای و  نب  رامع  دهدیم »؟ ینابهگن  بشما  یـسک  هچ  : » دسرپیم هاگ  نآ  دربیم و  ياهرد  يالاب  هب  ار  هاپـس  ربمایپ ، دوشیم . وربور 
درم ود  نیا  دتسیایمن  مدکی  داب  دنت  هکیلاح  رد  داد .» میهاوخ  ینابهگن  امـش  يارب  ادخ ، ربمایپ  يا  ام  : » دننکیم ضرع  هتـساخرب  رـشب  نب 

یهاوخیم یهدب ؟ ینابهگن  هک  یلیام  بش  تمـسق  مادک  : » دـیوگیم يرگید  هب  یکی  دـعب ، یتعاس  دننیـشنیم . هرد  يهناهد  رب  دـهاجم 
و شاب .» نابهگن  وت  بش  لوا  يهمین  : » دیوگیم رـسای  نب  رامع  یهدب »؟ ینابهگن  وت  ار  مود  يهمین  مهدب و  ینابهگن  نم  بش  لوا  يهمین 

ياهبرـض یپ  زا  هدرک  هدافتـسا  نافوت  شمارآ  تصرف  زا  مه  ادـخ  نمـشد  نآ  دـناوخیم . زامن  هتـساخرب  رـشب  نب  دابع  و  دـمرآیم ، دوخ 
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هب هداهن  نامک  يهلچ  هب  يریت  تسا . هاپـس  رادـساپ  وا  هک  دربیم  یپ  دـنیبیم  کـیدزن  زا  ار  داـبع  یهایـس  نوچ  و  دـیآیمرب . هناریگلفاـغ 
دنکفایم يرگید  ریت  كرـشم  دنکفایم . نیمز  رب  هدیـشک  نوریب  ندب  زا  ار  ریت  نآ  دابع  دریگیم . ياج  شرکیپ  رد  ات  دنکفایم  وا  فرط 

. دازدنایم ییوس  هب  هدروآ  نوریب  دوخ  تسدب  زین  ار  موس  ریت  دنکفایم و  نیمز  رب  هدروآ  نوریب  مه  ار  نآ  دابعو  دنیشنیم  شرکیپ  رد  ات 
مراد هک  زیخرب  : » دیوگیم رامع  هب  دـنکیم و  مامت  ار  شزامن  هتفر  هدجـس  عوکر و  هب  دـنامیمن  يو  رد  یقمر  زج  يزیرنوخ  رثا  رب  یتقو 
ردارب : » دیوگیم دابع  نب  رامع  دناهدرب . یپ  وا  دوجو  هب  هک  دمهفیم  رامع  حبـش  ندید  اب  كرـشم  دزیخیمرب . باوخ  زا  رامع  مریمیم »!
شیپ متساوخیمن  مدناوخیم و  ار  فهک  يهروس  متشاد  نم  : » دیوگیم يدرکن »؟ رادیب  ارم  درک  تباصا  وت  هب  ریت  نیلوا  یتقو  ارچ  ناج !

نم هب  ار  شیناـبهگن  ادـخ  ربماـیپ  هک  یعـضوم  هک  متـشادیمن  ار  ینارگن  نیا  رگا  منک . ماـمت  ار  مزاـمن  مرب  ناـیاپ  هب  هروس  نآ  هک  نیا  زا 
هتفرگ ار  ياهدنرپ  يهجوج  ناناملسم  زا  یکی  ناهاگحبـص  !« مدادیم همادا  زامن  هب  هدش  هک  مه  تداهـش  زرم  ات  دتفا  رطخ  هب  تسا  هدرپس 

نیا يهدهاشم  زا  ناناملسم  دنیـشنیم . نآ  رانک  رد  هدمآ  نارپ  شدرام  درگنیم  هجوج  نآ  هب  ربمایپ  هکیلاح  رد  هحفص 387 ] دروآیم [ .
! دنکفایم نآ  رب  ار  دوخ  شاهجوج  اب  رهم  رـس  زا  هنوگچ  هک  دینکیم  بجعت  هدنرپ  نیا  زا  : » دیامرفیم ربمایپ  دنیآیم . تفگـش  هب  هرظنم 

هدنامن هاپـس  چوک  هب  يزیچ  !« دراد شیوخ  يهجوج  اب  هدنرپ  نیا  هک  تسا  يرهم  زا  شیب  امـش  هب  تبـسن  ناتراگدرورپ  رهم  مسق  ادـخ  هب 
ریز دـییامرفب  ادـخلوسر ، يا  : » دـیوگیم رباج  دوریم . تسا  هتـسشن  یتخرد  ریز  هک  يراصنا  هللادـبع  نب  رباـج  فرط  هب  ربماـیپ  هک  تسا 
هکت دـنچ  تسد  اب  ار  نامه  درواـیب . ندروخ  يارب  يزیچ  اـت  دزیخیمرب  رباـج  دنیـشنیم . تخرد  يهیاـس  رد  دوریم و  تخرد .» يهیاـس 

میاهدروآ هنیدـم  زا  هک  ياهقوذآ  هویم و  زا  : » دـیوگیم ياهدروآ ؟» اجک  زا  ار  نیا  : » دـسرپیم ربمایپ  دراذـگیم . ربمایپ  تمدـخ  هب  هدرک 
نت رب  هراپ  هراپ  ياهماج  دسریمارف . تسا  هدوب  نارتش  يرادـهگن  رومأم  بش  هک  یناملـسم  دروخیم . نآ  زا  ياهعطق  تسا ». هدـنام  یقاب 

نادهماج رد  هک  دراد  ون  هماج  ود  ادخ ، ربمایپ  يا  يرآ  : » دنیوگیم درادن »؟ نیا  زج  ياهماج  : » دسرپیم شناتسود  رباج و  زا  ربمایپ  دراد .
نیا : » دـیامرفیم هدـعنآ  هب  ور  ربمایپ  دوریم . دـشوپیم و  هدروآرد  ار  شیاهـسابل  رآرد .» ار  تیاهـسابل  : » دـیامرفیم وا  هب  ربمایپ  تسوا .»

ربمایپ يا  ادخ  هار  رد  : » دیوگیم هتشگرب  دونشیم  ار  نخـس  نیا  هک  درم  نآ  دنزب »! ار  وا  ندرگ  ادخ  تسا ، روط  نیا  ارچ  وا  تسین ؟ رتهب 
شندرگ ماجنارـس  دیوگیم : اهدعب  تسا  هعقاو  نیا  يهدننک  لقن  دهاش و  هک  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  ادخ »! هار  رد  : » دـیامرفیم ادـخ »؟

مخت هس  یثراح  دیز  نب  ۀبلع  تسوا  ناتسود  رباج و  اب  وگتفگ  مرگرس  ادخ  لوسر  هکیلاح  رد  . دش هدز  هناحلسم ) داهج  رد  (و  ادخ هار  رد 
اهنیا : » دیامرفیم رباج  هب  ربمایپ  مدرک .» ادیپ  یغرمرتش  يهنال  رد  ار  اهمخت  نیا  هحفص 388 ] ربمایپ [ ، يا  : » دیوگیم دروآیم و  غرمرتش 
ادـیپ یناـن  یلو  دوریم  ناـن  يوجتـسج  هب  دوخ  دروآیم و  دزاـسیم و  وکوک  یگرزب  ینیـس  رد  ار  اـهنآ  هتـساخرب  راـبج  زپب .» ریگب و  ار 
وکوک یلو  تسا  هدیشک  اذغ  زا  تسد  هدش و  ریس  ربمایپ  دنیبیم  رباج  دنروخیم . نان  نودب  ار  وکوک  شناتسود  ربمایپ و  راچان  دنکیمن .

مرگ زا  شیپ  هاپس  سپس  دنروخیم . ریس  وکوک  نآ  زا  رباج  ناتـسود  يهمه  دزیخیمرب و  هرفـس  رـس  زا  ربمایپ  تسا . هدنام  اجرب  نانچمه 
ضرع رباـج »؟ ياهدـنام  بقع  ارچ  : » دـیامرفیم هتفر  رباـج  غارـس  هب  ربماـیپ  هک  تسا  هار  رد  ناـنچمه  هاپـس  . دـنکیم تکرح  اوـه  ندـش 

رباـج زا  دـناباوخیم و  ار  شرتش  ربماـیپ  دناهتـشاذگ »! اـهنت  ارم  دـناهتفر و  همه  تسا . هدـش  مبیـصن  یناوتاـن  رتش  مدـب  تخب  زا  : » دـنکیم
رس رب  ار  نآ  دمدیم و  نآ  رد  هدناوخ  ییاعد  ربمایپ  . دهدیم شترـضح  هب  یبآ  فرظ  و  يرآ » : » دیوگیم يراد »؟ هارمه  بآ  : » دسرپیم

رباج هب  دعب  دنزیم . نآ  هب  هتسهآ  يهبرـض  دنچ  هدرک  دنلب  اج  زا  ار  رتش  هتفرگرب  یتسدبوچ  سپـس  . دشاپیم رتش  ياپ  تسد و  تشپ و  و 
ربمایپ . دـنزب ولج  نآ  زا  دراذـگیمن  دـهدیم و  هقباسم  ربمایپ  رتش  هدام  اـب  دـنیبیم  دوشیم  راوس  رباـج  هک  نیمه  وش »! راوس  : » دـیامرفیم

ارچ نز - نز -؟ ای  هزیـشود  هلب -. ياهدرک -»؟ جاودزا  : » دسرپیم وا  زا  دنکیم . وگتفگ  وا  اب  تسا  ناور  هراوس  رباج  رانک  زا  هک  نانچمه 
ياجرب رتخد  هن  دش و  دیهـش  دحا  گنج  رد  مردپ  تیادف ! مردام  ردپ و  دنک -!؟ يزاب  وت  اب  وا  ینک و  يزاب  وا  اب  ات  یتفرگن  یناوج  رتخد 

راک دـیامن -. هرادا  ار  يوضع  رپ  يهناـخو  دـنک  هحفـص 389 ] یتسرپرـس [  ار  اهنآ  دـناوتب  اـت  مدرک  جاودزا  يرادهناـخ  نز  اـب  نم  داـهن .
ار اهیتشپ  دوش  رادربخ  هک  ترسمه  مینارذگیم . اج  نآ  رد  زور  کیو  میربیم  رس  يرتش  میدیسر  رارص »  » هب یتقو  ياهدرک . ياهنالقاع 
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هب یتقو  لاحره  هب  تشاد . یهاوخ  هللاءاشنا  میرادـن -. یتشپ  ام  ربمایپ ، يا  ادـخب  دزاسیم -! وت  زا  یئاریذـپ  يهدامآ  ار  هناـخ  دـناکتیم و 
.- رباج يا  شورفب  نم  هب  ار  ترتش  نیا  درک -. مهاوخ  لمع  دـیآرب  متـسد  زا  هچ  ره  مشچ ، نک -. راتفر  هناکریز  ترـسمه  اب  یتفر  هناـخ 
ناج هب  هن ، ادـخلوسر -! يا  دـینک  نوبغم  ارم  دـیهاوخیم  مرخیم -! مهرد  کـی  هب  دـنچ -. هب  دـییامرفب  دـشاب . نم -. هب  شورفب  ار  نآ  هن ،

قح مه  هنیدـم  اـت  و  مدـیرخ ، مریذـپیم -. ارچ ، ینکیمن -؟ لوبق  مه  زاـب  مهرد . لـهچ  هب  هب  مهرد ... هس  هب  هدـب ...! مهرد  ود  هب  مدوخ !
منیچب و ار  شناتـسلخن  يهوـیم  مرظتنم  يدرک -»؟ هچ  تردـپ  ياـهضرق  ب ا  : » دـسرپیم رباـج  زا  ربماـیپ  هرقـش »  » رد . وـت اـب  نآ  يراوـس 

امرخ راب  دنچ  هک  يدوهی  محشوبا  دنتسه -؟ یناسک  هچ  اهراکبلط  مشچ -. نک -. ربخ  ارم  يدیچ  ار  اهامرخ  یتقو  میهدب -. ار  شیاهضرق 
يدـیچ ار  اـهنآ  یتـقو  ادرف -. ینیچب -؟ ینک و  عطق  ار  اـمرخ  ياـههشوخ  یهاوـخیم  تقو  هچ  هحفـص 390 - ] تسا [ . راکبلط  مردـپ  زا 
روتـسد دنـسریم  رارـص »  » هب مرحم  مجنپ  تسیب و  هبنـشکی  زور  نوچ  . رگید فرط  ار  اـمرخ  عاونا  رگید  راذـگب و  فرط  کـی  ار  هوجع » »
هنیدـم دراو  مرحم  مشـش  تسیب و  هبنـشود  دـننامیم . اجنآ  رد  زور  کی  دـننک . هیهت  هاپـس  يارب  ییاذـغ  هدـیرب  رـس  ار  يرتش  اـت  دـهدیم 

رب دربیم و  هتفرگ  ار  رتش  يهناهد  حبـص  ادرف  تسا ... هدومرف  هچ  وا  دروم  رد  يو  هب  ربمایپ  هک  دیوگیم  شیوخ  رـسمه  اب  رباج  . دنوشیم
نآ تسا  نیمه  : » دـسرپیم وا  زا  دـیآیم  نوریب  هناخ  زا  نوچ  ربمایپ . ندـمآ  نوریب  راظتنا  هب  دنیـشنیمو  دـناباوخیم  ربمایپ  يهناخ  برد 
نیا ناجومع !  » هک رباج  هب  و  هدب » وا  هب  مهرد  لهچ  ورب و  : » دـیامرفیم لالب  هب  دـیدیرخ .» امـش  هک  تسا  نامه  يرآ ، : » دـیوگیم رتش »؟

: دیوگیم يرآ .» : » دیوگیم ياهرد »؟ نآ  کلام  رـسپ  وت  : » دسرپیم وا  زا  لالب  دتفایم . هار  هب  لالب  اب  رباج  دـشاب .» تدوخ  لام  مه  رتش 
دروآیم تکرب  رباج  يهداوناـخ  يارب  ناـنچمه  رتش  نآ  دـهدیم . هفاـضا  مه  طاریق  ود  یکی  و  داد » مهاوخ  دـیاب  هک  نآ  زا  شیب  یغلبم  »

عاونا زا  کی  ره  تسا  هدومرف  ربمایپ  هک  نانچ  و  دـنیچیم ، ار  شردـپ  ناتـسلخن  يامرخ  ياـههشوخ  رباـج ، ... تسا تورث  ریخ و  يهیاـمو 
ناتسلخن دراو  هداتفا  هار  هب  شاهتـسج  رب  نارای  زا  نت  دنچ  اب  ربمایپ  دهدیم . عالطا  هدمآ  ربمایپ  تمدخ  هب  هاگ  نآ  دزاسیم . ادج  ار  امرخ 

تکرب وا  لام  رد  ایادخ ،  » هک دنکیم  اعد  دتفایم  هدش  يدنبهقبط  ياهامرخ  هب  ربمایپ  مشچ  یتقو  دیآیم . مه  يدوهی  محشوبا  دنوشیم .
محشوبا دیایب .» تراکبلط  وگب  : » دیامرفیم هتـسشن  اهنآ  طسو  رد  هاگنآ  امرخ . عاونا  کیاکی  رب  دلامیم و  اههوجع  رب  یتسد  هتفر  و  هدب .»

دزادرپیم و ار  محـشوبا  بلط  هوـجع  زا  یـشخب  زا  هحفـص 391 ] اهنت [  دـنک . هنامیپ  وا  يارب  امرخ  نآ  زا  ات  دـیامرفیم  راـبج  هب  دـیآیم .
يارب اهامرخ  نآ  هن »! : » دنکیم ضرع  تسه »؟ تردپ  زا  مه  يرگید  راکبلط  : » دسرپیم رباج  زا  سپـس  دنامیم . نانچمه  اهامرخ  يهیقب 
هکیلاح رد  دسریمارف . دعب  لاس  يامرخ  ندیچ  مسوم  ات  دنـشورفیم  دنروخیم و  نآ  زا  هام  نیدـنچ  شردـپ  يهداوناخ  ابو  دـنامیم  رباج 

وا زا  ربماـیپ  دـعب ، يدـنچ  دـهدب . ار  شردـپ  ياـهضرق  دـناوتیمن  دـشورفب  ار  اـهامرخ  نآ  يهمه  رگا  هک  تـسا  هدیـشیدنایم  تـسخن 
رذگ و رد  رباج  زا  ایادخ ،  » هک دنکیم  اعد  دومرف .» ادا  ار  اهنآ  لجوزع  يادخ  : » دهدیم باوج  دش »؟ هچ  تردـپ  ياهضرق  : » دـسرپیم

[ . 444  ] دیامرفیم رارکت  راب  جنپ  تسیب و  بش  کی  رد  ار  اعد  نیاو  ياشخبب .» وا  رب 

لدنجلا ۀمود  هب  یشکرکشل 

هب دنتـسه  یناـناگرزاب  دراد و  یگرزب  رازاـب  هک  اـج  نآ  رد  دنتـسه و  یهوبنا  تیعمج  لدـنجلا  ۀـمود  رد  هک  دـسریم  شرازگ  ربماـیپ  هب 
تیعمج نآ  هب  مه  درگناـبایب  ریاـشع  زا  ياهدـع  دـنرادیم . اور  يدـعت  متـس و  دـنیآیم  شورف  دـیرخ و  يارب  هـک  ییاتـسور  نارگادوـس 

مور يروطارپما  ماش -  بونج  ياهزرم  هب  دراد  میمصت  ربمایپ  نیا ، رب  هوالع  دنروآ . شروی  هنیدم  ياهزرم  هب  هک  دنددصرد  دناهتسویپ و 
کیدزن اج  نآ  هب  يو  رگا  ماش و  يهناهد  رد  تسا  یکرهـش  لدـنجلا  ۀـمود  هک  تسا  هدـش  ضرع  شترـضح  هب  دوش . کـیدزن  یقرش - 

تسیب زور  درامگیم و  هنیدم  يهرادا  هب  ار  هطفرع  نب  عابس  دهدیم ، شابهدامآ  نامرف  ربمایپ  . درک دهاوخ  رطخ  ساسحا  مور  رـصیق  دوش 
هارمه روکذـم  مانب  هرذـعینب  يهلیبق  زا  سانـشهار  ییامنهار  دوشیم . جراخ  رهـش  زا  هرفن  رازه  يورین  کی  سأر  رد  لوالا  عیبر  مجنپ  و 

زا نمشد  ات  ههاریب  زا  همه  دوریم و  شیپ  نکمم  تعرـس  هحفـص 392 ] نیرتشیب [  اب  دنکیم . راتتـسا  زور  و  دیامیپیم ، هار  بش  تسوا .
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درم دـسریم  لدـنجلا  ۀـمود  ات  هدرک  اهر  نانع  يهراوس  هار  بش  کی  اـی  زور  کـی  يهلـصاف  هب  نوچ  دوشن . هاـگآ  يو  دـصق  تکرح و 
. دریذـپیم منک .» ییاسانـش  ار  اهنآ  تیعـضو  هتفر  نم  ات  دـینامب  اـج  نیمه  درچیم . دراد  اـهنآ  يهمر  ادـخلوسر ، يا  : » دـیوگیم اـمنهار 

عضاوم ات  دهدیم  ربخ  ربمایپ  هب  هدمآ  دنکیم و  ادیپ  دناهتفر  برغ  يوس  هب  هک  ار  دنفـسوگ  رتش و  يهمر  ياپ  در  ات  دوریم  شیپ  امنهار 
مه ياهدـع  دـنکیم . ریگتـسد  ار  ناـناپوچ  زا  ياهدـع  دربیم و  هـلمح  ناـناپوچ  اـههمر و  هـب  هدرک  تـکرح  ربماـیپ  دسانــشیمار . ناـنآ 
رد یسک  نوچ  دوشیم . رقتسم  كرهـش  زکرم  رد  مالـسا  هاپـس  دنوشیم . هدنکارپ  وس  ره  هب  ات  دنربیم  لدنجلا  ۀمود  هب  ربخو  دنزیرگیم 

عالطا بسک  ینابهدـید و  هدرک  يورـشیپ  زور  کـی  اـت  دتـسرفیم  وس  ره  هب  ار  یتشگ  ياههتـسد  دـنامیم و  يزور  دـنچ  تسین  اـج  نآ 
ریسا درم  کی  هک  تسا  هملـسم  نب  دمحم  یتشگ  دحاو  اهنت  دنروآیم . دوخ  اب  ياهمر  طقف  دنروخیمنرب و  یـسک  هب  کیچیه  یلو  . دننک

دیاهتفرگ ار  اـهنآ  ياـههمر  امـش  هـک  دندینـش  یتـقو  زورید  : » دـیوگیم دـسرپیم . اـجنآ  مدرم  يهراـبرد  وا  زا  ربماـیپ  دروآیم . دوـخ  اـب 
متـسیب زور  ددرگیمزاب . هنیدم  هب  مالـسا  هاپـس  دوشیم . ناملـسم  ماجنارـس  ات  دنکیم  توعد  مالـسا  هب  ار  وا  زور  دنچ  ربمایپ  دنتخیرگ .»

[ . 445  ] دنسریم هنیدم  هب  رخآلاعیبر 

قلطصمینب رس  رب  یشکرکشل 

رارض یبا  نب  ثراح  ناشهریشع  سیئر  دننزیم . رداچ  عرف  يهقطنم  رد  جلدمینب  نامیپمه  دناهعازخ و  يهلیبق  زا  ياهریت  هک  قلطـصمینب 
کیرحت توعد و  ربماـیپ  اـب  ندـیگنج  يارب  ار  اـهنآ  دـنکیم و  شدرگ  درگناـبایب  يهلیبق  نیدـنچ  شیوخ و  يهلیبـق  ناـیم  رد  يو  تسا .

هقطنم نآ  زا  هراوس  هک  ینارفاسم  دـنزاسیم . هنیدـم  هب  یـشکرکشل  يهدامآ  ار  دوخ  دـنرخیم و  هحفص 393 ] هحلـسا [  بسا و  دنکیم .
وا يارب  هیضق  تقیقح  زا  ات  دتسرفیم  ار  یملسا  بیـصح  نب  ةدیرب  دسریم . ربمایپ  هب  شرازگ  و  دنروآیم ، ربخ  اهنآ  میمـصت  زا  دنیآیم 

. دـیامرفیم هزاجا  دـیوگب . يزیمآتحلـصم  غورد  ترورـض  تروص  رد  شیوخ  تیرومأم  رد  دریگیم  هزاجا  ربمایپ  زا  يو  درواـیب . ربخ 

. متـسه امـش  يهلیبق  زا  يدرم  : » دـیوگیم یتسیک »؟  » دزارفندرگ یتیعمج  دـنیبیم  دـسریم . اهنآ  لام  تسا  یبآ  هاچ  هک  عیـسیرم  هب  هتفر 
یبا نب  ثراح  مینکب .» ار  وا  يهشیر  یناسک  مدوخ و  يهریـشع  اب  ات  مدـمآ  دـیاهدمآ ، درگ  درم  نیا  اب  ندـیگنج  يارب  مدرک  ادـیپ  عـالطا 

زا يریثک  يهدع  اب  موریم و  هدـش  راوس  نآلا  : » دـیوگیم هدـیرب  دـنویپب .» ام  هب  رتدوز  میراد . ار  میمـصت  نیا  ام  يرآ ، : » دـیوگیم رارض 
ربماـیپ تمدـخ  هب  یملـسا  يهدـیرب  دـنوشیم . لاحـشوخ  یلیخ  وا  يهتفگ  زا  دـمآ .» مهاوـخ  دـنربب  ناـمرف  نم  زا  هک  یناـسکو  ماهریـشع 

يارب ار  نانآ  دـهدیم و  عالطا  ناناملـسم  هب  تسا  هدیـسر  نمـشد  يهرابرد  هک  ار  یـشرازگ  ربمایپ  دـهدیم . شرازگ  ار  عضو  هتـشگزاب 
تسیب تسا و  نارجاهم  نآ  زا  بسا  هد  دنراد . دوخ  اب  مه  بسا  یـس  دنوشیم . جیـسب  تعرـس  هب  ناناملـسم  دنکیم . جیـسب  یـشکرکشل 

، ریبز ناـمثع ، رمع ، رکبوـبا ، تسا و  هراوـس  مالـسلاهیلع  یلع  تسا . هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  لاـم  بـسا  ود  راـصنا . لاـم  بـسا 
، ریضح نب  دیسا  ذاعم ، نبدعس  دنتسه : صاخـشا  نیا  راصنا  ناراوس  نایم  رد  ورمع . نب  دادقم  هللادیبع و  نب  ۀحلط  فوع ، نب  نمحرلادبع 

یبا هداتقوبا ، لبج ، نب  ذاعم  همزح ، نب  ثراح  یلهـشا ، دیز  نب  دعـس  يدع  نب  نعم  هدـعاس ، نب  میوع  نامعن ، نب  ةداتق  ربج ، نب  سبعوبا 
نابعش مود  هبنش  ود  زور  مالسا  هاپس  هحفـص 394 ] عفار [ . نبا  ۀعافر  نب  ذاعم  و  ورمع ، نب  ةورف  دیبل ، نب  دایز  رذنم ، نب  بابح  بعک ، نب 

نیا اب  قباس  ياهیـشکرکشل  زا  کی  چیه  رد  هک  يروط  هب  دـناهدش  هارمه  هاپـس  اب  ناقفانم  زا  يریثک  يهدـع  دـنکیم . تکرح  هنیدـم  زا 
دصقم هک  دناهدید  دنروآ و  گنچ  هب  يزیچ  ایند  عاتم  زا  دنهاوخیم  طقف  ندرادن ، داهج  هب  ياهقالع  چیه  اهنآ  دناهدرکن . تکرـش  دادعت 

يهریـشع زا  يدرم  دـنزیم . ودرا  دراد -  یعرازم  بآ و  ياـههاچ  هک  قئـالح -  رد  هاپـس  اـب  ربماـیپ  تسا . کـیدزن  مه  یـشکرکشل  نـیا 
تدـصقم ءاـحور -»  » رد دـنیاجک -»؟ رد  تناـسک  : » دـسرپیم وا  زا  ربماـیپ  دـیوگیم . مالــس  دــنروآیم . شروـضح  هـب  ار  سیقلادــبع 

نمـشد اـب  وت  هارمه  و  تسا . قح  ياهدروآ  هک  یماـیپ  مهد  یهاوگ  منک و  مـالعا  وت  هب  ار  مناـمیا  اـت  وت  تمدـخ  هب  ماهدـمآ  تساـجک -؟
لوا زامن  تسا -؟ دـنوادخ  يدونـشخ  يهیاـم  همه  زا  شیب  يراـک  هچ  دومرف -. تیادـه  مالـسا  هب  ار  وت  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  مگنجب -.
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و درازگیم ، زاـمن  دیـشروخ  بورغ  ماـگنه  رـصع و  ندیـسرورف  ماـگنه  هدـیپس و  ندز  رـس  ماـگنه  هب  هراوـمه  سپ  نآ  زا  درم  نیا  . تقو
تمدخ هب  هدینه  نب  دوعسم  دنزیم . ودرا  [ 446  ] هنیدم یلیم  راهچ  تسیب و  رد  عقاو  ءاعقب -  رد  سپـس  . دتفا ریخأت  هب  شزامن  دراذگیمن 

. ] منک ضرع  یمالـسامش  هب  ماهدـمآ  تسا ، هدرک  هدازآ  ارم  میمت ، وبا  دوعـسم -»؟ يوریم ، اـجک  : » دـسرپیم وا  زا  ربماـیپ  دـیآیم . يو 
شوخ یگمه  دنتـسه و  تاوذـخ  ماـنب  ياهطقن  رد  دـنیاجک -؟ تاهریـشع  هداوناـخ و  وـت . رب  ادـخ  تکرب  و  وـت ، رب  دورد  هحفص 395 - ]

ناشتیاده هک  رکـش  ار  ادخ  دناهتـشگ -. ناملـسم  ام  فارطا  رد  يرایـسب  دـناهدش و  دـنمهقالع  مالـسا  هب  رفاک  مدرم  زا  ياهدـع  دـنمرخو .
نید هب  ات  متخاس  دـنمهقالعو  مدومن  قیوشتار  واو  مدرک  توعد  مالـسا  هب  ار  سیقلادـبع  يهریـشع  زا  يدرم  زورید  نیمه  تسا -. هدومرف 

دباتیم نآ  رب  ماش  اـت  دادـماب  زا  دیـشروخ  هک  ییاـهتمعن  يهمه  زا  وت  يارب  دـش  ناملـسم  وت  تسدـب  وا  هک  راـک  نیا  دـمآرد -. مالـسا 
هدینه نب  دوعسم  . دنادرگ ام  بیصن  ار  اهنآ  لاوما  ادخ  مراودیما  نم  میوش . وربور  نمشد  اب  ات  شاب  ام  هاپس  اب  الاح  تسا . رتهب  رتهدنزرا و 

: دنـسرپیم وا  زا  دـننکیم . ریگتـسد  ار  نمـشد  ناـسوساج  زا  یکی  لزنم ، نیمه  رد  . دـنکیم تکرـش  گـنج  ردو  دـنامیم  ربماـیپ  هارمه 
!« دز مهاوخ  ار  تندرگ  ییوگن  تسار  رگا   » هک دـنکیم  دـیدهت  ار  وا  باطخ  نب  رمع  مرادـن »! ربخ  : » دـیوگیم تساـجک »؟ رد  نمـشد  »
مه يدایز  يهدع  تسا و  هدروآ  درگ  ار  یتیعمج  امش  اب  گنج  يارب  رارـض  یبا  نب  ثراح  متـسه . قلطـصمینب  زا  يدرم  نم  : » دیوگیم
نب رمع  مربب .» شربارب  منک و  بسک  هنیدم  زا  امش  تکرح  امش و  يهرابرد  یتاعالطا  ات  تسا  هداتسرف  فرط  نیا  هب  ارم  دناهتـسویپ . وا  هب 

دیآرد و مالسا  نید  هب  هک  دنکیم  توعد  ار  كرـشم  سوساج  ربمایپ  دهد . عالطا  وا  هب  ار  هیـضق  ات  دربیم  ربمایپ  روضح  هب  ار  وا  باطخ 
. درک دنهاوخ  هچ  نم  موق  منیبب  منکیم  هاگن  دش و  مهاوخن  امـش  نید  وریپ  نم  : » دیوگیم كرـشم  دیامرفیم . حیرـشت  وا  يارب  ار  مالـسا 

اهنآ هحفـص 396 ] لثم [  مه  نم  ندـنام  شیوخ  شیک  رب  رگا  و  دـمآ ، مهاوخرد  رفن  کی  ناونع  هب  مه  نم  دـندمآ  رد  امـش  نید  هب  رگا 
ینب هب  ربخ  دنزیم . ار  وا  ندرگ  رمع  و  دیامرفیم ، هزاجا  ربمایپ  منزبار .» شندرگ  هدب  هزاجا  ادخلوسر ، يا  : » دیوگیم رمع  دنام .» مهاوخ 

ناتساد نینچ  قلطصمینب  نایم  رد  ار  ربخ  نآ  ساکعنا  تسا  هدش  ناملسم  هک  رارـض  یبا  نب  ثراح  رتخد  هیریوج  اهدعب  دسریم . قلطص 
مردپ و تسا . هدرک  تکرح  ام  فرط  هب  یهاپس  اب  ربمایپ  هدش و  هتشک  صخش  نآ  هک  دیـسر  ربخ  ام  هب  ربمایپ ، ندیـسر  زا  شیپ  : » دنکیم

هدنکارپ وا  رود  زا  دندوب  هتـسویپ  وا  هب  رگید  ریاشع  زا  هک  یناسک  يهمه  و  دندیـسرت ، تدش  هب  دندش و  تحاران  ربخ  نآ  زا  شنایرکـشل 
ياهمیخ وا  يارب  دنزیم . ودرا  عیـسیرم  هاچ  رانک  رد  دیآیم و  شهاپـس  اب  ربمایپ  «. دـنامن یقاب  یـسک  شاهریـشع  دارفا  زج  ات  دـنتفر  هدـش 

يارب هدرک و  ییارآفص  هدش و  عمج  بآ  فرط  نآ  مه  نمشد  دارفا  دنتسه . وا  اب  هملسمأ  هشئاع و  شنارـسمه  زا  دننکیم . اپرب  نیمرچ 
نب دعـس  هب  ار  راصنا  مچرپ  دراپـسیم و  رـسای  نب  رامع  هب  ار  نارجاهم  مچرپ  دیارآیم . فص  هب  ار  شنارای  ربمایپ ، . دـناهدش هدامآ  گنج 

«. دشاب ظوفحم  ناتلام  ناج و  ات  هللا . الا  هلا  ال  دییوگب :  » هک دـهد  ادـن  ار  نارفاک  نآ  ات  دـهدیم  روتـسد  باطخ  نب  رمع  هب  هاگ  نآ  هدابع .
هب اهنآ  اب  یتعاـس  ناناملـسم  دـنکیم . باـترپ  ناناملـسم  فرط  هب  يریت  مه  اـهنآ  زا  یکی  دـنریذپیمن . دـیوگیم ، اـهنآ  هب  ار  نیمه  رمع 
هک دـنربیم  هملح  یتدـحو  یگنهامه و  نانچ  اب  دـنرب . هلمح  ناناملـسم  ات  دـهدیم  نامرف  ربمایپ  هاگ  نآ  دـنزادرپیم . لباقتم  يزادـناریت 

تمیزه هب  ور  رفک  رکـشل  دشکیم و  ار  وا  هدرب  هلمح  دراد  مان  رقـشلاوذ  ناوفـص  هک  رافک  رادـمچرپ  هب  هداتقوبا  دنـسته . نت  کی  ییوگ 
ناـنز و نادرم و  دـنیآیم . رد  تراـسا  هب  هیقب  دـنوشیم و  هتـشک  رفن  هد  دوریمن . ردـب  ناـشگنچ  زا  نمـشد  زا  رفن  کـی  یتـح  دـهنیم .

يدوخ تسدب  مه  نآ  دراد  دیهش  نت  کی  مالسا  هاپس  دوشیم . هتفرگ  تمینغ  هب  اهنآ  دنفسوگ  رتش و  دنوشیم و  ریـسا  نمـشد  ياههچب 
كاخو درگ  دابدنت و  نایم  رد  تشگرب و  عقوم  رد  تسا  هتخادرپ  نمشد  بیقعت  هب  هک  هبابض  هحفص 397 ] نب [  مشاه  تسا . هدش  هتشک 

وا هدرب  هلمح  وا  هب  تسا  ناکرـشم  زا  یکی  هک  نیا  نامگ  هب  دروخیمرب و  سوا »  » مان هب  تماص  نب  ةدابع  هورگ  دارفا  زا  یکی  هب  يدیدش 
نیا لماوع  يهرابرد  . دنزادرپب لاملاتیب  زا  ار  وا  ياهبنوخ  ات  دهدیم  روتـسد  ربمایپ  تسا . هدوب  ناملـسم  وا  هک  دمهفیم  دعب  دشکیم . ار 

. دیسرارف شهاپس  اب  ادخ  لوسر  هک  میدوب  عیسیرم  هاچ  رس  رب  ام  : » دیوگیم رارـض  یبا  نب  ثراح  رتخد  هیریوج  اهدعب  اسآقرب ، يزوریپ 
هب رداق  نآ  يرایـسب  زا  هک  مدیدیم  بسا  درم و  ردق  نآ  نم  میرادـن . ار  نآ  اب  هلباقم  ییاناوت  ام  هک  تسا  هدـمآ  ییورین  تفگیم : مردـپ 
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عورـش میدوب  عیـسیرم  زا  نتـشگرب  لاح  رد  دروآ و  رد  شیوخ  يرـسمه  هب  ارم  ادـخ  لوسر  مدـش و  ناملـسم  هک  دـعب  مدوبن . نآ  فصو 
يادخ هک  تسا  یتشحو  نآ  هک  متـسناد  دندمآیم . مرظن  هب  تسخن  هک  دندوبن  نانچ  مدید  و  ناناملـسم ، یـسررب  ندرک و  هاگن  هب  مدرک 

نانآ ینابهگن  هب  ار  بیصح  نب  ةدیرب  درادیم و  هاگن  يرانک  رد  هتسب  تک  ار  ناریسا  ربمایپ ، روتسد  هب  !« دنکفایم ناکرـشم  لد  رد  یلاعت 
رتش و ياههمر  دـنروآ و  درگ  تسه  نمـشد  يارـس  همر  اـهرداچ و  رد  هحلـسا  هیثاـثا و  هچ  ره  اـت  دـهدیم  روتـسد  نینچمه  دراـمگیم .

ياهشوگ رد  زین  ار  نمـشد  ياههداوناخ  دـیامرفیم . اهنآ  تظافح  رومأم  ار  نارقـش  شیوخ  يهدـش  دازآ  و  دـننک ، عمج  ار  ناشدنفـسوگ 
ندرک ادـج  زا  سپ  دـنادرگیم . نادـهاجم  کیاکی  يهیمهـس  میانغ و  سمخ  ندرک  ادـج  رومأم  ار  يدـیبز  ءزج  نب  ۀـیمحم  دـنناشنیم .

دنربیم مهس  یگنج  میانغ  زا  هک  یناسک  تسادج . تاقدص  باسح  زا  سمخ  باسح  . دراپسیم يدبز  ءزج  نب  ۀیمحم  هب  ار  نآ  سمخ ،
هحفص 398] یگنج [  مئانغ  زا  هک  دنتسه  یناسک  زا  يادج  دننکیم  هدافتسا  تاقدص  زا  هک  یناسک  و  دنتسه ، تاقدص  باسح  زا  يادج 

نوریب هقدص  زا  ناگدننک  هدافتـسا  يهگرج  زا  دوشیم  غلابیمیتی  یتقو  دزادرپیم . ناوتان  هراچیب و  میتی و  هب  تاقدـص  زا  دـنربیم . مهس 
دشن رضاح  رگا  اما  دوشیم . بجاو  وا  رب  مه  داهج  رد  تکرش  انمض  دننکیم و  هدافتـسا  یگنج  مئانغ  زا  هک  دوشیم  ياهتـسد  دراو  هتفر 

رد دنک و  راک  شدوخ  يارب  ات  دـنراذگیم  دازآ  ار  وا  دوشیمن و  هداد  وا  هب  يزیچ  مه  هقدـص  زا  دـنک  تکرـش  داهج  رد  هک  تساوخن  و 
ناشیا هب  دازدرپب  يو  هب  یمومع  دمآرد  زا  يزیچ  هک  دنک  اضاقت  وا  زا  هدمآ  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  ربمایپ  يهیور  دشاب . هتـشاد  يدـمآ 
یبسک راک و  دـیناوتیم  هک  ییاـناوت  مدآ  رگناوت و  هک  دـنیادب  اـما  تخادرپ  مهاوخ  امـش  هب  سمخ  زا  دـیهاوخب  رگا  : » دـیامرفیم دـهدب .
يرتش ره  دوشیم . عیزوت  مه  اهدنفسوگ  رتش و  هیثاثا و  دنوشیم و  میسقت  نادهاجم  نایم  ناریسا  !« دربیمن سمخ  زایمهـس  دشاب  هتـشاد 
هدایپ هب  و  مهس ، ود  شبسا  هب  دنهدیم و  مهس  کی  راوس  هب  دنـشورفیم . دنلیام  هک  یناسک  هب  ار  هیثاثا  دنریگیم . دنفـسوگ  هد  اب  ربارب  ار 

دنچ هدینه ، نبدوعسم  هب  . دنریسا مه  هداوناخ  تسیود  دسریم . رازهجنپ  هب  نادنفـسوگ  يهرامـش  رازه و  ود  هب  نارتش  رامـش  مهـس . کی 
ماهریـشع تنوکـس  لحم  ات  منارب و  ار  رتش  مه  دنفـسوگ و  مه  مناوتیم  روطچ  : » دنکیم ضرع  ربمایپ  هب  دـسریم . دنفـسوگ  دـنچ  رتش و 

میارب دشاب  رتش  : » دیوگیم يرادیم »؟ رتتسود  ار  کیمادک  : » دیامرفیم دـنزیم و  يدـنخبل  دنفـسوگ .» ای  هدـب  رتش  ار  همه  ای  مناسرب ؟
یبا نب  ثراح  رتخد  هیریوج  [ . 447 «. ] تسا رتهب  میارب  دشاب  رتش  : » دیوگیم يرادیم »؟ رتتسود  ار  کیمادک  : » دـیامرفیم تسا .» رتهب 

. ددـنبیم ـالط  هیقوا  هن  يازا  رد  ار  شیدازآ  داد  رارق  هیریوج  اـب  وا  دوـشیم . شیوـمع  رـسپ  هحفـص 399 ] سیق و [  نب  تباـث  مهـس  رارض 
نیا رد  هک  نینمؤملاما -  هشئاع -  دـیآیم . يو  تمدـخ  هب  دـبلطب و  کمک  ربمایپ  زا  دریگیم  میمـصت  شیوخ  ندرک  دازآ  يارب  هیریوج 

وا هب  دیدیم  ار  وا  سک  ره  هک  دوب  ییابیز  ناوج  رتخد  هیریوج  : » دنکیم ناتساد  نینچ  ار  هعقاو  تسا  ربمایپ  هارمه  هملـس  ما  اب  یگنج  رفس 
هجو تخادرپ  يارب  درک  اضاقت  ربمایپ  زاو  دش  ام  رداچ  دراو  هیریوج  هک  میدوب  عیـسیرم  بآ  رانک  رب  دوب و  نم  شیپ  ربمایپ  تخابیم . لد 

وا يهدید  هب  هک  متـسناد  مدش و  تحاران  ربمایپ  تمدـخ  هب  شندـمآ  زا  داتفا  وا  هب  ممـشچ  هک  نیمه  ادـخب  دـنک . کمک  وا  هب  وا  يدازآ 
ماهدـش و ناملـسم  هک  متـسه  ینز  نم  ادـخ ، لوسر  يا  : » درک ضرع  دوب . هدرک  هولج  نم  يهدـید  رد  هک  دومن  دـهاوخ  هولج  هنوگناـمه 

نیا متـسه . هلیبق  سیئر  رارـض  یبا  نب  ثراـح  رتـخد  هیریوج  نم  يادـخ . ربماـیپ  وت  تسین و  هناـگی  يادـخ  زج  ییادـخ  مهدیم  یهاوگ 
تخرد دنچ  نداد  اب  وا  ماهتفرگ . رارق  شیومع  رسپ  سامـش و  نب  سیق  رـسپ  تباث  مهـس  رد  تسا و  هدمآ  امرـس  رب  ینادیم  هک  تبیـصم 

هب رداق  هک  یغلبم  هب  تسا  هتـسب  يدازآ  دادرارق  نم  اب  تسا و  هدش  بحاص  مه  ار  وا  مهـس  شیومع  رـسپ  هب  دراد  هنیدـم  رد  هک  ییامرخ 
نم دیما  نیا  مراذگب  رارق  یغلبم  نینچ  يو  اب  ات  تشاداو  ارم  هچ  نآ  مناتـسب . ماو  یغلبم  نانچ  یـسک  زا  مناوتیم  هنو  متـسین  نآ  تخادرپ 

یهاوخیم : » دومرف ادـخ  لوسر  امرفب .» کـمک  میدازآ  یلاـم و  دـهعت  ماـجنا  رد  ارم  داـب ، وت  رب  ادـخ  دورد  مریگب . کـمک  وت  زا  هک  دوب 
يرـسمه هب  ار  وت  مزادرپیم و  ارت  یلاـم  دـهعت  : » دومرف ادـخ »؟ لوسر  يا  يداهنـشیپ  هچ  : » دیـسرپ مهدـب »؟ وت  هب  نیا  زا  رتـهب  يداهنـشیپ 

ار هیریوج  داد و  ماغیپ  تباث  هب  ربمایپ  هاگ  نآ  مراد .» لوبق  يدونـشخ  لامک  اب  و  ادخ ، لوسر  يا  مریذپیم  : » تفگ مروآیم .» رد  شیوخ 
دازآ ار  هیریوج  تخادرپ و  دوب  ود  نآ  دادرارق  رد  هک  ار  یغلبم  ربمایپ  داب .» وت  میدقت  تیادفب ، مردامو  ردـپ  : » تفگ تباث  تساوخ . وا  زا 
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هدش میسقت  نادهاجم  نایم  قلطصمینب  نانز  نادرم و  دیسر . ناناملـسم  هب  ربخ  دروآ . رد  شیوخ  هحفص 400 ] يرسمه [  هب  ار  وا  درک و 
هک نیا ... اب  دنتخاس . دازآ  ار  نانآ  يهمه  و  دندش ! ادخ  لوسر  دـنواشیوخ  اهنیا  دـنتفگ : ادـصکی  نادـهاجم  ربخ ، نیا  ندینـش  هب  دـندوب .

رتروآریخ رتتکرب و  رپ  شیوخ  موق  يارب  ینز  مرادن  دای  هب  تهج  نیا  زا  دندش . دازآ  یگنج  ریـسا  يهداوناخ  دص  کی  داد  ماجنا  ربمایپ 
يوس زا  نامـسآ  رد  هام  هک  مدید  باوخ  رد  شهاپـس  ربمایپ و  ندیـسر  زا  شیپ  بش  هس  : » دیوگیم اهدعب  مه  هیریوج  «. دـشاب هیریوج  زا 

میدمآ رد  تراسا  هب  ام  دمآ و  ادخ  لوسر  ات  میوگب . یسک  هب  ار  نآ  رگا  تسا  دب  مدید  داتفا . نم  شوغآ  رد  ات  دمآ  دیآیم . شیپ  برثی 
وا اب  هملک  کی  یتح  نم  مسق  ادـخ  هب  دروآرد  شیوخ  دـقع  هب  تخاس و  دازآ  ارم  یتقو  ددـنویپ . تیعقاو  هب  مباوخ  هک  مدـش  راودـیما  و 

شیپ دوب  میومع  رتخد  هک  یکرتخد  مدید  و  دنتخاس . اهر  دازآ  ار  نانآ  هک  دندوب  ناناملسم  دوخ  متفگن و  نخس  ماهریـشع  دارفا  يهرابرد 
اهنآ نادنواشیوخ  دنروآیم . هنیدم  هب  ار  ناریسا  زا  يا  هدع  «. مدرک رکش  ار  لجوزع  يادخ  دهدیم . نم  هب  ار  نانآ  يدازآ  ربخ  هدمآ  نم 

دنامیمن و ناناملـسم  تسد  رد  يریـسا  نز  چیه  هکیروطب  دننکیم ، ناشدازآ  ياهیدف  نداد  اب  دـنیآیم و  هنیدـم  هب  ناشندرک  دازآ  يارب 
[ . 448  ] دنوریم ناشراک  سک و  شیپ  همه 

یبا نب  هللادبع  يزیگناهنتف 

هتشادرب شبآ  زا  یمین  لطس  کی  اب  هک  بآمک  تسا  یهاچ  دناهتسشن . عیـسیرم  هاچ  فارطا  رد  ناناملـسم  تسا . هدیـسر  نایاپ  هب  گنج 
دننیبیم دربب . بآ  تسا  هدـمآ  ملاسینب  زا  ناوج  هحفـص 401 ] دنچ [  اب  تسا -  ملاسینب  نانامیپمه  هک  ینهج -  ربو  نب  نانـس  دوشیم .

هب ار  دوخ  لطس  تسا  باطخ  نب  رمع  رگراک  هک  يرافغ  دیعس  رـسپ  اجهج  دنعمج . هاچ  رود  راصنا -  رجاهم و  زا  نادهاجم -  زا  ياهدع 
رد لطس  ود  تسا . رتکیدزن  نانـس  هب  ناریگبآ  رگید  زا  اجهج  دزادنایم . هاچ  نورد  هب  ار  شیوخ  لطـس  مه  نانـس  دزادنایمورف و  هاچ 

اجحج تسا .» نم  لطس  نیا  : » دیوگیم ینانس  دشاب . نانس  لطـس  هک  دیآیم  نوریب  هاچ  زا  ود  نآ  زا  یکی  دنچیپیم و  مه  هب  هاچ  نرود 
نآ زا  نوخ  دزاونیم و  نانـس  شوگانب  هب  هدرب  الاب  ار  دوخ  تسد  اجهج  و  دوشیم ، ناشیاوعد  تسا »! نم  لطـس  نیا  هللا  هن و  : » دیوگیم

دنکیم انب  دزیرگیم و  نانآ  گنچ  زا  اجهج  دنیآیم . ناباتـش  وس  ره  زا  جرزخ  نادرم  و  جرزخلآ »! يا   » دشکیم دایرف  و  دنکیم ! ناروف 
يآ  » دایرف دنیبیم  نینچ  ار  عضو  یتقو  نانـس  دـنیآیم . هدـیود  تعرـس  هب  شیرق  و  هنانکلآ »! يآ  شیرقلآ ! يآ   » هک ندیـشک  دایرف  هب 

دهدیم لاـمتحا  وا  دوخ  هکیروطب  دنـشکیم  هحلـسا  دـنیآیم و  شتیاـمح  هب  جرزخ  سوا و  يهدـنمزر  نادرم  اـت  دـهدیم  رـس  راـصنا »!
وا ناباوخب »! ار  هنتف  رذگب و  دوخ  قح  زا   » هک دننکیم  تحیصن  وا  هب  هدمآ  نارجاهم  زا  ياهدع  دهد . خر  یکانرطخ  نینوخ و  شکمـشک 

ربمایپ روتسد  هب  ای  دنیوگیم  وا  هب  وا  نایرهشمه  هلیبق و  اریز  درذگرد ، اجهج  يزاردتسد  زا  نارجاهم  يهیـصوت  هب  دنکیمن  تأرج  مه 
تبحـص رگید -  یـصاخشا  تماص و  نب  ةدابع  اب  وا -  نانامیپمه  اـب  نارجاـهم  ریگب ! اـجهج  زا  ار  تدوخ  صاـصق  اـی  درذـگ و  رد  وا  زا 

رد . دربیمن ربمایپ  ناتـسآ  هب  تیاکـش  دـنکیم و  وفع  درذـگرد . شیوخ  قح  زا  هک  دـنهاوخیم  وا  زا  وا  ناـنامیپمه  هجیتن  رد  دـننکیم و 
نب دیز  ریـشق ، نب  بتعم  یظیق ، نب  سوا  دـیوس ، سعاد ، کلام ، تسا : هتـسشن  ناقفانم  زا  رفن  هد  اب  یبا  نب  هللادـبع  ارجام ، نیا  شکاشک 

دوشیم دنلب  اجهج  دایرف  یتقو  تسا . هتـسشن  غلابون -  ای  غلابان  تسا  یکرـسپ  هک  مقرا -  نب  دیز  ناشرانک  رد  لتبن ... نب  هللادبع  تیـصل ،
هب  » هک دوشیم  هدینـش  هچ  نآ  هلمج  زا  دنزیم  ییاهفرح  دیآیم و  مشخ  هب  تخـس  یبا  نب  هللادبع  شیرقلآ »! يآ  [ » هحفص 402 هک [ 
ام زور  هب  هچ  اـهنیا  دـندرک . مروبجم  ماهلیبق  دارفا  یلو  میاـیب  یگنج  رفـس  نیا  هب  متـساوخیمن  نم  ماهدـیدن ! زورما  تلذ  لـثم  یتلذ  ادـخ 

ناتساد دناهدومن . یـسانشان  قح  هتفرگ و  هدیدن  میاهدرک  اهنآ  هب  هک  ار  یگرزب  تامدخ  دناهدرک و  رپ  ار  ام  راید  رهـش و  اهنیا  دناهدروآ ،
مدرکیم رکف  نم  ادـخب  دروخب ! ار  وت  ات  نک  يراورپ  ار  تگـس  تفگ : هک  تسا  ناتـساد  نآ  [ 449  ] شیرق ياهتفلک  نهاریپ  نیا  اـم و 

! مشابن نآ  عفد  هب  رداق  نم  و  دیوگب ، دایرف  هب  تفگ  دایرف  هب  اجهج  هک  ار  يزیچ  یـسک  نم  روضح  رد  منیبب  ات  دنام  مهاوخن  هدـنز  زگره 
زا هک  نارضاح  هب  ور  سپـس  درک »! دهاوخ  ردب  اج  نآ  زا  ار  درف  نیرتتسدریز  تسا  درف  نیرتردتقم  هکنآ  میتشگزاب  هنیدم  هب  رگا  ادخب 
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دیدروآ ناتدوخ  روشک  هب  ار  اهنآ  امش  دیدروآ . ناتدوخ  رس  رب  ناتدوخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  : » دیوگیم هدنادرگ  دنتسه  وا  هلیبق ي  دارفا 
تخر دیرادزاب  شهد  زا  تسد  رگا  ادخ  هب  دندش ! رگناوت  ات  دیداد  تکرش  ناتلاوما  رد  ار  اهنآ  دنتسشن و  امش  ياههناخ  رد  ات  دیاد  اج  و 

اهنآ يالب  رپس  ار  ناتناج  امش  ات  دندشن  عناق  امش  ياهراک  نیا  هب  اهنآ  اهنیا ، يهمه  رب  هوالع  . دیـشک دنهاوخ  رگید  ياهقطنم  روشک و  هب 
اهنآ يهدع  امـش و  يهدع  ات  دیدرک  تسرپرـسیب  میتی و  ار  ناتدوخ  ياههچب  دیداد و  نتـشک  هب  ار  ناتدوخ  اهنآ  زا  عافد  يارب  دـیدرک و 

، رکبوبا دناهتـسشن : وا  تمدخ  رد  شنارای  زا  رفن  دـنچ  دربیم . ربخ  ادـخ  ربمایپ  يارب  ار  اهفرح  نیا  يهمه  مقرا  نب  دـیز  !« تفرگ ینوزف 
شاهفایق دوشیم و  تحاران  ربخ  نیا  ندینـش  زا  ربمایپ  رـشب . نب  دابع  و  یلوخ ، نب  سوا  هملـسم ، نب  دـمحم  صاقو ، یبا  نب  دعـس  نامثع ،

نم ادخ ، هب  هن  : » دیوگیم ياهدش »؟ تحاران  وا  تسد  زا  دیاش  كرـسپ ! : » دـسرپیم مقرا  هحفـص 403 ] نب [  دیز  زا  دعب ، دنکیم . رییغت 
سک زا  دیاش  : » دـیامرفیم هن .» ادـخ ، ربمایپ  يا  : » دـنکیم ضرع  ياهدینـش »؟ یـضوع  دـیاش  : » دـیامرفیم مدینـش .» وا  زا  ار  اهفرح  نیا 
چیه رد  و  دچیپیم ، هاپس  نایم  رد  یبا  نب  هللادبع  يهتفگ  «. ادخ ربمایپ  يا  مدینش  وا  دوخ  زا  ادخ ، هب  هن  : » دیوگیم یشاب »؟ هدینـش  يرگید 

تاهلیبق سیئر  هب  هدرک  اهر  ار  همه   » هک دـننکیم  شنزرـس  ار  كرـسپ  نیا  راصنا  زا  ياهدـع  دوریمن . نآ  زج  ینخـس  ياهقلح  لـفحم و 
اب دـیز  ياهتـشادن »! ساـپ  ار  هریـشع  دـنویپ  تمرح  ياهدرک و  متـس  هک  یتسار  تسا ! هدزن  هک  یهدیم  تبـسن  وا  هب  یفرح  ياهدـیبسچ و 

دنتسه جرزخ  يهلیبق  رد  هک  یـصاخشا  يهمه  زا  ار  یبا  نب  هللادبع  ینامز  نم  ماهدینـش ! وا  نابز  زا  ار  اهنیا  نم  ادخ  هب  : » دیوگیم رارـصا 
نم درک . مهاوـخ  شرازگ  ادـخ  ربماـیپ  يارب  دـشاب  مردـپ  زا  هچ  رگ  مونـشب  سک  ره  زا  ار  فرح  نیا  نم  یلو  متـشادیم ، تسود  رتـشیب 

تـسار نم  هک  دـنادب  ادـخ  ربمایپ  و  يرگید ، ای  متـسه  وگغورد  نم  دـینادب  اـت  دتـسرفورف  شربماـیپ  رب  ياهیآ  لاـعتم  دـنوادخ  مراودـیما 
هب یکی  «. تسا تسار  نم  نخـس  هک  دـنادب  ات  تسرفورف  تربمایپ  رب  ياهیآ  ایادـخ ،  » هک دراد  ناـبز  رب  ار  اـعد  نیا  هتـسویپ  دـیز  ماهتفگ .»
زا يور  و  دیآیمن ، ششوخ  فرح  نیا  زا  ربمایپ  دروایب »! تیارب  ار  وا  رـس  ات  هدب  نامرف  رـشب  نب  دابع  هب  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دیوگیم ربمایپ 

دهاش هک  يراصنا  رفن  دنچ  نآ  «! دـشکیم ار  شدوخ  ناوریپ  دـمحم  دـنیوگب  رفاک  مدرم  هک  منکیمن  يراک  : » دـیامرفیم دـباتیمرب و  وا 
وت رگا  : » دیوگیم وا  هب  یلوخ  نب  سوا  دـنیوگیم . وا  هب  ار  نایرج  هدـمآ  یبا  نب  هللادـبع  شیپ  دـناهدوب  مقرا  نب  دـیز  اب  ربمایپ  يوگتفگ 

هحفـص 404] هدـمآ [  دورف  ياهیآ  هک  وشم  نآ  نتفگ  رکنم  و  دـبلطب ، شزرمآ  وت  يارب  ات  هدـب  عـالطا  ربماـیپ  هب  ورب  ياهدز  ار  فرح  نیا 
يزیچ نینچ  هک  نک  داـی  دـنگوس  وا  يارب  هاوخب و  شزوـپ  هتفر  ربماـیپ  تمدـخ  هب  ياهدزن  ار  فرح  نیا  مه  رگا  دـیامن . تباـث  ارت  غورد 

وا هب  تماـص  نب  ةداـبع  تسا ! هدرواـین  ناـبز  رب  فرح  نآ  زا  ياهملک  هک  دروـخیم  مـسق  مـیظع  يادـخ  هـب  یبا  نـب  هللادـبع  ياهـتفگن .»
وا داهنـشیپ  هب  دـنادرگیمرب  ار  دوخ  يهلک  هک  یلاح  رد  یبا  نب  هللادـبع  دـهاوخب .» شزرمآ  وت  يارب  ات  ربمایپ  تمدـخ  هب  ورب  : » دـیوگیم

مـسق هب  دـنکیم  انب  نک » هبوت  ياهدز  یفرح  رگا   » هک شیامرف  نیا  باوج  رد  دـیآیم و  ربمایپ  تمدـخ  هب  هاگ  نآ  دـیامنیم . ییاـنتعایب 
دنربیم نامگ  ياهدـع  تسا  هلیبق  ناگرزب  فارـشا و  زا  نوچ  ماهدروآ »! نابز  هب  هن  ماهتفگن و  دـیوگیم  دـیز  ار  هچ  نآ  نم   » هک ندروخ 

 - شرتش رب  همدقمیب  ناهگان و  ربمایپ  هک  دننیبیم  یتفگشاب  نایهاپـس  . دننامگدب وا  هب  هک  دنتـسه  مه  یناسک  اما  دیوگیم . تسار  وا  هک 
شرازگ نوچ  اما  درکیمن . تکرح  دـشیمن  کنخ  ات  هاگچیه  هک  نآ  لاح  تسا  هدرک  هار  گنهآ  دـیدش  يامرگ  ردو  هتـسشن  ءاوصق - 

نب دیـسا  دنکیم  دروخرب  شترـضح  اب  هک  یـسک  نیلوا  دنکیم . تکرح  زور  تقو  نآ  رد  تسا  هدیـسر  وا  هب  یبا  نب  هللادبع  ياهفرح 
رد هاگچیه  هک  دیاهدرک  تکرح  یتقو  رد  مالسلا  کیلع  و  ربمایپ -»! يا  داب  وت  رب  ادخ  تمحر  مالـس و  : » دنکیم ضرع  هک  تسا  ریـضح 

رگا هک  تسا  هدرک  اعد  یبا . رسپ  يرهشمه -؟ مادک  تسا -؟ هتفگ  هچ  ناتیرهـشمه  دیاهدرکن  ادیپ  عالطا  رگم  دیدرکیمن -! تکرح  نآ 
یهاوخب رگا  هک  ادخ  لوسر  يا  ییوت  درک -! دهاوخ  ردـب  اجنآ  زا  ار  درف  نیرتتسدریز  تسا  درف  نیرتردـتقم  هک  نآ  ددرگرب  هنیدـم  هب 

نآ زا  تسادخ و  نآ  زا  تزع )  ) رادتقا و  صخش . نیرتدتقم  وت  تسا و  درف  نیرتتسدریز  وا  اریز  هحفص 405 ] درک [ . یهاوخ  ردب  ار  وا 
نتخاس مرگرـس  وا  يهلیبق  هک  دروآ  ام  دزن  یلاح  رد  ار  وت  ادـخ  اریز  نک ، یمرن  امرف و  ارادـم  وا  اب  ادـخ ، ربماـیپ  يا  ناـنمؤم . نآ  زا  وت و 

نآ هب  وا  يرازگجات  يارب  تسنادیم  نوچ  دوب . يدوهی  عشوی  لام  مه  نآ  هک  تشاد  مک  نیگن  يهناد  کی  طقف  دـندوب و  شیارب  یجاـت 
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ام رهش  هبوت  هک  دوب  نیگن  هنادکی  نیمه  يرادیرخ  رس  رب  تبحص  دوب . هتشاذگ  نآ  يور  ینارگ  رایـسب  تمیق  دنراد  دیدش  جایتحا  نیگن 
تکرح رد  زور  نامه  ادخ  لوسر  رد  هکیلاح  رد  ! ياهدرک بلس  وا  زا  ار  تنطلـس  وت  هک  تسا  دتقعم  وا  تهج  نیمه  هب  يدومرف . ترجه 

دنزیم و یه  مدبمد  ار  شرتش  ادخ  لوسر  دـهدیم و  ناشن  وا  هب  تکرح  رد  ار  دوخ  دوریم و  يو  رانک  رد  هراوس  مقرا  نب  دـیز  تسا و 
نآ هک  تشذگن  يزیچ  : » دنکیم لقن  نینچ  ار  هعقاو  اهدعب  مقرا  نب  دیز  دیآیم . دورف  وا  رب  یحو  ناهگانب  دـیازفایم  شیوخ  تعرـس  رب 

رگید هک  درک  ینیگنـس  نادنچ  شرتش  ياهاپ  و  تفرگ ، ندـیکچ  شیناشیپ  زا  قرع  تشگ و  ضراع  ربمایپ  رب  دوهعم  یحور  راشف  تلاح 
. دـیآ يو  رب  ماهداد  هک  يربـخ  یتـسار  رب  یحو  هک  مدرب  دـیما  نیا  و  دوشیم . یحو  ادـخ  لوسر  هب  هک  مدرب  یپ  دوـبن . نتفر  هار  هب  رداـق 
و مدش . دـنلب  میاج  زا  ات  دیـشکو  تفرگ  شزاون  هب  ار  مشوگ  مدوب  راوس  مرتش  رب  هک  نانچمه  و  تشگ ، فرطرب  يو  زا  تلاح  نآ  سپس 

یبا نب  هللادبع  يهرابرد  شرخآ  هب  ات  لوا  زا  هروس  نیا  دومرف .» قیدصت  ار  تراتفگ  ادخ  و  تسا ، هدینش  تقد  هب  تشوگ  كرسپ ! دومرف :
هحفص 406 ] تسا [ : هدمآ  دورف 

نوقفانم هکرابم  هروس 

یهاوگ دـنیوگ : دـنیآ  وت  دزن  ناقفانم  نوچناـبرهم  يهدـنیاشخب  دـنوادخ  ماـنب  [ . 450 ... ] نوقفاـنملا كءاـج  اذاـمیحرلا  نمحرلا  هللا  مـسب 
. دـنیوگغرود اعطق  ناقفانم  هک  دـهدیم  یهاوگ  ادـخ  ییوا و  ربمایپ  هتبلا  وت  هک  دـنادیم  ادـخ  هکنآ  لاح  ییادـخ ، ربمایپ  وت  هک  میهدیم 
هک تسا  ببـس  نیدب  نآ  دننکیم . نانآ  هچ  نآ  تسا  دـب  نامگیب  دـندنبرب ، ادـخ  هار  ات  دـناهتخاس  شیوخ  رپس  ار  شیوخ  ياهدـنگوس 

ناشمادنا ینیب  ار  نانآ  نوچ  و  دنراین . یساشنید  نانآ  هکیروطب  دش  هداهن  رهم  ناشیاهلد  رب  هجیتن  رد  دندش ، رفاک  سپـس  دندیورگب  نانآ 
شیوخ هیلع  ار  یگناب  ره  دنشاب . هداهن  مه  رب  ییاههتخت  نانآ  ییوگ  يراپسب  ناشنخس  هب  شوگ  دنیوگ  نخس  رگا  دروآ و  تفگش  هب  ارت 

هتفگ نانآ  هب  نوچ  و  دـنوشیم ؟ هدروآ  يور  اجک  هب  دـشکب ، ار  نانآ  ادـخ  شاب . رذـحرب  نانآ  زا  سپ  دنتـسه ، اهنیمه  نمـشد  دـنرادنپ .
نانآ يارب  دندنبیمرب . هار  دنربکتـسم  هکیلاح  رد  ینیب  ار  نانآو  دنناچیپب  شیوخ  رـس  دبلطب  شزرمآ  امـش  يارب  ادخ  ربمایپ  ات  دییایب  دوش :

تیاده ار  راکتـشز  مدرم  ادخ  اریز  دزرماین  ار  نانآ  زگره  ادخ  یهاوخن ، شزرمآ  ناشیارب  ای  یهاوخب  شزرمآ  ناشیارب  هک  دـشاب  ناسکی 
هک نآ  لاـح  دـننکارپب ، مه  زا  اـت  دـینکن  قاـفنا  دـنیادخ  ربماـیپ  شیپ  هک  یناـسک  يارب  دـنیوگیم : هـک  یناـسک  دنتـسه  ناـنآ  دـنکیمن .

هحفـص 407] هکنآ [  میتشگزاب  هنیدـم  هب  رگا  دـنیوگیم : دـنناوتن . یـسانشنید  ناقفانم  یلو  تسادـخ  نآ  زا  نیمز  نامـسآ و  ياـههنازخ 
زا شربمایپ و  نآ  زا  تسادخ و  نآ  زا  تزع )  ) رادتقا هکنآ  لاح  درک ، دهاوخ  ردب  اج  نآ  زا  ار  درف  نیرتتسدریز  تسا  درف  نیرتردـتقم 
ره درادن و  زاب  ادخ  دای  زاو  لوغشم  ار  امـش  ناتنادنزرف  ناتلاوما و  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  دننادیمن . ناقفانم  یلو  نانمؤم  نآ 
نآ دسر  رد  ناتیکی  گرم  هک  نآ  زا  شیپ  دینک  قافنا  میاهدرک  ناتیزور  هچ  نآ  زا  دنـشاب و  ناراکنایز  نامه  نانیا  سپ  دنک  نانچ  سک 
ادـخ هکنآ  لاح  موش ؟ نارادرک  هتـسیاش  زاو  مهد  هقدـص  ات  ینکفاین  ریخأت  هب  دـعب  یمک  اـت  ارم  گرم  ارچ  نم ، راـگدرورپ  دـیوگ : هاـگ 
دورف نیقفاـنم  يهروس  هکنیا  زا  سپ  . تسا هاـگآ  دـینکیم  هچنآ  زا  ادـخ  دـنکفاین و  ریخأـت  هب  دـسرارف  شلجا  نوـچ  ار  سکچیه  گرم 

هاـچ راـنک  زا  ربماـیپ  تکرح  زا  سپ  بش  نیتـسخن  هکیلاـح  رد  و  [ ( 451  ] دـناوخیمرب مالـسا  هاپـس  يارب  ار  هروس  نآ  ربمایپ  و   ) دـیآیم
زا یلوخ  نب  سوا  دعب ، هقیقد  دنچ  دنکیمن ! مالـس  وا  هب  درذـگیم و  یبا  نب  هللادـبع  رانک  زا  تماص  نب  ةدابع  تسا  هدیـسر  ارف  عیـسیرم 
نم هیلع  رفن  ود  امـش  هک  تسا  ياهئطوـت  نـیا  : » دـیوگیم ود  نآ  هـب  هراـشا  یبا  نـب  هللادـبع  دـنکیمن ! وا  هبیمالـس  درذـگیم و  شراـنک 

هک دنیوگیمو  دننکیم  شهوکن  تسا  هدرک  هک  ار  يراک  دنراذگیم و  ار  وا  ندرک  شنزرـس  يانب  دندرگیمزاب و  يرفن  ود  دـیاهدیچ »!
نابز وت  زا  عافد  هب  دوشیم  وت  هک  یتالمح  ربارب  رد  : » دیوگیم وا  هب  یلوخ  نب  سوا  تسا . هدـمآ  دورف  شفرح  بیذـکت  رد  نآرق  تایآ 

هداتفا مقرا  نب  دیز  ناج  هب  ام  ياهدرب . هبوت  ادـخ  هاگرد  هب  ياهدـمآ و  نوریب  تاهتـشذگ  عضو  زا  منک  نیقی  هک  نیا  رگم  دوشگ  مهاوخن 
رد يو و  راـتفگ  قیدـصت  رد  دـمآ  دورف  نآرق  هک  نیا  اـت  يا ! هتـسب  غورد  تاهلیبـق  زا  يدرم  هب  میتـفگیم  هدومن  شنزرـس  ار  وا  میدوب و 
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 ] اب ار  رهظزادعب  هک  ناناملـسم  درک .» مهاوخن  شرارکت  دز و  مهاوخن  یفرح  نانچ  رگید  : » دیوگیم یبا  نب  هللادـبع  وت »! فرح  بیذـکت 
رب نآ  زا  چیه  دننکیم و  شومارف  ار  یبا  نب  هللادبع  فرح  یباوخیب  یگتـسخ و  تدـش  زا  دـناهدومیپ  هار  هتخات و  تعرـس  هحفص 408 ]
نب رمع  هک  دنکیم  ادیپ  عالطا  یبا  نب  هللادبع  رـسپ  هللادـبع  ! دـنباوخیم هدیـشک  زارد  نیمز  رب  زامن  ندـناوخ  ضحمب  دـنروآیمن و  نابز 

ضرعو دناسریم  ربمایپ  هب  ار  دوخ  دروایب »! تیارب  ار  یبا  نب  هللادبع  رـس  ات  هدب  نامرف  هملـسم  نب  دمحم  هب  : » تسا هتفگ  رمبایپ  هب  باطخ 
. هدب روتسد  نم  دوخ  هب  یـشکب  دناهدروآ  وت  هب  وا  فرح  زا  هک  یـشرازگ  رطاخ  هب  ار  مردپ  يراد  میمـصت  رگا  ادخ ، لوسر  يا  : » دنکیم

ياضعا يهمه  دنگوس ، ادخ  هب  دروآ . مهاوخ  وت  ناتسآ  رب  ار  شرـس  يزیخرب  اج  نیمه  زا  هکنیا  زا  شیپ  یهدب  روتـسد  رگا  مسق  ادخ  هب 
زا زج  ییاذغ  هک  تساهلاس  زا  دشاب . راتفرشوخ  شردپ  هب  تبـسن  نم  زا  شیب  هک  تسین  يدرم  اهنآ  نایم  رد  هک  دننادیم  جرزخ  يهلیبق 

ار مردپ  ات  یهد  روتـسد  يرگید  هب  رگا  هک  مسرتیم  نیا  زا  ادخ  لوسر  يا  نم  دـشونیمن . نم  تسد  هب  زج  یبآ  دروخیمن و  نم  تسد 
رتهب يرذگرد  وا  زا  رگا  اما  میآرد . خزود  شتآ  هب  مشکب و  ار  وا  و  منیبب ، مدرم  نایم  رد  ناور  هدنز و  ار  مردپ  لتاق  هک  دیاین  ملد  دشکب 
مراد ار  وا  نتشک  میمـصت  هن  نم  هللادبع ، يا  : » دیامرفیم ادخ  لوسر  دوب .» دهاوخ  رتهناراوگرزب  یهن  اقب  تنم  وا  رب  هک  نیا  دوب و  دهاوخ 
نیا رد  مردپ  ادخلوسر ، يا  : » دیوگیم هللادبع  درک .» میهاوخ  راتفر  یکین  هب  وا  اب  تسام  شیپ  یتقو  ات  و  ماهداد . ار  وا  نتشک  روتسد  هن  و 

ناهگان هک  دننادرگ  شیوخ  رایرهـش  دـننک و  يرازگجات  وا  يارب  هک  دـندوب  هتفرگ  میمـصت  هچراپکی  ناتـسرهش  نیا  یلاها  هک  دوب  عضو 
نآ زا  هتـسویپ  وا  يارب  دناهتفرگ و  ار  وا  رود  هک  دنتـسه  ياهدع  دربارف . ار  وت  داهنورف و  ار  وا  ادخ  شرثا  رب  و  دـناسر ، ام  يارب  ار  وت  ادـخ 

نیقی هک  هللادبع  «. دنزاسیم هدنز  وا  رطاخ  رد  تسا  هتشاد  تندمآ  زا  شیپ  ار  هاگیاج  نآ  يهرطاخ  دننکیم و  دای  اهراک  لاوحا و  عضو و 
ار تایبا  نیاو  دوریم  يو  روضح  زا  تسا  هدادن  ار  شلتق  روتسد  و  هحفـص 409 ] هدرک [  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  شردپ  ادخ  ربمایپ  دنکیم 

قلحت یتللاب  هرـشتسی  مل  اذکه و  یحولا  هدنع  نم  یلع  ریـشیرمع  هلاق  ام  ثادـحألا  بجعأ  نم  رظتنت و  ثداوح  ایندـلا  امنا  الأ  : دیارـسیم
تلقفرما ام  كرمعل  سئب  هلتقیل  ادـمحم  هیلا  ثعبا  لوقی  ةادغرـشک  يدـلاو  یف  لاق  لام  هل  تلقف  هبنذـک  بنذ  باـطخلل  ناـک  ول  ورـشعلا 

ام كاذ  یف  ورجحلا  نم  دشأ  يولبلا  یلع  بلق  هیخس و  سفنو  فک  یندعاسترـصبلاب  کحمل  هللا  دبع  کتیفک  العاف  تنک  نا  هللا  لوسر 
رد ناهاگرحـسرضم و  اهب  ریطت  تداک  دـق  هابأ و  اعئاط  ءرملا  لتقی  الأ ال  لاقفروع  اهبحاص  وحن  ینم  نیعلا  یف  ۀـضاضغ و  يرخـالا  هیف و 

ودرا تسا  عیقن  زا  رتالاب  هک  ءاعقب »  » مان هب  یبآ  هاـچ  رـس  رب  ادرف  دوریم . شیپ  هنیدـم  فرط  هب  هداد  تکرح  ار  هاپـس  ربماـیپ  اوه ، يد  رس 
دنتفایم و ساره  هب  نادهاجم  هکیروطب  دریگیم  ندیزو  يدابدنت  ندـیرچ . يارب  دـننکیم  اهر  ار  اهبسا  اهرتش و  نایهاپـس  و  دـننزیم ،

هنیدـم رب  تسا -  هدیـسر  نایاپ  هب  ربمایپ  اب  شدادرارق  تدـم  هک  نصح -  نب  ۀـنییع  الثم  تسا و  هداد  خر  يراوگان  يهثداـح  دـنرادنپیم 
هتفای عالطا  هک  ربمایپ  دنسرپیم . دیدش  دابدنت  نیا  تلع  يهرابرد  ربمایپ  زا  تسا . هتفرگ  تراسا  هب  ار  ناناملـسم  ياههچب  نانز و  هتخات و 

. تسین امـش  يهجوتم  دابدنت  نیا  يهیحان  زا  يرطخ  چیه  : » دیامرفیم دناهداتفا  اجیب  تاروصت  ساره و  هب  دابدـنت  نیا  شزو  زا  نانآ  تسا 
عقاو تخات . دنهاوخ  وا  رب  دوش  نآ  دراو  دهاوخب  ینمـشد  ره  هکیروطب  تسا  هتـشامگ  تسارح  هب  ياهتـشرف  هنیدم  هاگرذـگ  ره  رب  انمض 

نب ۀعافر  رسپ  دیز  زور  نآ  تقیقح ، رد  تسوا »! گرم  زا  ربخ  دابدنت  نیا  تسا . هدرم  هنیدم  رد  قافن  نارـس  زا  یکی  زورما  هک  تسا  نیا 
یبا نب  هللادـبع  هب  زورنامه  تماـص  نب  ةداـبع  هحفـص 410 ] دوشیم [ ! ناقفانم  دـیدش  یتحاراـن  مشخ و  ثعاـب  شگرم  دریمیم و  توباـت 
دیز وا -؟ تسیک  تسا -! نآ  ناوریپ  مالـسا و  يارب  يزوریپ  کی  شگرم  هک  ناـمه  میاـقفر -؟ زا  کیمادـک  درم -»! تقیفر  : » دـیوگیم
دیما ياهتخیوآ و  گنچ  هدـیرب  یمد  هب  وت  مراد -! وا  زا  اـههرطاخ  هچ  ،و  دوب نم  زیزع  قیفر  تسا ، تسرد  خآ ! توباـت -! نب  ۀـعافر  رـسپ 

رد یبا  نب  هللادـبع  . تسا هدرم  الاح  نیمه  وا  هک  داد  ربخ  ام  هب  ادـخ  ربمایپ  نآلا  نیمه  داد -؟ وت  هب  یـسک  هچ  ار  وا  گرم  ربخ  ياهتـسب -!
دـنکیم و شکورف  دابدـنت  رـصع ، ماـگنه  هب  . دوـشیم رود  اـج  نآ  زا  تسا  هدرک  مگ  اردوـخ  ياـپ  تسد و  یتحاراـن  طرف  زا  هک  یلاـح 
. تسا هدش  مگ  دراد -  مان  ءاوصق  هک  ربمایپ -  رتش  هدام  نایم ، نآ  رد  نابایب . زا  اهبسا  اهرتش و  ندرک  عمج  هب  دننکیم  عورش  نادهاجم 

هلمج زا  تسا  راصنا  زا  ياهدع  هارمه  تسا و  یقفانم  هک  تیصل  نب  دیز  دنباتـشیم . نآ  ندرک  ادیپ  يارب  وس  ره  هب  ناناملـسم  ياههتـسد 
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رد : » دـنیوگیم دنتـسه »؟ هچ  لابند  هب  دـنوریم و  اجک  وس  ره  هب  اهنیا  : » دـیوگیم ریـضح ، نب  دیـسا  همالـس و  نب  ۀملـس  رـشب ، نب  داـبع 
نانآ تساجک »!؟ شرتش  هدام  هک  دهدیمن  ربخ  وا  هب  ادخ  ارچ  سپ  : » دیوگیم تسا .» هدـش  مگ  هک  دـنیادخ  ربمایپ  رتش  هدام  يوجتـسج 
هدمآ وا  کیدزن  ریضح  نب  دیسا  و  ییامنیم »؟ قافن  دشکب ! ادخ  نمـشد  يا  ارت  ادخ  : » دنیوگیم دننکیم و  شهوکن  فرح  نیا  رب  ار  وا 

! ادخ نمـشد  يا  مدرکیم  ورف  تاهضیب  رد  ار  هزین  هن ، ای  تسا  قفوم  ادخ  ربمایپ  منادیمن  هک  دوبن  نیا  رگا  ادـخب   » هک دـنکیم  شدـیدهت 
تسد هب  يزیچ  ایند  عاتم  زا  ات  مدش  هاپـس  هارمه  روظنم  نیا  هب  نم  : » دیوگیم يا »!؟ هدمآ  ام  هاپـس  اب  ارچ  سپ  یتشاد  ار  اهرادنپ  نیا  رگا 

دـهدیم و ربخ  تسا  رتش  هدام  لحم  زا  رتگرزب  رتمهم و  یلیخ  هک  يزیچ  زا  اـم  يارب  دـمحم  مسق  مدوخ  هحفـص 411 ] ناج [  هب  مروآ .
رفس رد  تشاذگ  مهاوخن  رگید  مسق ، ادخب   » هک دنشکیم  داد  وا  رس  رب  همه  دروآیم .» ربخ  ام  يارب  نامسآ  نامرف  زا  وا  دروآیم ، عالطا 

وت اب  مه  تعاـس  کـی  یتح  يراد  لد  رد  هچ  میتسنادیم  رگا  دـمآ . میهاوخن  رد  فقـس  کـی  ریز  هبوت  اـب  زگره  ینک و  تکرـش  یگنج 
دزیرگیم نانآ  دزن  زا  دننزب  وا  هب  ياهمدص  هک  نیا  سرت  زا  دنیبیم  نینچ  ار  عضو  هک  تیصل  نب  دیز  میدرکیمن .» یهارمه  ترـشاعم و 

هانپ وا  هب  نانآ  سرت  زا  و  ادـخ ، لوسر  تمدـخ  هب  دوریم  وا  دـننکفایم . يرانک  هب  هدرک  ادـج  دوخ  يهیثاـثا  زا  ار  شاهیثاـثا  مه  ناـنآ  و 
یکی : » دیوگیم دونشب  قفانم  نآ  هکیروطب  سپ  تسا . هتفگ  هچ  وا  هک  دسریم  ربخ  ربمایپ  هب  یحو  هار  زا  دنیـشنیم . شرانک  رد  دربیم و 

هک دهدیمن  ربخ  وا  هب  ادخ  ارچ  سپ  : » تسا هتفگ  هداد و  رارق  تتامـش  يهلیـسو  تسا  هدش  مگ  ربمایپ  رتش  هدام  هک  ار  رما  نیا  ناقفانم  زا 
بیغ هک  نآ  لاح  دروآیم .» ربخ  تسا  رتش  هدام  زا  رتگرزب  رتمهم و  یلیخ  هک  يزیچ  زا  ام  يارب  دـمحم  مسق  مدوخ  ناج  هب  تساجک ؟

داد و رارق  امـش  يوربور  هک  تسا  ياهرد  نیا  رد  نآ  تساـجک . رتـش  هداـم  هک  داد  ربـخ  نم  هـب  دـنوادخ  کـنیا  دـنادیمن و  ادـخ  زج  ار 
تـسا هدوـمرف  ربماـیپ  هـک  اـج  ناـمه  زا  ار  نآ  دـنوریم و  يرفن  دـنچ  فرط . نآ  هـب  دـیورب  تـسا . هدرک  ریگ  ياهـچتخرد  هـب  شاهناـهد 

ار شاهیثاثا  دنیبیم  دناسریم و  شهار  ياقفر  هب  ار  دوخ  باتـش  هب  هتـساخرب  رتش ، هدام  نآ  هب  دـتفایم  قفانم  نآ  مشچ  یتقو  دـنروآیم .
ام کیدزن  : » دـنیوگیم وا  هب  دوریم . رتشیپ  دزیخیمنرب . دوخ  ياـج  زا  وا  ندـید  اـب  مه  کـیچیه  يدورطم ! وت  هک  ینعی  دـناهدنکفا  رود 
هک داد  عالطا  وا  هب  دمحم و  شیپ  تفر  امش  زا  یسک  هک  دییوگب  تسار  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  امش  . منزب فرح  امـش  اب  دیراذگب  ایم -»!

رانک رد  هک  يرفن  دـنچ  نآ  مدـید  نم  میاهتفرن -. ییاج  هب  میاهتـسشن  هک  اـج  نیمه  زا  اـم  ادـخ ، هب  هن  هحفـص 412 - ] ماهتفگ [ ؟ هچ  نم 
دمحم هک  نیا  رد  نم  دندروآ . ار  شرتش  هدام  دنتفر  و  تفگ ... نینچ  و  تفگ ، نخس  عوضوم  نیا  زا  ربمایپ  دنراد و  ربخ  دناهتـسشن  ربمایپ 

هدش ناملسم  زورما  نیمه  نم  هک  تسا  نیا  لثم  ادخ  هب  تسادخ . ربمایپ  وا  هک  مهدیم  یهاوگ  الاح  یلو  متـشاد ، کش  دشاب  ادخ  ربمایپ 
ربمایپ و  دـیامنیم ، فارتعا  شیوخ  هانگ  هب  ادـخ و  لوسر  تمدـخ  هب  دوریم  . دـهاوخب شزرمآ  وت  يارب  ات  ربمایپ  تمدـخ  هب  ورب  مشاب -!
گنج رد  تکرح  نیمه  لثمو  دنامیم ، صلاخان  بابان و  نانچمه  شگرم  زور  ات  اهدعب و  اما  دنکیم . شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  وا  يارب 

زا بآ  هک  رایسب  بآ  ياههکرب  دابآ و  یعترم  اب  تسا  يروانهپ  نیمز  دنیبیم  ربمایپ  دسریم . عیقن  هب  مالسا  هاپس  ! دنزیم رـس  وا  زا  كوبت 
يهرابرد رایغا . دـمآو  تفر  زا  یلاخ  اوه و  بآ و  شوخ  تسا  ییاج  هک  دـنناسریم  يو  عـالطا  هب  تسا . ناور  رگید  يهکرب  هب  ياهکرب 

نب بطاح  هب  دنکشخیم .» اههکرب  دوشیم و  مک  بآ  ناتـسبات  عقوم  رد  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دننکیم ضرع  دسرپیم . اجنآ  بآ  یگنوگچ 
قرق هاگارچ  نیا  لوؤسم  ار  ینزم  ثراح  نب  لالب  دـشاب . قرق  نیمز  نیا  ات  دـیامرفیم  و  دـنک . رفح  یهاـچ  اـت  دـهدیم  روتـسد  هعتلب  یبا 

هتـشاد ییاسر  يادص  هک  ار  يدرم  دـنز  رـس  هدـیپس  نوچ  : » دـیامرفیم تساجک »؟ ات  قرق  نیا  زرم  : » دـسرپیم ثراح  نب  لالب  دزاسیم .
دنناوتب ناناملسم  دشاب و  قرق  زرم  اجنامه  دیسر  اج  ره  ات  شیادص  درآرب . گناب  دتسیا و  لمقم -  ینعی  هوک -  نیا  رـس  رب  ات  هاوخب  دشاب 

هحفـص یناوتان [  درم  ای  نز  رگا  : » دسرپیم دنوشب .» نآ  دراو  دیابن  : » دـیامرفیم روطچ »؟ ناشرگید  ییاهرتش  اهبسا و  شاهدودـحم  رد 
« دنارچب ات  هدب  هزاجا  وا  هب  : » دیامرفیم هچ »؟ دربب ، یتسدرود  هاگارچ  هب  تسین  رداق  درادن و  شیب  رتش  ای  دنفـسوگ  دـنچ  هک  دـشاب  [ 413
و يرآ .» : » دیوگیم یهدب »؟ ود  يهقباسم  نم  اب  یهاوخیم  : » دیامرفیم هشئاع  شرـسمه  هب  ربمایپ  رازهزبس ، نآ  شوخ  ياوه  رد  [ . 452]

نآ ياجب  نیا  : » دیامرفیم دوشیم و  هدنرب  ربمایپ  دـنودیم . مه  اب  ددـنبیم . ار  دوخ  رمک  مه  ربمایپ  ددـنبیم . شاهماج  اب  ار  شیوخ  رمک 
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وا هب  دراد . یبوخ  یندروخ  هشئاع  تسا . هتفر  رکبوبا  يهناخ  هب  ربماپپ  يزور  رتشیپ  رـس »! هب  رـس  میدـش  يدـش ! هدـنرب  البق  هک  ياهقباسم 
زا مه  ربمایپ  تسا  هداهن  هناخ  يهشوگ  رد  هک  یندروخ  نآ  فرط  هب  دوریم  دنت  هشئاع  هک  نیمه  دوریمن . روایب »! ار  نآ  ورب   » دیامرفیم
نآ رد  برظ  مان  هب  ار  دوخ  بسا  یناود . رتش  یناود و  بسا  دـهدیم : بیترت  هقباسم  ود  ربمایپ  ! دـسریم رتدوز  هشئاـع  یلو  دودیم ، وا  یپ 

ربمایپ رتش  هدام  ءاوصق -  مه  یناودرتش  يهقباسم  رد  . دوشیم هقباسم  هدنرب  دنیـشنیم  بسا  نیا  رب  هک  يدعاس  دیـساوبا  دهدیم . تکرش 
. دسریم قیقع  يهرد  هب  بش  همین  مالسا ، هاپس  [ . 453 . ] دریگیم یشیپ  هقباسم  نارتش  رگید  رب  تسا  هتـسشن  نآ  رب  ثارح  نب  لالب  هک  - 

نارگید زا  دـنهار -  قیفر  هک  يراصنا -  هللادـبع  نب  رباج  هحاور و  نب  هللادـبع  دـننک . فقوت  تحارتسا  باوخ و  يارب  دـنریگیم  میمـصت 
رـضاح نم  : » دیوگیم رباج  میورب »؟ نامرـسمه  شیپ  میورب و  نارگید  زا  رتولج  ییآیم  : » دنیوگیم تساجک »؟ ادخ  ربمایپ  : » دنـسرپیم

ادخب : » دـیوگیم هحاور  نب  هللادـبع  دـشاب . هتفر  رتولج  سکچیه  منیبیمن  نم  مهدـب . ماجنا  مدرم  هحفص 414 ] فالخرب [  يراک  متـسین 
هدرک یظفاحادخ  وا  زا  هللادبع  متسین .» ینتفر  هک  نم  : » دیوگیم رباج  دییاین .» رد  رهش  هب  نارگید  زا  رتولج  هک  تسا  هدومرفن  ام  هب  ربمایپ 

هناخ طسو  رد  یغارچ  دـنیبیم  دوشیم . شیوخ  يهناخ  دراو  جرزخ  نب  ثراحلب  يهلحم  رد  دـتفایم . هار  هب  هنیدـم  فرط  هب  اـهنت  هکی و 
هک نیا  زا  نامیشپ  دوشیم و  تحاران  تخس  و  تسا ، يدرم  وا  دنکیم  رکف  تسا . هتفخ  شرـسمه  رانک  رد  يدقدنلب  مدآ  تسا و  نشور 

درادیم و هتخآ  هدیـشک  نوریب  ماین  زا  ریـشمش  هاگنآ  تسا ! هبرجتیب  ناوج  اب  ناطیـش  دـیوگیم : دوخ  اب  تسا . هدـمآ  نارگید  زا  رتولج 
رادـیب ار  شنز  اپ  كون  اب  دـیآیم . دوخ  هب  دـنکیم و  رکف  دوخ  اـب  دـعب  دـشکب . ار  ود  ره  هک  دـصق  نیا  هب  دـهنیم  هناـخ  نورد  هب  مدـق 

هدـیباوخ اـجنیا  تسیک  نیا  هللادـبع ! منم ، : » دـیوگیم هـیک »!؟ : » درآیمرب داـیرف  ناـسرت  هدوـلآ و  باوـخ  دزیخیمرب  یتـقو  نز  دـنکیم .
نیمه دوب  هتسخ  دنک ، شیارآ  ارم  دیایب و  ات  متفگ  ار  وا  دییآیم  دیراد  امش  مدینش  تسا ! نم  رگشیارآ  هلیحر ، : » دهدیم باوج  تسا »!؟

هک دعس -  نب  ریـشب  هب  ربمایپ  دروخیمرب . نانآ  هب  هبتعوبا  هاچ  رانک  رد  ددرگیم و  زاب  هاپـس  يودرا  فرط  هب  حبـص  هللادبع ، دیباوخ »! اج 
کیدزن یتقو  تسا »! هدـش  وربور  ياهلأسم  اـب  تسا  هتفر  هناـخ  هب  یتقو  هک  دـیآیمرب  هللادـبع  يهفاـیق  زا  : » دـیامرفیم تسوا -  راـنک  رد 

نیا و  دیورن »! ناترـسمه  شیپ  هنابـش  هاگچیه  : » دیامرفیم دنکیم . نایب  ار  ارجام  هحاور »؟ رـسپ  ربخ ، هچ  : » دسرپیم وا  زا  ربمایپ  دیآیم ،
يرادربنامرف و طابـضنا و  هب  نم  : » دیوگیم اهدعب  هعقاو -  نیا  يهدننک  لقن  هللادـبع -  نب  رباج  دوشیم . رداص  راب  نیتسخن  يارب  روتـسد 

 - ماش تهج  رد  هنیدم  یلیم  هس  فرج -  هب  هنابـش  میتشذگ و  يرقلا  يداو  زا  میتشگیمرب ، ربیخ  گنج  زا  ماهدیدن . مالـسا ، شترا  داحتا 
دنتفر هدیچیپ و  نامرف  نیا  هحفص 415 ] رفن [  هس  ود  اهنت  دیورن »! ناترسمه  دزن  هنابش   » هک دروآرب  گناب  ادخ  لوسر  مایپ  رومأم  میدیسر .

[ . 454 « ] دندش وربور  یتحاران  اب  مه  رفن  ود  ره  و 

نینمؤملاما هشیاع -  هب  نتسب  ارتفا 

مان هب  هعرق  دیشکیم و  هعرق  شنارسمه  نایم  دورب  یگنج  رفـس  هب  تساوخیم  تقو  ره  ربمایپ  : » دیوگیم ادخ -  لوسر  رـسمه  هشیاع - 
میمصت یتقو  مشاب . شهارمه  نم  رفـس  رد  هچ  تماقا و  نیح  رد  هچ  هک  تشادیم  تسود  یلو  دربیم . دوخ  اب  ار  وا  دمآیم  رد  کی  ره 

دندوب لیام  نامز  نآ  رد  نانز  میتفر ... وا  اب  ام  و  داتفا ، هملـسما  نم و  مان  هب  هعرق  دیـشک و  هعرق  ام  نایم  دـشکب  رکـشل  عیـسیرم  هب  تفرگ 
ندروخ زا  دـنروخیم و  مک  مه  نآ  دـندروخیمن  يزیچ  ماش  راـهن و  هناحبـص و  ماـگنه  هب  زج  تهج  نیمهب  دنـشاب . رغـالو  مادـناشوخ 

دندوب درم  ود  مدوب  راوس  نم  هک  يرتش  لوؤسم  مدوب . کبس  رغال و  مه  نم  دنتـشاد . زیهرپ  تشگیم  یقاش  بجوم  هک  یبرچ  تشوگ و 
نآ دـمآیم و  وا  . متـسشنیم کقاطا  رد  نم  دربیم . هار  تفرگیم و  وا  ار  مرتش  راسفا  دوب و  هبهوموبا  ماـنب  ربماـیپ  يهدـش  دازآ  یکی  هک 

هتفرگ ار  نآ  يهناهدو  دنازیخیمرب ، ار  رتش  هاگ  نآ  تسبیم ، رتش  نت  رب  نامسیر  اب  ار  نآ  تشاذگیم و  رتش  يور  هدرک  دنلب  ار  کقاطا 
دشیم کیدزن  ام  هب  ياهدایپ  ای  راوس  ره  میدومیپیم . هار  هاپس  رانک  رد  ام  دوشیم . هدایپ  راوس و  بیترت  نیمه  هب  مه  هملسما  دربیم . هار 
هنیدـم کیدزن  یتقو  هملـسما . رانک  رد  یهاگ  درکیم و  تکرح  نم  راـنک  رد  هراوس  ربماـیپ  یهاـگ  دـنتخاسیم . رود  دـندناریم و  ار  وا 
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نایهاپـس هب  دومرف و  رداص  تکرح  نامرف  ربمایپ  دعب ، میدـنارذگ . اج  نآ  رد  ار  بش  زا  یتعاس  دـنچ  و  میدز ، ودرا  ياهطقن  رد  میدیـسر 
هحفـص رد [  رافظ  ياهبنارگ  بوچ  زا  يدنبندرگ  مدش . رود  هاگودرا  زا  تجاح  ياضق  يارب  نم  درک . هار  گنهآ  هاپـس  ات  دـش  هداد  ربخ 
هدـشن هجوتم  نم  دوب و  هداـتفاورف  مندرگ  زا  مدوب  هطقن  نآ  رد  هک  یماـگنه  دوب . هداد  نم  هب  میـسورع  بش  مرداـم  هک  دوـب  مندرگ  [ 416

رد تکرح  هب  دنچ  ینت  زج  نایهاپـس  . تسین مدید  هن ، ای  تسه  منیبب  ات  مدرب  شیوخ  ندرگ  هب  تسد  مدیـسر  کقاطا  رانک  هب  یتقو  مدوب .
نامگ نیدب  دـنار . مهاوخن  ار  رتش  هداهنن و  رتش  يالاب  ار  نآ  موشن  کقاطا  دراو  ات  منامب  مه  هامکی  رگا  مدرکیم  رکف  نم  دـندوب . هدـمآ 
مدوب مدنبندرگ  يوجتـسج  رد  نم  هک  یلاح  رد  تسا . هداتفا  مدزیم  سدح  هک  ياهطقن  نامه  رد  مدـید  متفر و  مدـنبندرگ  يوجتـسج  هب 

یه ار  رتشو  دنراذگیم  رتش  يالاب  هتـشادرب  ار  نآ  ماهتـسشن  نآ  لخاد  رد  نم  هک  نیا  نامگ  هب  هدمآ و  نم  بایغ  رد  لوؤسم  درم  ود  نآ 
یفرح اـهنآ  اـب  مدوب  نآ  لـخاد  یتـقو  هشیمه  هک  دـندرکن  نآ  لـخاد  رد  نم  ندوـب  رد  یکـش  ببـس  نیدـب  ناـنآ  دازدـنایم . هار  هب  هدز 
یتقو دنوریم . دناریم و  لابند  زا  ار  نآ  يرگید  دریگیم و  ار  رتش  راسفا  یکی  . تسا هدوبن  يداعریغ  نانآ  يارب  تهج ، نیمهب  مدزیمن .
مدوخ رود  هب  ار  ماهماج  ار ! يرتش  ندنار  يادص  هن  مونـشیم و  ار  یمدآ  يادص  هن  تسین و  یـسک  زا  يربخ  مدـید  متـشگرب  هاگودرا  هب 
متماقا يهطقن  رد  هک  روط  نامه  هطقن . نیمه  هب  تشگ  دنهاوخرب  امتح  متسین  نم  دننیبب  یتقو  متشاد  نیقی  مدیتلغ و  نیمز  يور  مدیچیپ و 

اب هدرک  تکرح  دوخ  ياج  زا  دـیایب  هاپـس  لابند  زا  دوب  رومأم  هکیملـس  لطعم  نب  ناوفـص  متفر . باوخ  هب  راـیتخایب  مدوب  هدیـشک  زارد 
شیپ ارم  نوچ  دنیبیم . ارم  دیآیم  شیپ  دروخیم . مشچ  هب  یناسنا  یهایس  دنیبیم  دسریم و  نم  تماقا  يهطقن  هب  اوه  نشور  کیرات و 

هللا انا  دیوگیم : یتحاران  بجعت و  رس  زاو  دسانشیم  ماهدیچیپ  هماج  رد  ار  دوخ  هک  نانچمه  ارم  تسا  هدید  باجح  مکح  ندمآدورف  زا 
نم اب  ياهملک  مسق  ادـخ  هب  مدـناشوپ . ار  متروص  متـشاد  هک  ياهفالم  اب  مدـید  ار  وا  اـت  . مدـش رادـیب  وا  يادـص  زا  نم  نوعجرا ! هیلا  اـنا  و 

دنادرگرب هحفص 417 ] ار [  شدوخ  تروص  دعب  مدینـش . ار  وا  نوعجار  هیلا  اناو  انا هللا  يادص  دناباوخیم  ار  شرتش  یتقو  اهنت  دزن . فرح 
ارتفا نآ  داتفا . هلول  و  هاپـس ، نایم  رد  میدیـسر . هاپـس  هاگودرا  هب  ور  امرگ  رد  ات  داتفا  هار  هب  هتفرگ  ار  رتش  راـسفا  و  مدـش ، وا  رتش  راوس  اـت 

هتـسویپ مدرم  یلو  مدوب  ربخیب  الماک  فرح  نآ  زا  نم  دروآ  نابز  هب  یبا  نب  هللادـبع  ار  ارتفا  لـصاو  دـندوشگ  دوخ  نخـس  هب  بل  نادـنب 
، ندیسر ضحم  هب  میدمآ . هنیدم  هب  اج  نآ  زا  . دسرب نم  شوگ  هب  نآ  زا  ياهملک  هکنآیب  دنتفگیم  نخس  نادنبارتفا  نآ  فرح  يهرابرد 

ربمایپ مدید  طقف  دنراذگیمن . نایم  رد  نم  اب  ياهملک  دنونـشیم و  ار  نآ  مردامو  ردپ  یلو  دیـسرن . نم  هب  هراب  نآ  رد  يربخ  مدش . رامیب 
ادـیپ وا  رد  دـیزرویم  نم  هب  تبـسن  يراـمیب  عقوم  رد  هک  یناـبرهم  نآ  مدـید  درادـن . رگید  تسا  هتـشاد  نم  هب  هک  ار  یتـمحرم  فطل و 
مرانک هب  دـشیم و  رتنابرهم  نم  اب  مدـشیم  رامیب  یتقو  تسا »؟ روطچ  تلاـح  : » تفگیم مالـس  زا  سپ  دـشیم و  هناـخ  دراو  وا  تسین .

. میتشگیمن نآ  درگ  میدرمـشیم و  یفیثک  راک  ار  نآ  هکلب  میدیدنـسپیمن  ار  هناـخ  رد  نتخاـس  وضو  هک  میدوب  یمدرم  اـم  تسـشنیم .
هدـیچیپ دوخ  رب  ینیمـشپ  هچراپ  هک  حطـسم  ردام  هام  ره  یبش  میتفریم . دوب  هناخ  زا  رود  هک  یحارتسم  هب  ءاشع  برغم و  نیب  ریهطت  يارب 

هک درم  نیا  هب  يدز ! یفرح  دب  ادخ  هب  : » متفگ حطـسم »! دوشب  گرمناوج  : » تفگ دیچیپ ، شیاپ  هب  هچراپ  نماد  متفر . نوریب  هناخ  زا  دوب 
يراد هچ  : » متفگ همیسارس  يربخیب »! تسا و  هتفرگارف  ارت  تمهت  لیـس  : » تفگ مباوج  رد  ینزیم »! یفرح  نینچ  تسا  ردب  نادهاجم  زا 

بش و نآ  دـش . هدوزفا  ییراـمیب  میراـمیب  رب  تشگ و  بلـس  میاـپ  زا  نتفر  باـت  دـناهتفگ . اـههچ  نادـنبارتفا  هک  تفگ  میارب  ییوگیم »!
وا هب  موش  هاگآ  ارجام  تقیقح  زا  ردام  ردـپ و  قیرط  زا  متـساوخیم  هک  نم  دـمآ . هناـخ  هب  ادـخ  لوسر  دـعب ، متـسیرگ . رـسارس  شیادرف 

نیا مدرم  درذـگرد ، وت  زا  ادـخ  : » متفگ مردام  هبو  متفر  مردـپ  يهناخ  هب  دومرف . هزاـجا  مورب .» مردـپ  شیپ  اـت  هدـب  هزاـجا  نم  هب  : » متفگ
! ناج رتخد  : » تفگ يراذـگیمن »! هحفـص 418 ] نایم [  رد  نم  اب  نآ  زا  چـیه  وت  دـنراد و  ناـبز  رب  ار  اـهزیچ  نیاو  دـننزیم  ار  اـهفرح 

تـسا هتـشاد  ییاهووه  تسا و  هتـشادیم  تسود  ار  وا  هک  تسا  هدوب  يدرم  يهناخ  رد  ییابیز  ناوج  رتخد  اج  ره  ادخ  هب  وشن . ینابـصع 
نیا يهمه  مدرم  ادـخ ! رب  هاـنپ  : » متفگ دـنا .» هتفگوا  هـیلع  اـهزیچ  یلیخ  مدرم  مـه  دـناهدرک و  تـسرد  شیارب  اـهفرح  یلیخ  اـهنآ  مـه 

اب دناوخب و  ار  هماسا  یلع و  ربمایپ ، مایا ، نآ  رد  دماین . دنب  ماهیرگ  مدکی  حبص  ات  دماین و  ممـشچ  هب  باوخ  بش  نآ  دناهدز »! ار  اهفرح 
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نیا ادـخ ، ربمایپ  يا  : » تفگ هماسا  دوب . يرگید  زا  رتمرن  رفن  ودـنآ  زا  یکی  رظنراهظا  درک . تروشم  شیوخ  رـسمه  كرت  دروم  رد  نانآ 
: تفگ مالـسلاهیلع  یلع  تفگ .» دـهاوخ  وت  هب  ار  هیـضق  تقیقح  هریرب  و  میاهدـیدن . وا  زا  حالـص  زج  ام  تسا . غورد  ساـسایب و  فرح ،

رگید ینز  هدب و  قالط  ار  وا  تسا . هدینادرگ  اور  لالح و  وت  يارب  مه  ادخ  و  تسه ، رایـسب  نز  تسا . هتـسبن  وت  رب  ار  هراچ  هار  دـنوادخ  »
ینز هنوگچ  هشیاـع  وت  رظن  هب  : » دیـسرپ وا  زا  تسـشن و  وگتفگ  هب  هریرب  اـب  ییاـهنت  هب  ادـخ  لوـسر  و  دـنتفرب ، هناـخ  زا  رفن  ود  نیا  ریگب .»
رگا ادخ ، ربمایپ  يا  دنگوس  ادخ  هب  منادیمن . يو  يهرابرد  یبوخ  زج  نم  مسق  ادـخ  هب  تسا ! رتكاپ  مه  كاپ  رز  زا  وا  : » تفگ تسا »؟

ات دربیم  شباوخ  ریمخ  راـغت  راـنک  هک  تسا  نیا  دراد  وا  هک  یبیع  اـهنت  دادیم . ربـخ  وت  هب  ار  تقیقح  نآ  ادـخ  اـعطق  دوبیم  نیا  زا  ریغ 
. دیـسرپ نم  يهرابرد  نمیاما  زا  ربمایپ  «. ماهدرک شنزرـس  ار  وا  تلفغ ، نیا  رطاـخ  هب  مه  راـب  نیدـنچ  دروخیم . ار  ریمخ  هدـمآ  دنفـسوگ 
ساپـس و زا  سپ  دـمآرب و  ربـنم  هب  ربماـیپ  هاـگ  نآ  «. تسا هدرواـین  روصت  هب  هدـیدن و  یبوخ  زج  يو  زا  ماهدـید  شوـگ و  : » تفگ نمیاما 

يدرم يهراب  ردو  دـننزیم ، شین  نم  هب  ماهداوناخ  دروم  رد  هک  دریگب  ار  یناـسک  ولج  دـناوتیم  یـسمک  هچ  : » دومرف دـنوادخ ، شیاـتس 
و تسا . هدماین  رد  نم  ياههناخ  زا  یکی  هب  نم  هارمه  زج  زگره  ماهیدـن و  یبوخ  زج  وا  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  دـننزیم  تسردان  فرح 
زا رگا  تفرگ . مهاوخ  ار  وا  وـلج  ادـخ  لوـسر  يا  نم  : » تفگ هحفـص 419 ] هتـساخرب [  ذاعم  نب  دعـس  دننزیم »؟ قحان  فرح  يو  هیلع 
هب ات  نک  رداص  یهاوخیم  یناـمرف  ره  شاهراـبرد  دـشاب  اـم  یجرزخ  ناردارب  زا  رگاو  دروآ  مهاوخ  تیارب  ار  شرـس  دـشاب  سوا  يهلیبق 
ورف قافن  بالجنم  هب  هک  يدـح  ات  هن  اما  تشگ  مشخ  شوختـسد  دوب -  یحلاص  درم  تقو  نآ  اـت  هک  هداـبع -  نب  دعـس  میروآرد .» ارجا 

و تسا . جرزخ  يهلیبق  زا  صخـش  نآ  یتسنادیم  هک  يدز  رطاخ  نیاب  طقف  ار  فرح  نیا  : » تفگ و  دـیدرگ ، مشخ  شوختـسد  هکلب  دور 
ادـخ دوب و  امـش  ام و  نیب  تیلهاج  يهرود  رد  هک  ییاهینمـشد  ریثأت  تحت  وت  عقاو ، رد  يدزیمن . ار  فرح  نیا  دوب  سوا  يهلیبق  زا  رگا 

میهاوخ ار  وا  وت  لـیامت  فـالخرب  اـم  ییوگیم . تسرداـن  ادـخ  هب  : » تفگ ریـضح  نب  دیـسا  ینزیم .» ار  فرح  نیا  درک  وـحم  ار  اـهنآ 
نیرتکیدزن زا  یکی  دروم  رد  ار  يزیچ  نینچ  ادخ  لوسر  منادب  رگا  مسق  ادـخ  هب  ینکیم ! عافد  ناقفانم  زا  هک  یتسه  یقفانم  وت  تشک .

ادـخ ربمایپ  یبلق  تساوخ  منادیمن  نم  یلو  داهن . مهاوخ  شناتـسآ  هب  ار  وا  يهدـیرب  رـس  هدـشن  دـنلب  شیاج  زا  زونه  دـهاوخیم  مناسک 
تیلهاج يهرود  رد  هک  ار  ییاهینمشد  نآ  یفالت  هک  تسا  نیا  رب  ناترارـصا  يهمه  سوا  يهلیبق  امـش  : » تفگ هدابع  نب  دعـس  تسیچ .»

اب هبلغ  اهگنج  نآ  رد  هک  دینادیم  دوخ  و  دیروآ ، نابز  هب  ای  دای  هب  ار  عیاقو  نآ  هک  دیرادن  یجایتحا  امش  ادخ  هب  دیروآ . رد  امرـس  دوب 
يدید تدوخ  : » تفگ هتساخرب  ریضح  نب  دیسا  درب .» نایم  زا  مالـسا  يهیاس  رد  ار  اههنیک  عیاقو و  نآ  يهمه  دنوادخ  اما  دوب . هلیبق  مادک 
يهلیبق يآ  : » دروآرب دایرف  هدمآ  مشخ  هب  ةدابع  نب  دعس  دنتفگ . رگیدکی  هب  تشرد  نانخـس  هاگ  نآ  میدرک »! هچ  ام  ثاعب  گنج  رد  هک 

هب سوا  نادرم  يهمه  و  سوا »! يهلیبق  يآ   » هک دروآرب  دایرف  مه  ذاعم  نب  دعـس  دـندش . عمج  وا  رود  هب  یگمه  جرزخ  نادرم  و  جرزخ »!
مهاوـخ ریـشمش  نیمه  اـبار  نآ  هاـگهانپ  قاـفن و  يهتـسد  رـس  : » تفگ هدروآ  يریـشمش  دـیود و  همزح  نب  ثراـح  دـندمآ . درگ  وا  رود 
هحلسا ادخ  ربمایپ  يهزاجا  نودب  هحفص 420 ] ار [ ! ریشمش  زادنیب   » هک درک  شاخرپ  وا  هب  دوب  وا  يهریشع  سیئر  هک  ریضح  نب  دیـسا  !« دز

هدرک ار  راک  نیا  وت  زا  شیپ  دـنادیم  دوخ  زا  تعاطا  طخ  رد  ار  نآ  اـی  تسا  راـک  نیا  هب  لـیام  ادـخ  ربماـیپ  میتسنادیم  رگا  يرادیمرب !
هراشا هلیبق  ود  ره  هب  ادـخ  ربمایپ  دـنتخاس . ادـج  مه  زا  ار  دوخ  فص  جرزخ  سوا و  يهلیبق  ود  نادرم  تشگرب . هناـخ  هب  ثراـح  میدوب »!

هب ربمایپ  . دنتفرب هدش  ادـج  مه  زا  ات  تخادرپ  نانآ  ندرک  شوماخ  ندرک و  مارآ  هب  نانچمه  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  دـنوش . تکاس  ات  دومرف 
دیحوت یهاوگ  هب  نابز  تسشن  یتقو  دوب . هدشن  لزان  وا  رب  نم  يهرابرد  یحو  هک  دشیم  هام  کی  تسشن . نم  شیپ  دمآ و  مردپ  يهناخ 

هئربت ارت  دنوادخ  یـشابکاپ  هانگیب و  وت  رگا  تسا . هدیـسر  ربخ  نانچ  نینچ و  نم  هب  هشیاع ، يا  : » دومرف هاگ  نآ  دوشگ  شیوخ  تلاسر  و 
رگا هدنب  اریز  ینک ، رافغتـسا  لجوزع  يادخ  هاگرد  هب  دیاب  یـشاب  هدش  هدولآ  دنیوگیم  مدرم  هچ  نآ  زا  ياهراپ  هب  وت  رگا  و  دـیامرفیم .

کشا دیـسر  نایاپ  هب  ادخ  لوسر  شیامرف  یتقو  دریذپب .» وا  يهبوت  دنوادخ  درب  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  دعب  دیامن و  فارتعا  شیوخ  هانگ  هب 
هچ منادیمن  مسق  ادخ  هب  : » تفگ هدب »! ار  ادـخ  لوسر  باوج   » هک مدرک  مردـپ  هب  ور  و  دـنامن . نآ  رد  ياهرطق  ات  دیکـشخ  منامـشچ  رد 
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نس و مک  ناوجون  نز  نم  مهدـب »! ادـخ  لوسر  باوج  نم  فرط  زا   » هک مدرک  مردام  هب  ور  مهدـب »! وا  هب  یباوج  هچ  وت  هرابرد  میوگب و 
ات هدرک  رثا  امش  رد  دیاهدینش و  مدرم  زاار  فرح  نیا  امش  هک  منادیم  مسق  ادخ  هب  نم  : » متفگ مدوب . هدناوخن  رایسب  نآرق  زاو  مدوب  یلاس 
هب فارتـعا  رگا  و  دیرامـشیمن ، تسار  ار  منخـس  امـش  مهاـنگیب  نم  هک  میوگب  امـش  هب  رگا  تهج ، نیمه  هب  دیاهتـشادنپ . تسرد  ار  نآ 

ردپ زج  یلاثم  مدوخ  لاح  يارب  مسق  ادخ  هب  درک ! دیهاوخ  قیدصت  ار  مفرح  هتبلا  متـسه  اربم  نآ  زا  نم  هک  دـنادیم  ادـخ  هک  منک  يراک 
[455  ] نوفـصت ام  یلع  ناعـسملا  هللا  لمیج و  ربصف  ارمأ  مکـسفنأ  مکل  تلوس  لـب  هحفـص 421 ] تفگیم [ : هک  مدـنآ  مباییمن  فسوی 

دییوگیم هچ  نآ  رب  ادخ  زا  تشاد و  مهاوخ  هدیدنسپ  ییابیکش  راچانب  درک ، هتسارآ  امـش  يارب  ار  يراک  امـش  سفن  هک  تسا  نیا  عقاو  .
هب متفر  مه  دـعب  فسوی ! ردـپ  متفگ : دـماین و  مدای  هب  بوقعی  مسا  مدوب  بات  بت و  رد  كانمـشخ و  سب  زا  ادـخب  تساوخ .» دـیاب  ددـم 

رطاخ هب  هک  مراد  نانیمطا  ادخ  هب  نم  و  مهانگ ، یب  كاپ و  نم  هک  دنادیم  ادـخ  : » متفگ لد  رد  مدـیباوخ و  متخت  يور  قاطا و  يهشوگ 
هدـمآ رکبوبا  يهداوناخ  رـس  رب  هچ  نآ  هک  مسانـشیمن  ياهداوناخ  برع  ناـیم  رد  : » تفگ رکبوبا  دومرف .» دـهاوخ  هئربت  ارم  منماد  یکاـپ 

میدربیمن شیاین  شهاگرد  هب  میدیتسرپیمن و  ار  هناگی  يادخ  هک  ینامز  تیلهاج و  يهرود  رد  مسق  ادخب  دشاب . هدـمآ  شرـس  رب  تسا 
ور دوب  كانمـشخ  هک  یلاح  رد  هاگ  نآ  دنیوگب »! ام  هب  يزیچ  نینچ  دنیایب و  مالـسا  يهرود  رد  الاح  دوب ، هدـشن  هتفگ  ام  هب  يزیچ  نینچ 
ادخ هب  زاب  درب .» مهاوخن  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  دیروآ  نابز  رب  هچ  نآ  زا  زگره  ادخ  هب  : » متفگ لد  رد  مداتفا و  هیرگ  هب  نم  دـنادرگ . نم  هب 

ناشزامن رد  ار  نآ  مدرم  هک  دـیآ  دورف  ینآرق  يهیآ  نم  يهرابرد  هک  مدـیدیم  نآ  زا  رتزیچاـن  رتمک و  مدوخ  شیپ  ار  دوخ  نم  دـنگوس 
ای دزاس  وگغورد  ار  اهنآ  مهانگیب  هزنم و  نم  دنادیم  هک  ادخ  هک  دنیبب  يزیچ  باوخ  رد  ادخ  لوسر  هک  مدوب  راودیما  ردقنیمه  دـنناوخب .
زا ربمایپ  زونه  دـنگوس ، ادـخب  تفاییمن ! هار  ملایخ  هب  زگره  نیا  ادـخ  هب  هن  دوش  لزان  ینآرق  تاـیآ  هک  نیا  اـما  دـهدب . يو  هب  یعـالطا 
يو هب  دادیم  تسد  يو  هب  ادخ  رما  هب  هک  لاح  نآ  هک  دـندوب  هتفرن  نوریب  اج  نآ  زا  هداوناخ  دارفا  زا  کی  چـیه  دوب و  هتـساخنرب  شیاج 

هحفص تیاهنیب [  مدید  ار  هنحص  نآ  یتقو  نم  دیدرگ . عمج  دوب  شرس  ریز  هک  یمرچ  یـشلاب  دیـشک و  دوخ  رب  ار  شاهماج  داد . تسد 
هک نآ  هب  مسق  مردام ! ردپ و  یلو  درک . دـهاوخن  متـس  نم  هب  لاعتم  يادـخ  کشیب  مهانگیب و  نم  هک  متـسناد  مدـش و  لاحـشوخ  [ 422
هچ نآ  دییأت  رد  ادخ  بناج  زا  يرما  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  مدید  دش  فرطرب  ادخ  ربمایپ  زا  یحو  تلاح  هک  نیمه  تسوا  تسد  رد  مناج 
رد دز  وسکیب  شتروص  يور  زا  هماج  ماگنه ، نیا  رد  دـننک ! یهت  بلاق  تسا  کیدزن  هک  دـناهداتفا  یلاح  ناـنچ  هب  دـیایب  دـناهتفگ  مدرم 

نیتسخن درتـسب . یناـشیپ  زا  قرع  تخیریم . ناـطلغ  دـیراورم  لـثم  شتروص  رـس و  زا  قرع  ياـههرطق  تشاد و  بل  رب  هدـنخ  هک  یلاـح 
هب مردام  و  دـنتفای ، شمارآ  مردام  ردـپ و  داتـسرفورف »! ار  وت  یهانگیب  دـنوادخ ، کنیا  هشیاع ! يآ  : » دوب نیا  دروآ  نابز  رب  هک  ياهملک 
ورف ار  تیآ  نیا  دنوادخ  وت »! رکـش  اب  هن  ادـخ و  رکـش  اب  اما  موشیم  دـنلب  ادـخ ، هب  : » متفگ ادـخ »! لوسر  شیپ  ورب  وش  دـنلب  : » تفگ نم 
ربـنم هب  دـیآیم و  نوریب  رکبوبا  يهناـخ  زا  ناـمداش  ربماـیپ  [ . 456 ...« ] هوبـسحت مکنم ال  ۀبـصع  کفالاب  او  ءاـج  نیذـلا  نا  : دوب هداتـسرف 

تـسا هدـمآ  دورف  وا  رب  هشیاـع  یکاـپ  یهاـنگیب و  يهراـبرد  هک  ار  هـچ  نآ  راگدـیرفآ ، يهتـسیاش  شیاتـس  دـمح و  زا  سپ  دوریمارف و 
[ . 457  ] دناوخیمرب

رون هکرابم  يهروس 

هراشا

نـشور لئالد  هک  یتایآ  نآ  رد  میتشاد و  ررقم  یماکحا  نآ  ردو  میداتـسرفورف  ار  نآ  هک  تسا  ياهروسنابرهم  يهدنیاشخب  دـنوادخ  مانب 
نامیا ترخآ  نارود  ادخ و  هب  رگا  دینزب و  هنایزات  دـص  کی  ره  دـیاب  ار  راکانز  درم  نز و  دـیریگ . دـنپ  امـش  رگم  ات  میداتـسرفورف  تسا 

. دنشاب ود  نآ  باذع  دهاش  نانمؤم  زا  ياهدع  دیاب  و  دریگب ، ادخ  هحفص 423 ] نید [  رد  یتفأر  نانآ  هب  تبسن  ار  امش  دیابن  دیشاب  هدروآ 

داهج www.Ghaemiyeh.comيربمایپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


شیوخ دقع  هب  ار  كرشم  درم  ای  راکانز  درم  زج  ار  راکانز  نز  درواین و  رد  شیوخ  دقع  هب  ار  كرـشم  نز  ای  راکانز  نز  زج  راکانز  درم 
دیاب دنروآیمن  دهاش  راهچ  هاگ  نآ  دـننکیم  مهتم  انز  هب  ار  نمادـکاپ  نانز  هک  یناسک  و  تسا . هتـشگ  مارح  نانمؤم  رب  نآ  درواین و  رد 

دندروآ هبوت  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  رگم  دنناراکشز  نامه  ناشیا  دیریذپن و  ار  یتداهـش  نانآ  زا  هاگیچیه  دینزب و  هنایزات  داتـشه  ار  نانآ 
يدهاش نتشیوخ  زج  دننکیم و  مهتم  انز  هب  ار  شیوخ  نارسمه  هک  یناسک  و  تسا . نابرهم  ياهدنزرمآ  ادخ  اریز  دندرک  هتـسیاش  راک  و 

وا رب  ادخ  تنعل  هکنیا  مجنپ  راب  تسا و  نایوگتـسار  زا  وا  هک  ادخ  هب  دنگوس  اب  تداهـش  راب  راهچ  تسا  ناشرفنکی  تداهـش  سپ  درادـن 
رابو تسا  نایوگغورد  زا  درم  نآ  ادخ  هب  دنگوس  اب  دهد  تداهـش  راب  راهچ  هک  دـنادرگب  نز  زا  ار  باذـع  و  دـشاب . نایوگغورد  زا  رگا 
ادـخ هک  نیا  دوب و  امـش  رب  شتمحر  ادـخ و  لضف  رگا  و  دـشاب . نایوگتـسار  زا  درم  نآ  رگا  داب  نز )  ) نآ وا  رب  ادـخ  مشخ  هک  نیا  مجنپ 

نآ دندوب ، امش  زا  ياهتسد  دندروایب  هشیاع ) هب  ندز  تمهت   ) ناتهب نیا  هک  یناسک  نامگیب  دیتفریم .) یهابت  هب   ) تسا میکح  يریذپهبوت 
هاـنگ هک  سک  نآ  دراد و  هاـنگ  نآ  زا  یمهـس  ناـنآ  زا  کـی  ره  تسا  يریخ  امـش  يارب  نآ  عقاو  رد  دـیرادنپم  نتـشیوخ  يارب  يرـش  ار 
نامگ نتـشیوخ  قح  رد  ناـنز  نادرم و  دندینـش  ار  نآ  یتقو  دـیابن  ارچ  دراد . نیگمهـس  یباذـع  تشگ  بکترم  ار  نآ  نتخاـس  نیگمهس 

ادخ دزن  نانآ  سپ  دـنرواین  ینادـهاش  هک  لاح  دـندنارذگن ؟ نآ  رب  دـهاش  راهچ  ارچ  تسا ؟ راکـشآ  یناتهب  نیا  دـنیوگب : دـندرب و  کین 
راتفرگ نیگمهس  یباذع  هب  دیتفگ  هچ  نآ  رطاخ  هب  امتح  دوبن  ترخآ  ایند و  رد  شتمحر  امش و  رب  ادخ  لضف  رگا  و  دننایوگغورد . نامه 

ار نآ  دیتشادن و  نآ  زا  یعالطا  چیه  هک  دیتفگیم  ار  يزیچ  ناتناهد  اب  دیدرکیم و  تفای  رد  ناتیاهنابز  اب  ار  نآ  هک  هاگ  نآ  دیدشیم ،
ار هعیاش ) تمهت و   ) نآ هک  یتقو  دیابن  ارچ  و  تسا . نیگمهـس  ادـخ  دزن  تمهت ) [ ) هحفـص 424 نآ [  هک  نآ  لاح  دیتشادنپیم  کچوک 
ار امـش  ادـخ  تسا . كانلوه  یناتهب  نیا  ادـخ ) يا   ) وت یهزنم  میروآ ، نابز  رب  هعیاشو ) تمهت   ) نیا هک  میرادـن  قح  ام  دـییوگب  دـیدینش 
. تسا میکح  ییاناد  ادخ  درادیم  نایب  امش  يارب  ار  تایآ  ادخ  و  دینکن . رارکت  ار  نیا  دننام  هاگچیه  دیـشاب  نمؤم  رگا  هک  دهدیم  زردنا 

دنراد ترخآ  ایند و  رد  كاندرد  یباذع  دوش  رشتنم  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  نایم  رد  ءاشحف  هک  دنرادیم  تسود  هک  یناسک  نامگیب 
ناه ( دیتفریم یهابت  هب   ) تسا نابرهم  ییوپرهم  ادخ  هک  نیا  دوبن و  امش  رب  شتمحر  ادخ و  لضف  رگا  و  دینادیمن . امش  دنادیم و  ادخ  و 

دنـسپان ءاشحف و  هب  وا  هک  دـنادب  دور  ناطیـش  ياهماگ  یپ  رد  سک  ره  دـیورم و  ناطیـش  ياهماگ  یپ  رد  دـندروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
ادخ دنادرگ و  كاپ  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  اما  دشیمن  كاپ  امش  زا  یسک  زگره  دوبن  امش  رب  شمتمحر  ادخ و  لضف  رگا  دهد و  نامرف 

يهلمج زا  تسا . یبا  نب  هللادـبع  هب  هراشا  [ 459 « ] تشگ بکترم  ار  نآ  نتخاس  نیگمهـس  هاـنگ  هک  سک  نآ  [ .» 458  ] تساناد ییاونش 
دنچ اب  دریگیم و  ار  ذاعم  نب  دعـس  تسد  ادخ  لوسر  نآ ، زا  سپ  زور  دنچ  [ . 460 . ] دنتسه تباث  نب  ناسح  هثاثا و  نب  حطسم  نادنبارتفا 

ربمایپ و دروآیم . ییاذغ  هدابع  نب  دعس  دننکیم . وگتفگ  مه  اب  یتعاس  تسا . هتسشن  رفن  دنچ  اب  هک  هدابع  نب  دعس  يهناخ  هب  دربیم  رفن 
دریگیم ار  هدابع  نب  دعـس  تسد  درذگیم . زور  دنچ  دنیآیم . نوریب  وا  يهناخ  زا  و  دنروخیم ، اذغ  نآ  زا  شناهارمه  ذاعم و  نب  دـعس 

. دروآیم ییاذغ  ذاعم  نب  دعـس  دـننارذگیم . تبحـص  هب  یتعاس  . ذاعم نب  دعـس  يهناخ  هحفـص 425 ] هب [  دربیم  وا  هارمه  رفن  دـنچ  اـبو 
نانخـس زا  هک  ار  یترودک  راک ، نیا  اب  ادخلوسر  دنیآیم . نوریب  وا  يهناخ  زاو  دنروخیم  اذغ  نآ  زا  ناهارمه  هدابع و  نب  دعـس  ربمایپ و 

ار اه  فرح  نآ  ارجام  نآ  رد  یبا  نب  هللادبع  هک  يزور  . دیادزیم ناشلد  زا  تسا  هدمآ  دیدپ  رگیدـکی  هب  تبـسن  ناشلد  رد  زور  نآ  دـنت 
ردو میدروآ  ار  دـمحم  اـم  : » دـیوگیم و  دـنکیم ، داـی  یتـشز  هب  دـنریقف  نارجاـهم  زا  هک  اـجهجو  هقارـس  نب  لـیعج  زا  هلمج  زا  دـنزیم 

! دننکیم مادـنا  ضرع  نم  موق  ربارب  رد  دـنیآیم و  رفن  ود  نیا  لثم  تقو  نآ  میدـناسر ، رادـتقا  تزع و  هب  میدـناشن و  هوکـشاب  ياههناخ 
هک مه  دعب  دنکیم »! مه  يراد  نابز  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  شراک  الاح  دیوگن ، ینخس  دشاب و  تکاس  هک  دوب  لاحشوخ  لیعج  ادخب 
نبا اورثک و  دـق  اوع  اردـق  بیبالجلا  یـسمأ  : دورآیم رد  رعـش  هب  ار  وا  ياهفرح  تباث ، نب  ناسح  دـیامنیم . مهتم  ار  لطعم  نب  ناوفص 

زاتهکی هعیرف  رـسپ  هک  هدیـسر  ییاج  هب  راک  دناهتفای و  ینوزف  دندرگیم و  رهـش  مدرم  هارمه  اهتفلک » نهاریپ  » دلبلا ۀضیب  یـسمأ  هعیرفلا 
ایب : » دیوگیم وا  هب  هدمآ  هقارس  نب  لیعچ  مینزب ، ار  تباث  نب  ناوفـص  دوشیم  هنیدم  دراو  مالـسا  هاپـس  راک  نیا  زا  سپ  ! تسا هتـشگ  رهش 

داهج www.Ghaemiyeh.comيربمایپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


رـضاح لیعج  میرتکیدزن .» ربمایپ  هب  وا  زا  ام  هک  نآ  لاح  میاهدوب ، وت  نم و  تیب  نآ  رد  شروظنم  نوچ  مینزب ، ار  تباث  نب  ناسح  میورب 
زا صوصخ  نیا  رد  ات  مه  وت  و  درک . مهاوخن  يراک  نینچ  دـهدن  نم  هب  يروتـسد  ادـخ  لوسر  ات  : » دـیوگیم وا  هب  دوشیمن و  راک  نیا  هب 
رب دوریم و  هداهن  شـشود  رب  ار  شریـشمش  دریذـپیمن و  ار  وا  يهیـصوت  ناوفـص  نکن .» يراـک  نینچ  ياهتفرگن  يروتـسد  ادـخ  لوسر 
وا هب  سامـش  نب  سیق  رـسپ  تباث  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  هتـساخرب  راصنا  دنزیم . تسا  هتـسشن  شاهریـشع  نمجنا  رد  هک  تباث  نب  ناسح 

. دینکیم دیراد  راکچ  : » دسرپیم و  دنیبیم ، ار  اهنآ  مزح ، نب  ةرامع  دـندنبیم . ار  وا  مه  یلکـشدب  هحفص 426 ] هب [  دنزیم و  دنبتـسد 
سیق نب  تباـث  هب  درادـن »! يربـخ  راـک  نیا  زا  ادـخ  لوـسر  : » دـنیوگیم دوـخ »؟ شیپ  زا  اـی  دـیاهدرک  ربماـیپ  روتـسد  هب  ار  راـک  نیا  اـیآ 

. دوشیم ربمایپ  تمدخ  راپـسهر  دزادنایم و  ولج  ار  ود  ره  تباث  ناوفـص و  دعب ، نک »! اهر  ار  وا  ياهدرک . ياهناخاتـسگ  راک  : » دیوگیم
مه تباـث  نب  ناـسح  دربیم . ربماـیپ  تمدـخ  هب  ار  اـهنآ  دریذـپیمن و  مزح  نـب  ةراـمع  شراـک . لاـبند  دورب  دـهاوخیم  سیق  نـب  تباـث 

دراو نم  رب  تشک  دصق  هب  ياهبرض  دیشک و  ریـشمش  نم  يور  هب  مدوب  هتـسشن  ماهریـشع  نمجنا  رد  هکیلاح  رد  ادخ  ربمایپ  يا  : » دیوگیم
وا يور  هب  ارچ  : » دسرپ یم  ناوفص  زا  يدنت  هب  هدمآ  مشخ  هب  هک  ربمایپ  مربن .» ردب  ناج  ماهتـشادرب  هک  مخز  نیا  زا  منکیم  رکف  و  دروآ ،
رب ار  نآ  درب و  دسح  نم  هب  مندش  ناملسم  رطاخ  هب  تفگ و  وجه  درزآ و  ارم  وا  ادخلوسر  يا  : » دیوگ یم  يدز »! ار  وا  يدیشک و  هحلسا 
ات دهدیم  روتسد  و  ياهدرمش »؟ نادان  دناهدش  ناملـسم  هک  ار  یـصاخشا  : » دسرپیم هدرک  ناسح  هب  ور  ربمایپ  هاگ  نآ  تفرگ »! بیع  نم 
هب ربخ  دننکیم . تشادزاب  هدرب  ار  ناوفـص  دینک .» مادعا  يو  لتق  رفیک  هب  ار  وا  درم ، ناسح  رگا  : » دیامرفیم و  دـننک ، ینادـنز  ار  ناوفص 

ار وا  هداتفا  ربمایپ  نارای  زا  يدرم  ناج  هب  امش  : » دیوگیم اهنآ  هب  هدمآ  ناسح  ناتـسود  شیپ  جرزخ  زا  ياهدع  اب  دسریم . هدابع  نب  دعس 
نیرتدب هب  ار  وا  مه  دعب  دیآیم  مشخ  هب  دیاهتفگ  يو  هب  هچنآ  زا  ات  دییوگیم ، ازـسان  وا  هبو  دیدنبیم  وا  وجه  رد  رعـشو  دـینکیم  تیذا 

وا ات  هداد  روتسد  ام  هب  ربمایپ  صخش  : » دنیوگیم دراد »! روضح  امش  نایم  رد  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  یلاح  رد  همه  نیا  و  دیدنبیم ، یلکش 
لوسر يارب  اهزیچ  نیرتشوخ  ادخ ، هب  : » دیوگیم دعس  دیشکب .» يو  لتق  رفیک  هب  ار  وا  درم  امـش  تسود  رگا  دومرف : و  مینک . ینادنز  ار 

 ] تسا رتـهب  هک  تسا  نیا  ربماـیپ  روظنم  یلو  تسا . هدومرف  مالـسا ) يرفیک  نوناـق   ) قح هب  مکح  امـش  ناـیم  رد  وا  اـما  تسا . وـفع  ادـخ 
وت هب  مراد  نم  هک  یقح  ره  : » دـیوگیم ناـسح  دوـش »! دازآ  ناوفـص  اـت  موریمن  اـج  نیا  زا  ادـخب  دـینک . دازآ  ار  ناوفـص  هحفص 427 ]

: دیوگیم دوشیم و  ینابـصع  تخـس  هدابع  نب  دعـس  رـسپ  سیق  دنوشیمن . ناشقح  زا  تشذـگ  هب  رـضاح  يو  يهریـشع  اما  مشخبیم .»
نم دیتسین ! تشذگ  هب  رضاح  امش  تقو  نآ  درذگیم  شدوخ  قح  زا  ناسح  ماهدیدن ! نونک  ات  ار  یعضو  نینچ  امـش ! راک  تسا  بیجع  »

نخس نیا  زا  مه  اهنآ  دریذپن »! دوشب  ماجنا  تسا  لیام  هدابع  نب  دعس  هک  ار  يراک  هک  دشاب  یسک  جرزخ  يهلیبق  نایم  رد  مدرکیمن  رکف 
هب هماج  نآ  اب  ناوفـص  دـناشوپیم . نیمـشیربا  ياهماج  هدرب  شیوخ  يهناخ  هب  ار  وا  دعـس ، دـنزاسیم . دازآ  ار  ناوفـص  دـننکیم و  مرش 

لوسر يا  تسا  ناوفـص  هلب ، : » دـننکیم ضرع  ناوفـص »! : » دـیوگیم یتفگـش  اب  دـنیبیم و  ار  وا  ربمایپ  درازگب . زامن  ات  دـیآیم  دجـسم 
ياههماج زا  وا  هب  ادخ  : » دیامرفیم هدابع .» نب  دعـس  : » دننکیم ضرع  تسا »؟ هداد  وا  هب  ار  ابیز  يهماج  نیا  یـسک  هچ  : » دسرپیم ادخ »!

تبسن ار  یقح  ره  ییوگن  ربمایپ و  تمدخ  هب  يورن  رگا  : » دیوگیم تباث  نب  ناسح  هب  هدابع  نب  دعس  سپـس  دناشوپب .» تشهب  نیمـشیربا 
تمدخ هب  شاهریشع  دارفا  نایم  رد  ناسح  دز ! مهاوخن  فرح  ياهملک  وت  اب  ماهدنز  ات  مشخبیم ، ادخ  لوسر  يا  امـش  هب  مراد  ناوفـص  هب 

دیامرفیم مشخبیم »! امش  هب  مراد  لطعم  نب  ناوفص  هب  تبسن  ار  یقح  ره  ادخ ، لوسر  يا  : » دنکیم ضرعو  دتسیایم  هدمآ  ادخ  لوسر 
ناسح هب  نیریـس »  » اب ار  نآ  فارطا  دراد و  ماـن  ءاـحریب  هک  ار  يرواـنهپ  نیمز  ادـخ ، لوسر  اهدـعب ، مریذـپیم .» ار  نیا  نم  وت ! رب  نیرفآ  »

هحفص 428 ] [ . ] 461  ] دهدیم وا  هب  تسا  هدرک  يو  هک  یتشذگ  يازا  رد  دراد  رایسب  دمآ  رد  هک  ار  یغاب  زین  هدابع  نب  دعس  دشخبیم .

حطسمو رکبوبا 

يهلاخ رـسپ  لفکت  تحت  دیآیم  رامـشب  ردب  نادـهاجم  زا  تسا و  هدرک  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  هک  تسا  ییاونیب  هک  هثاثا  نب  حطـسم 
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يرمتسم رکبوبا  دیآیم  دورف  ناشراک  حیبقت  رد  نآرق  تایآ  دوشیم و  ادصمه  نادنبارتفا  يهتـسد  اب  حطـسم  یتقو  تسا . رکبوبا  شیوخ 
مکنم لضفلا  اولوا  لـئای  ـال  :و  دـیآیم دورف  تیآ  نیا  سپ  دـنکن . یلاـم  کـمک  وا  هب  زگره  هک  دروخیم  دـنگوس  دـنکیم و  عطق  ار  وا 

هب هـک  دــنروخ  دــنگوس  دــنا  ( تـمعن  ) یخارف و  تورث )  ) ینوزف ياراد  هـک  امــش  زا  یناـسک  اداــبم  و  ... یبرقلا یلوا  اوـتؤی  نأ  ۀعــسلاو 
هک دیرادیمن  تسود  ایآ  دننک . یـشوپمشچ  دیابو  دنرذگ  رد  هک  دیاب  و  دـنهدن ، يزیچ  ادـخ  هار  نارجاهم  ناگراچیب و  نادـنواشیوخ و 

: دیوگیم ددرگیمزاب و  هتشذگ  شور  هب  رکبوبا  هیآ ، نیا  لوزن  اب  [ 462 [ »؟ تسا نابرهم  ياهدنزرمآ  ادخ  هکنآ  اب  درذگرد  امش  زا  ادخ 
يهروس [ . 463  ] منکن عطق  ار  وا  يرمتـسم  هاگچیه  هک  مروخیم  دنگوس  درذگ . رد  نم  زا  ادخ  هک  مراد  تسود  هتبلا  نم  دنگوس  ادخ  هب 
دننکیم انز  هب  مهتم  ار  نمؤم  ربخیب  رادرهوش  نانز  هک  یناسک  کشیب  : دـهدیم همادا  دوخ  يروحم  یلـصا و  عوضوم  هب  رون ، يهکراـبم 
هچنادـب دـهدیم  تداهـش  ناـشهیلع  ناـشیاپ  تسد و  ناـبز و  هک  ینارود  رد  دـنراد  نیگمهـس  یباذـع  دـنوش و  تنعل  ترخآ  اـیند و  رد 

. تسا نایامن  قح  هک  تسادخ  هک  دـننادب  دـنهد و  مامتب  دـننآ  راوازـس  هک  ار  نانآ  يازج  ادـخ  ماگنه  نآ  رد  هحفـص 429 ] دندرکیم [ !
، كاپ نانز  يارب  كاپ  نادرمو  دنکاپ  نادرم  يارب  كاپ  نانز  و  دندیلپ ، ياهنز  يارب  دیلپ  ياهدرمو  دـندیلپ  ياهدرم  يارب  دـیلپ  ياهنز 

نامیا هک  یناسک  يا  ناه  . ياهناراوگرزب يزور  تسه و  یشزرمآ  نانآ  يارب  دنتـسه ، اربم  دنیوگیم  ناشهرابرد  اورانب )  ) هچ نآ  زا  نانیا 
هک دشاب  تسا  رتهب  امـش  يارب  نآ  دییوگ ، مالـس  نآ  لها  رب  دیهاوخ و  هزاجا  هک  نآ  ات  دـییاین  رد  ناتیاه  هناخ  زج  ییاههناخ  هب  دـندروآ 
دـش هتفگ  امـش  هب  رگا  دوش و  هداد  هزاجا  امـش  هب  هک  نآ  اـت  دـییاین  رد  نآ  هب  دـیتفاین  ار  یـسک  هناـخ  نآ  رد  رگا  سپ  دـیریگ . دـنپ  اـمش 

ياههناخ هب  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  تساناد . دینکیم  هچ  نآ  هب  ادخو  تسا  رتهزیکاپ  امـش  يارب  نآ  دـیدرگ ، زاب  هک  دـیاب  دـیدرگزاب 
هب دنادیم . دیرادیم  ناهنپ  ار  هچنآ  دینکیم و  راکـشآ  ار  هچ  نآ  ادخ  تسه و  ییرادروخرب  امـش  يارب  اهنآ  رد  دـییآ  رد  نوکـسمریغ 
زا ادخ  نامگیب  تسا ، رتهزیکاپ  ناشیا  يارب  راک  نآ  دنراد ، ساپ  ار  شیوخ  ياههاگمرش  دندنبورف و  شیوخ  مشچ  هک  وگب  نمؤم  نادرم 
 - شیوخ شیارآ  دنراد و  ساپ  ار  شیوخ  ياههاگمرش  دندنب و  ورف  شیوخ  مشچ  هک  وگب  نمؤم  نانز  هب  و  تسا . هاگآ  دننکیم  هچ  نآ 

رـسمه يارب  رگم  دننکن  نایامن  دوخ  شیارآو  دننز  شیوخ  نابیرگ  رب  شیوخ  يهعنقم  هک  دیاب  دـنزاسن و  راکـشآ  تسادـیپ -  هچنآ  زج 
ای شیوخ  ردارب  نارسپ  ای  شیوخ  ناردارب  ای  شیوخ  رهوش  نارـسپ  ای  شیوخ و  نارـسپ  ای  شیوخ  رهوش  ردپ  شیوخ و  ناردپ  ای  شیوخ 

هاگآ نانز  ياههاگمرـش  هک  یناکدوک  ای  زاینیب  عباـت  نادرم  اـی  دـنراد  هک  ینازینک  اـی  شیوخ  شیکمه  ناـنز  اـی  شیوخ  رهاوخ  نارـسپ 
هبوت ادخ  يوس  یگمه  و  دوش . هتخانـش  دنرادیم  ناهنپ  شیوخ  رویز  زا  هچ  نآ  هک  دننزب  نیمز  هب  نانچ  ار  دوخ  ياهاپ  دیابن  و  دناهدشن .

، دیروآ رد  شیوخ  دقع  هب  ار  ناتدوخ  حلاص  نازینک  ناگدنب و  ناتدوخ و  يهویب  نانز  و  دیوش . راگتسر  امـش  هک  دشاب  نانمؤم  يا  دیرآ 
هک یناسک  و  تساناد . ياهدـنهد  یخارف  ادـخ  تخاس و  دـهاوخ  زاینیب  ار  ناـنآ  شیوخ  لـضف  زا  ادـخ  دنـشاب  ریقف  هحفـص 430 ] رگا [ 
رد هک  نانآ  زا  یناسک  و  دنادرگ . زاینیب  ار  نانآ  شیوخ  شیاشخب  زا  ادخ  هک  نآ  ات  دـنزرو  تفع  دـیاب  دـنباییمن  جاودزا  يارب  یناکما 
ادخ لام  زاو  دیراذگب  دیرخزاب  رارق  نانآ  اب  دیاب  دیدرک  ساسحا  يریخ  ناشدوجو  رد  رگا  دنشاب  دیرخزاب  يایوج  نوچ  دنیامش  يهضبق 

يارذگ ياهزیچ  ات  دیزاسم  ءاشحف  هب  روبجم  دندوب  ینمادکاپ  راتـساوخ  رگا  ار  شیوخ  ناکزینک  دیهدب و  نانآ  هب  تسا  هداد  امـش  هب  هک 
. تسا نابرهم  ياهدنزرمآ  نانآ  ندش  روبجم  دوجو  اب  ادخ  هک  دنادب  دنادرگ  روبجم  ار  نانآ  سک  ره  و  دیروآ ، تسد  هب  ار  ایند  یگدـنز 

[ . ] 464  ] ناراگزیهرپ يارب  يزردـنا  دـنتفرب و  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  ياهنومن  میداتـسرفورف و  رگنـشور  یتایآ  امـش  يوس  نیقیب  و 
هحفص 431 ]

قدنخ گنج 

هراشا

داهج www.Ghaemiyeh.comيربمایپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


نمـشد يهرـصاحم  دهدیم . یگنج  شیارآ  هیندم  فارطا  رد  ار  شیوخ  هاپـس  يرجه ، مجنپ  لاس  يهدعقیذ  متـشه  هبنـشهس  زور  ربمایپ ،
ار رهـش  يهرادا  موتکم ، ما  نبا  هللادبع  تدم ، نیا  ددرگیمزاب . هنیدم  هب  هدعقیذ  موس  تسیب و  هبنـشراهچ  زور  . دـشکیم لوط  زور  هدزناپ 
. دنوریم ربیخ  هب  اهنآ  دهدیم  چوک  ار  ریـضنینب  نایدوهی  ربمایپ ، یتقو  دوشیم : مهارف  بیترت  نیدب  گنج  نیا  تامدقم  . دراد هدـهعرب 

 - دنرادن ار  ریـضنینب  لمجت  تورث و  اههناخ و  اما  دننکیم ، یگدنز  دناهدیزرو  گنج  راک  رد  هک  نایدوهی  زا  يریثک  يهدع  اج  نآ  رد 
هب ریضنینب  نوچ  دنتسه . نوراهینب  زا  ینهاک  ناگدنامزاب  زا  هظیرقینب  و  دنهدیم ، لیکشت  ار  نایدوهی  زاتمم  هتسجرب و  شخب  ریضنینب 
هک  ) قساف رماـعوباو  همطخینب -  يهریت  سوا و  يهلیبق  زا  یلئاو -  سق  نب  ةذوه  قیقحلا ، یبا  نب  ۀـنانک  بطخا ، نب  ییح  دنـسریم  ربیخ 

شیرق دـننکیم . توعد  دـمحم  اـب  گـنج  هب  ار  هلیبق  نآ  ناـعبات  شیرقو و  دـنوریم  هکم  هب  رفن  هدزناـپ  هد  هارمه  تسا ) بهار  هب  بقلم 
هب امـش  ترفاسم  تلع  : » دسرپیم اهنآ  زا  نایفـسوبا  مینکرب .» هحفـص 432 ] ار [  دمحم  يهشیر  ات  دوب  میهاوخ  امـش  دحتم  ام  : » دـیوگیم
زا : » دیوگیم نایفـسوبا  میدنبب .» وت  اب  يداحتا  نامیپ  دمحم  اب  ندیگنج  ینمـشد و  يارب  میا  دمآ  يرآ . : » دـنیوگیم تسا »؟ نیمه  اجنیا 

کمک دمحم  اب  گنج  ینمـشد و  رد  ام  هب  هک  میرادیم  تسود  همه  زا  شیب  ار  یـسک  ام  مینکیم . لابقتـسا  مرگ  شوغآ  اب  امـش  ندمآ 
ياههدرپ نایم  هب  امـش  ام و  ات  یـشاب  اهنآ  وزج  مه  تدوخ  هک  نیزگرب  شیرق  فلتخم  ریاشع  زا  رفن  هاجنپ  : » دیوگیم يوهی  تأیه  دنک .»

ات درم  نیا  ربارب  رد  میراذـگن و  عاـفدیب  ار  رگیدـکی  هک  میروخب  دـنگوس  ادـصمه  هاـگ  نآ  مینابـسچب  نآ  هب  ار  دوخ  يهنیـس  هتفر  هبعک 
: دنیوگیم رگیدکی  هب  شیرق  هاگ  نآ  . دنوشیم نامیپمه  دنهدیم و  ماجنا  ار  راک  نمیهو  دنریذپیم  میشاب .» دحتم  نابزکی و  رفن  نیرخآ 

شیک يهرابرد  اهنآ  زا  تسا  رتهب  دناهدمآ . امـش  شیپ  دنتـسه  یمیدق  ینامـسآ  ياهباتک  ینید و  مولع  نابحاص  هک  برثی  مدرم  ياسؤر  »
نآ يارب  ار  لاؤس  نیمه  نایفـسوبا  تسا .» یبوخ  داهنـشیپ  : » دـنیوگیم میتسرد »؟ هار  رب  کیمادـک  اـت  میـسرپب  دـمحم  شیک  ناـتدوخ و 

رظنراهظا میتسه  نآ  رد  دمحم  ام و  هک  یعـضو  يهرابرد  دیتسه . نید  ملع  بحاص  یمیدق و  باتک  لها  امـش  : » دـنکیم حرطم  نایدوهی 
ار اهتب  و  میهدیم ، بآ  ار  نایجاح  مینکیم ، ینابرق  میرادیم ، دابآ  ار  هبعک  يهناخ  ام  دـمحم ؟ نید  ای  تسا  رتهب  ام  نید  ایآ  هک  دـینک 
و دیرادیم ، مرتحم  گرزب و  ار  هبعک  يهناخ  نیا  امـش  دیرتکیدزن . قح  هب  وا  زا  امـش  هک  شاب  دهاش  وت  ایادخ  : » دنیوگیم میتسرپیم .»
وا زا  شیب  امـش  تهجنیدب  دیتسرپیم . دندیتسرپیم  ناتناردپ  هک  ار  هچنآ  و  دیرادیم ، میدقت  ینابرق  دینکیم ، نیمأت  نایجاح  يارب  بآ 
 ] تبجلاب و نونمؤی  باتکلا  نم  ابیـصن  اوتوا  نیذـلا  یلارت  ملأ  : دـیآیم یحو  نینچ  اهنآ  باوج  يهرابرد  اهدـعب  دـیتسه .» کیدزن  قح  هب 

باـتک ياهراـپ  هک  یناـسک  هب  یتسیرگنن  اـیآ  ... ـالیبس اونمآ  نیذـلا  نم  يدـهأ  ءـالؤه  اورفک  نیذـلل  نولوقی  تووغاـطلا و  هحفص 433 ]
نامیا هک  یناسک  زا  نانیا  : » دـنیوگیم دـندش  رفاک  هک  یناسک  هب  دـنروآیم و  نامیا  توغاط  تب و  هب  هک  دـناهدرک  تفایرد  ینامـسآ ) )

نب هیما  نب  ناوفص  تأیه ، نتفر  زا  سپ  گنج . يارب  دننکیم  نیعم  ار  ینامز  شیرق  نارس  يدوهی و  تأیه  [ . 465 ... ] دنرتهتفای هار  دنروآ 
هب دیاب  نیاربانب  دناهتفر . امش  شیپ  زا  رارق  نیا  اب  گنج و  يارب  دیاهتـشاذگ  رارق  ار  ینیعم  نامز  هدع  نیا  اب  امـش  : » دیوگیم شیرق  نارس 

رـضاح ناترارق  رـس  دیتشاذگ و  رارق  درز  ردب  يارب  دمحم  اب  هک  دـشابن  قباس  رارق  لثم  رارق  نیا  دـییامنن و  فلخت  دـینک و  لمع  رارق  نیا 
هب تسد  شیرق  «. مدرک تفلاخم  دراذگب  گنج  رارق  نایفسوبا  هک  نیا  اب  زورنامه  نم  هکیلاح  رد  تشگ . ریلد  امش  رب  شرثا  رب  دیدشن و 

عبات دارفا  ریاشع و  دـنناوخیم و  گنج  رد  تکرـش  کمک و  هب  ار  اـهنآ  هتـشگ  نیـشنارحص  لـئابق  ناـیم  رد  دـننزیم و  گـنج  كاردـت 
گنهآ شیرق  رگا  هک  دنهدیم  هدعو  میلسینب  نارس  دنوریم . میلـسینب  غارـس  هب  مه  نایدوهی  دننکیم . تکرـش  هب  کیرحت  ار  شیوخ 

گنج رد  شیرق  هارمه  رگا  هک  دنراذگیم  رارق  اهنآ  ابو  نافطغ ، يهلیبق  نایم  هب  دنوریم  سپـس  درک . دنهاوخ  تکرـش  اهنآ  دنک  گنج 
همه زا  شیب  دنیآیم و  دجو  هب  برچ  يهدعو  نیا  زا  نافطغ  دنهدب . اهنآ  هب  ار  ربیخ  لاس  کی  يامرخ  لوصحم  دننک  تکرـش  دـمحم  اب 

مچرپ دننکیم . تکرح  رفن  رازه  راهچ  دادعت  هب  شیباحا )  ) ناشدحتم ریاشع  زا  يدارفاو  شیرق  . دیامنیم لابقتـسا  نآ  زا  نصح  نب  ۀنییع 
هحفـص رـسپ [  نایفـسوبا  اب  اهنآ  یهدنامرف  دنروآیم . دوخ  اب  رتش  دصناپ  رازه و  کی  بسا و  دصیـس  دـندنبیم . هودـنلاراد  رد  ار  گنج 

نب ۀیواعم  اب  نیفص  گنج  رد  اهدعب  هک  يرعالاوبا  ردپ  سمش -  دبع  نب  نایفس  یهدنامرف  هب  دنرفن  دصتفه  میلسینب  تسا . برح  [ 434
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هک هرازفینب  دناهدمآ . يدـسا  دـلیوخ  نب  ۀـحلط  یهدـنامرف  هب  دـساینب  دـندنویپیم . شیرق  هاپـس  هب  نارهظلارم  رد  و  تسا -  نایفـس  یبا 
ریز دنتسین و  شیب  رفن  دصراهچ  دناهدشن  جیسب  یگمه  هک  عجشا  نصح . نب  ۀنییع  یهدنامرف  هب  دنرفن  رازه  کی  دناهدش  جیسب  هچراپکی 

نـصح نب  ۀنییع  لثم  وا  اما  تسا  فوع  نب  ثراح  اب  دنرفن  دصراهچ  هک  مه  هرمینب  یهدنامرف  دنراد . رارق  هلیخر  نب  دوعـسم  یهدـنامرف 
. رکـشل هس  ینعی  دنرفن  رازه  هد  دناهدرک  تکرـش  دساینب  نافطغ و  ملیـسینب و  شیرق و  زا  هک  یناسک  يهعومجم  . درادن يرگهزیتس  رس 

تکرح هعازخ  يهلیبق  زا  هراوس  دنچ  دهنیم  هنیدم  هب  يور  هکم  زا  شیرق  هاپـس  هک  نیا  ضحم  هب  . تسا نایفـسوبا  اب  اهنآ  لک  یهدنامرف 
هب دـیامرفیم و  رداص  جیـسب  نامرف  ربمایپ  دـنهدیم . يو  هب  ار  رافک  هاپـس  تکرح  ربخ  دـنناسریم و  ربمایپ  هب  ار  دوخ  هزور  راـهچ  هدرک 

تروشم هب  عاـفد  رما  یگنوـگچ  رد  ناـشیا  اـب  داـهج  شـشوک و  ناـمرف  نمـض  تسا . هدرک  هچ  نانمـشد  هک  دـهدیم  عـالطا  ناناملـسم 
ادخ و زا  يرادربنامرف  هب  ار  نانآ  و  تشگ ، دنهاوخ  زوریپ  دنریگ  اورپ  ادخ  زا  دنزرو و  ییابیکـش  رگا  هک  دیوگیم  نانآ  هب  و  دزادرپیم ،

لدابت تروشم و  هب  مه  راب  نیا  دنکیم  تروشم  ناناملسم  اب  رایـسب  گنج  راک  رد  هک  يو  دیامرفیم . شرافـس  شربمایپ  زا  يرادربنامرف 
رد ایآ  میهد ؟ فاصم  نانآ  اب  ارحـص  رد  هتفر  نوریب  هنیدـم  زا  ایآ  : » دراذـگیم نانآ  اـب  ثحب  هب  ار  لـئاسم  نیا  دزادرپیم و  ناـنآ  اـب  رظن 

یفلتخم تایرظن  میهدب »؟ دحا ) ) هوک نیا  هب  هیکت  میـشاب و  هنیدم  کیدزن  ایآ  میـشکب ؟ نآ  رود  هب  یعافد  یطخ  راصح و  مینامب و  هنیدم 
: ] دـنیوگیم رگید  ياهدـع  فرج .» ات  عادولا  ۀـینث  اـت  میوشیم  زکرمتم  ثاـعب  زا  سپ  يهطقن  زا  : » دـنیوگیم ياهدـع  دـنرادیم . راـهظا 
زاو میدوب  ناریا  روشک  رد  یتقو  ام  ادخ ، ربمایپ  يا  : » دیوگیم یسراف )  ) ناملس میهدیم .» رارق  شیوخ  رس  تشپ  ار  هنیدم  [ » هحفص 435

دنسپ دروم  ناملس  رظن  مینکب »؟ قدنخ  هک  دیقفاوم  ایآ  میدرکیم . رفح  یقدنخ  شیوخ  رود  هب  میدیـسرتیم  نمـشد  ماظن  هراوس  يهلمح 
دننامب و رهـش  رد  هک  تساوخ  نانآ  زا  ربمایپ  زین  دـحا  گنج  يهناتـسآ  رد  هک  دـنروآیم  دای  هب  لاح  نیمه  رد  دریگیم . رارق  ناناملـسم 
دوشیم و یبسا  راوس  ربمایپ  . دنیامنیم تقفاوم  هنیدـم  رد  يرادـیاپ  ندـنام و  اب  هدرک  تفلاخم  رهـش  زا  نتفر  نوریب  اب  سپ  دـنورن . نوریب 

طخ نیرتهب  هقطنم ، دیدزاب  زا  سپ  دنک . باختنا  ار  بسانم  یعافد  طخ  ات  دوریم  و  دـنوشیم ، هارمه  وا  اب  راصنا  نارجاهم و  زا  رفن  دـنچ 
زا یکی  هک   ) داذـم زا  و  دـهد ، رارق  رـس  تشپ  تسا -  هنیدـم  رازاـب  رد  کـنیا  هک  ار -  علـس  کـچوک  هوـک  هک  دـنیبیم  نینچ  ار  زکرمت 

برغم رد  دـیبعینب و  هوک  رانک  رد  یکچوک  هوک   ) جـتار سپـس  باـبذ و  اـت  [ 466 ( ] تسا حـتف  دجـسم  برغم  رد  مارحینب و  ياـهوراب 
هب نمـشد  هک  دهدیم  عالطا  نانآ  هب  و  قدنخ ، ندـنک  يارب  دـنکیم  توعد  ار  ناناملـسم  زور  نامه  . دـنک رفح  یقدـنخ  [ 467 ( ] ناحطب

ناناملـسم قیوشت  يارب  زین  شدوخ  دنزادرپیم . راک  هب  هلـصافالب  و  دنزیم . ودرا  نانآ  يارب  علـس  يهنماد  رد  دیـسر . دـهاوخ  رـس  يدوز 
يدایز لئاسو  دننکیم -  رطخ  ساسحا  شیرق  ندـمآ  زا  دنتـسه و  یتشآ  ربمایپ  اب  تقو  نیا  رد  هک  هظیرقینب -  زا  دوشیم . راک  هب  تسد 

بـسانت هب  دوش  هدـنک  قدـنخ  نآ  رد  دـیاب  هک  ار  یطخ  لوط  ربمایپ  قدـنخ . رفح  يارب  دـنب  لپ  گنلک و  هبنز و  زا  دـنریگیم  تیراـع  هب 
ات بابذ  زا  تسا و  نارجاهم  لام  بابذ  ات  جتار  زا  درامگیم . یـشخب  ندنک  هب  ار  ياهدـع  ره  دـنکیم و  میـسقت  ناناملـسم  نایم  تیعمج 

يهمه . تسا هدیـشوپ  مدرم  ياههناخ  زا  ياهکبـش  اب  مه  هنیدم  فارطا  يهیقب  دنکیم . هحفـص 436 ] راذگاو [  راصنا  هب  ار  دـیبعینب  هوک 
راک دهدیم  هزاجا  غلابان  نارسپ  زا  ياهدع  هب  ربمایپ  یتح  دنراد . تکرش  گنس  كاخ و  ندرب  ای  قدنخ  ندنک  رد  ءانثتسا  نودب  ناناملسم 

ياههبنز راصنا  نهاریپ و  نماد  اب  یضعب  دنراد  باتش  تخـس  قدنخ  راک  ندناسر  نایاپ  هب  يارب  تسین و  یفاک  دادعت  هب  هبنز  نوچ  دننک .
هاتوک يهراوید  تشپ  دنروآیم و  هداهن  هبنز  رد  علـس  هوک  زا  يرایـسب  ياهگنـس  هراپ  مه  دعب  دـنربیم . هداهن  دوخ  رـس  يور  ار  كاخ 
نیمه ناـنآ  یگنج  رازبا  نـیرتمهم  دریگیمرد  گـنج  مـه  یتـقو  دــننک . هدافتــسا  اـهنآ  زا  نمــشد  ندــنار  يارب  اـت  دــنهنیم  یکاــخ 
دورـس راـک ، لاـح  رد  همه  دزیریم . هدروآ  دـهنیم و  شود  رب  ار  كاـخ  يهـبنز  ربماـیپ  صخـش  دـننکیم . باـترپ  هـک  تساهگنـسهولق 

نم  » هک دـنکیم  لقن  اهدـعب  بزاع  نب  ءاربرهطأ  انبر و  ربأ  اذـه  ربیخ  لامجال  لامجلا  اذـه  : دراد بل  رب  ار  دورـس  نیا  ربماـیپ  دـنناوخیم .
هک تشاد  يدنلب  تشپرپ و  ياهوم  دوب . دیپس  مه  یلیخ  تسوپدیپس و  وا  ماهدـیدن . ربمایپ  زا  رتابیز  خرـس  یمـشیربا  نهاریپ  رد  ار  یـسک 

مکش هب  مدرکیم  هاگن  نم  تفریم . هداهن  شود  رب  ار  كاخ  يهبنز  هک  مدید  ار  وا  قدنخ ، ندنک  ياهزور  دوب . هتخیر  شیاههناش  يور 
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هنیـس و رب  ات  دـشاپیم  وا  نت  رب  كاخ  دـنزیم . مه  گنلک  «. تخاس ناهنپ  ماهدـید  زاار  واو  تخیگنارب  يرابغ  كاخ  شزیر  هک  شدـیپس 
يدوبن وت  رگا  ایادخانیلـص  الو  انقدـصت  انیدـتها و ال  اـم  تنأ  ـالول  مهللا  : دراد بل  رب  ار  دورـس  نیا  دنیـشنیم و  شمکـش  يور  ياـهنیچ 
یکدنا كاخ  گنس و  ندرب  قدنخ و  راک  رد  سک  ره  . میدناوخیم زامن  هن  هحفص 437 ] میدادیم و [  تاکز  هن  و  میتفاییمن -  تیاده 

صصختم حارط و  هک  یسراف -  ناملـس  بلج  يارب  لاح  نیمه  رد  دننکیم . هرخـسم  ار  وا  دندنخیم و  وا  هب  ناناملـسم  دنکیم  یهاتوک 
هن : » دنیوگیم راصنا  تسام »! زا  ناملس  : » دنیوگیم نارجاهم  دنیامنیم . تباقر  شیوخ  يهتـسد  هب  تسا -  دنمورین  یمدآ  قدنخ و  رفح 
هب وا  تسام .» نادناخ  زا  يدرم  ناملـس  : » دیامرفیم دـسریم . ادـخ  لوسر  شوگ  هب  نخـس  نیا  تسا .» رتکیدزن  ام  هب  وا  و  تسام ، زا  وا 

هراب نیا  رد  ربمایپ  زا  دـتفایم ! هدـیزغل  شیاـپ  و  دـنزیم ، مشچ  هب  ار  وا  هعـصعص ، یبا  نب  سیق  هکیروطب  دـنکیم ، راـک  رفن  هد  يهزادـنا 
تـشپ ار  بآ  فرظ  نآ  هاگ  نآ  دیوشب ، شیوخ  نت  بآ  نامه  اب  دریگب و  وضو  یبآ  فرظ  رد  دییوگب  : » دیامرفیم دوشیم ، ییوجهراچ 

ار ناملـس  زور  نآ  : » دیوگیم هللادبع  نب  رباج  اهدعب  دباییمزاب . شیوخ  یحور  شمارآ  دنکیم و  ار  راک  نیمه  دـنک »! هپچ  شیوخ  رس 
مه راک  ماگنه  رد  درک ! مامت  دنک و  ار  نآ  ییاهنت  هب  هک  تشذگن  يزیچ  دـندوب و  هداد  وا  هب  رتم  جـنپ  ضرع  لوط و  هب  ینیمز  هک  مدـید 
رد هملـسینب  اـب  هک  کـلام  نب  بعک  هب  ربماـیپ  . تسین ترخآ  یگدـنز  زج  یقیقح  یگدـنز  ةرخـآلا . شیع  ـالا  شیع  ـال  مهللا  تفگیم :

. دهدیم تباث  نب  ناسح  هب  ار  روتسد  نیمه  دیوگن . هدیجنسن  ینخس  هک  دیامرفیم  تسا  دورس  ندناوخ  قدنخ و  ندنک  لوغـشم  یـشخب 
ورتشز یلو  تسا  یحلاص  درم  هک  هقارـس  نب  لیعج  . دنجنرن دیوگیم  تینءوس  نودب  یناملـسم  هک  ینخـس  زا  دیامرفیم  شرافـس  همه  هب 

ار دورـس  نیا  ناناملـسم  تبـسانم ، نیدب  دـمانیم . ورمع »  » ار وا  هداد  رییغت  ار  يو  مان  ربمایپ  تسا . نیمز  ندـنک  مرگرـس  نارگید  اب  تسا 
« ورمع  » تشاد مان  لیعج  هک  نیا  زا  سپ  ار  واارهظ  اـموی  سئاـبلل  ناـک  ارمع و  لـیعج  دـعب  نم  هامـس  هحفـص 438 ] دنریگیم [ : ندناوخ 

هکیلاح رد  «. ارمع : » دـیامرفیم دوشیم و  ادـصمه  نانآ  اب  ار  لوا  عرـصم  رخآ  يهملک  طقف  ربمایپ  . تسا ياهراـچیب  ره  رواـی  وا  و  دـیمان - 
هب یهاگن  تسا  هتسشن  ربمایپ  رانک  رد  هک  ذاعم  نب  دعس  دربیم  ار  كاخ  ياههبنز  نارگید  اب  تباث  نب  دیز  دنلوغشم و  ندنک  هب  ناناملسم 

ردپ اب  ثاعب  گنج  رد  نم  مدروآ . نامیا  وت  هب  ات  تشادهگن  هدنز  ارم  هک  ادخ  ربمایپ  يا  منکیم  رکـش  ار  ادخ  : » دـیوگیم هدـنکفا  دـیز 
يراتفرکین ناوجون  وا  یتسارب  : » دیامرفیم ربمایپ  دـیتلغ »! رد  نیمز  هب  هک  دوب  واو  مدـش  زیوالگ  كاحـض -  نب  تباث  ینعی  دـیز -  نیمه 

. دزیخیمرب هرخص  زا  ییادص  ات  دنزیم  تسا  نآ  ندنک  لوغشم  وا  هک  ياهرخص  رب  دریگیم و  یناملسم  تسد  زا  ار  گنلک  ربمایپ  «. تسا
ردو دـنروآیم  ریجنز  دـنب و  اب  قرـشم  زا  ار  یمدرم  هک  نیا  زا  : » دـیامرفیم دـیدنخیم »؟ هچ  زا  ادـخ ، ربماـیپ  يا  : » دنـسرپیم ددـنخیم .

هب تسا . ندز  گـنلک  لوغـشم  دـیبعینب  هوک  راـنک  رد  باـطخ  نب  رمع  !« دـنربیم تشهب  يوس  هب  ار  ناـنآ  دـهاوخیمن  ناـشلد  هکیلاـح 
مود يهبرض  نمی . يوس  هب  دهجیم  نآ  زا  یقرب  دنزیم . هرخص  رب  دریگیم و  وا  تسد  زا  ار  گنلک  ربمایپ  راوتسا . دروخیمرب  ياهرخص 
اجنآ هک  یسراف )  ) ناملس دنکشیم . هرخص  دهجیم و  قرشم  يوس  یقرب  موس  يهبرض  اب  ماش . يوس  دهجیم  نآ  زا  یقرب  دنزیم  هک  ار 
يدز گنلک  هک  راب  ره  : » دـسرپیم ربمایپ  زا  دـعب  دـنکیم . لابند  دـشاپیم  ینیمیـس  درگ  نوچ  هک  ار  قرب  نآ  شمـشچ  اب  تسا  هداتـسیا 

رد : » دیامرفیم يرآ .» : » دنکیم هحفـص 439 ] ضرع [  يدید »؟ ار  نآ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  : » دسرپیم دهجیم .» نآ  ریز  زا  یقرب  مدید 
نئادم رد  ار  ورسخ  دیفـس  خاک  یموس  وترپ  رد  . مدید ار  ماش  ياهخاک  یمود  وترپ  رد  مدید . ار  نمی  ياهخاک  قرب ، نیتسخن  شهج  وترپ 

، ییوگیم تسار  تخیگنارب  قح  هب  ارت  هک  نآ  هب  مسق  : » دیوگیم ناملس  دهدیم . حرش  ناملـس  يارب  ار  اهخاک  نآ  یگنوگچ  و  مدید .»
هک تسا  یتاحوتف  اهنیا  : » دـیامرفیم هاگنآ  ییادـخ .» ربماـیپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ییاـمرفیم . وت  هک  تسا  نیمه  اـهنآ  تایـصوصخ  و 

، نانبل يروس ،  » ماش رب  امـش  دزیرگیم . شروشک  هطقن  نیرترود  هب  سویلکاره  ناملـس ! يا  دنادرگیم  امـش  بیـصن  نم  زا  سپ  دـنوادخ 
حتف ناریا ) گرزب  روشک   ) قرـشم نیا  دوشیم . حتف  نمی  تسین . اج  نآ  رد  امـش  بیقر  یتردق  چـیهو  دـیوشیم  طلـسم  نیطـسلف ) ندرا ،

هب نارگراک  «. مدید مدوخ  مشچ  هب  ار  عیاقو  تاحوتف و  نیا  يهمه  : » دیوگیم ناملس  اهدعب  دوشیم .» هتشک  ورسخ  نآ  زا  سپ  دوشیم و 
ار اج  نآ  ات  دـنهاوخیم  ربمایپ  زا  دنکـشیم . گنلک  ات  دـننزیم  ردـق  نآ  تسین . رگراـک  نآ  رد  گـنلک  هک  دـنروخیمرب  یتخـس  نیمز 
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نب رباج  . دیآیم رد  ياهدرشف  كاخ  تروص  هب  دوشیم و  تسـس  ات  دزیریم  نآ  رب  ار  بآ  دنروایب . بآ  دهدیم  روتـسد  دیامرف . دیدزاب 
هب تسا . هدیبسچ  تشپ  هب  یگنسرگ  زا  شمکش  تسا و  هتسشن  شمکش  ياهنیچ  رب  كاخ  درگ و  دنزیم . گنلک  ربمایپ  دنیبیم  هللادبع 
زج میرادن  يزیچ  ادخ  هب  : » دیوگیم شرـسمه  تسا . هدـیبسچ  تشپ  هب  یگنـسرگ  زا  ربمایپ  مکـش  هک  دـیوگیم  شرـسمه  هب  هتفر  هناخ 

دننکیم و نایرب  ار  دنفسوگ  تشوگ  زا  یشخب  نک .» مرن  بوخو  نک  درآ  ار  اهوج  : » دیوگیم وج .» ولیک  هدجیه  دنفسوگ و  کی  نیمه 
اذغ هک  دباییم  نانیمطا  ات  دنکیم  ربص  ردق  نآ  و  ربمایپ ، تمدخ  هب  دـیآیم  رباج  دـنزپیم . مه  وج  نان  دـننکیم . تشوگبآ  ار  یتمـسق 

تنارای هحفـص 440 ] زا [  دادـعت  ره  اـب  مـیاهدرک . تـسرد  ییاذـغ  امـش  يارب  ادـخ ، لوـسر  يا  ، » دـنکیم ضرع  هاـگ  نآ  تـسا . هـتخپ 
هب ار  امـش  رباـج  : » دـیامرفیم شناراـی  هب  ور  دـنزیم و  هقلح  رباـج  ناتـشگنا  رد  ار  شیوخ  ناتـشگنا  ربماـیپ  رواـیب .» فیرـشت  یهاوخیم 

ار نایرج  هتفر  شرـسمه  شیپو  دیآیم »! رابب  ییاوسر  کی  الاح  : » دیوگیم دوخ  اب  رباج  دنیآیم . وا  هارمه  دییایب .» دـناوخیم . ینامهیم 
«. دومرف توعد  ار  نانآ  وا  هن ، : » دهدیم باوج  دومرف »؟ توعد  ار  نانآ  وا  ای  يدرک  توعد  ار  نانآ  وت  : » دـسرپیم شرـسمه  دـیوگیم .

رباج و هب  دـنیایب . هرفن  هد  ياههتـسد  رد  اـت  دـیامرفیم  شناراـی  هب  دـیآیم و  ربماـیپ  روما »! هب  تسا  رتاـناد  وا  دـنیایب . راذـگب  : » دـیوگیم
رب دیروآ و  ردب  نان  رونت  زا  دیناشوپب و  ار  هراک  ره  يور  دیزیریم  یفرظ  رد  هک  راب  ره  دینک و  فرظ  ار  تشوگبآ  : » دیامرفیم شرسمه 

سپـس دـنناشوپیم و  ار  هراـک  ره  يور  دـنزیریم و  یفرظ  رد  هتـسویپ  دـننکیم  ار  راـک  نیمه  دـیناشوپب .» ار  نآ  هداـهن  تشوگبآ  فرظ 
دننیبیم و  دنهنیم . نآ  رب  هدروآ  نوریب  رونت  زا  ینان  دوشیمن . مک  نآ  زا  يزیچ  دننیبیم  دـننکیم و  رپ  رگید  یفرظ  هدز  رانک  ار  شیور 

ربمایپ اب  ار  زور  نیا  ناناملـسم  دـنوشیم . ریـس  هدروخ  مه  رباـج  يهداوناـخ  دـنوشیم و  ریـس  دـنروخیم و  همه  هکیروطب  دوشیمن . مک 
تعیب دمحم  اب  هک  مییامادبا  انیقب  ام  داهجلا  یلع  ادمحم  اوعیاب  نیذلا  نحن  : دنراد بل  رب  ار  دورـس  نیا  راصنا  دننکیم و  راک  یعمجهتـسد 

راـصنألل و رفغاـف  ةرخـآلا  ریخ  ـالا  ریخ  ــال  مـهللا  : دــناوخیم نـینچ  ناــشباوج  رد  ربماــیپمینک  هـشیمه  يارب  میاهدــنز و  اــت  هـک  مدرک 
قدنخ رفح  راک  رمتسم  راک  زور  شش  زا  سپ  . ياشخبب نارجاهم  راصنا و  رب  سپ  تسا -  ترخآ  رد  هک  تسا  نآ  بوخ  ایادخهرجاهملا ،

زا هک  ار  هنیدم  دراد . دادتما  جتار  ات  یبرخ -  رد  دیبعینب -  هوک  يهنماد  زا  قدنخ  دسریم . نایاپ  هب  هحفص 441 ] یعافد [  طخ  داجیا  و 
هک شیوخ  يهلحم  ولج  لهـشالادبعینب  دـنروآیم . رد  يژد  تروص  هب  اههناخ  لصاوف  ندرک  رپ  اب  تسا  هدیـشوپ  ییاـههناخ  اـب  وس  ره 

زورما هک  ییاج  ات  یبرخ  ياهتنا  زا  مه  رانیدینب  يهریـشع  دسریم . دجـسم  تشپ  هب  قدـنخ  ات  دـننکیم  قدـنخ  دراد  رارق  جـتار  زا  سپ 
تـسا يدـنلب  زارف  رب  هک  ییاههناخ  اـهوراب و  رد  ار  دوخ  يهچب  نز و  ناناملـسم ، . دـننکیم قدـنخ  تسا  بونجلا  یبا  نبا  يهناـخ  [ 468]

ینب يهریشع  دریگیم . رارق  اج  نآ  رد  مه  هشئاع  دنهدیم . ياج  شیوخ  مکحتـسم  ياهجرب  رد  ار  دوخ  يهچبو  نز  هثراحینب ، دنربیم .
رفح یقدـنخ  ءاـبق  رد  هک  شیوـخ  ياـهجرب  رود  هب  ریاـشع  یـضعب  دـنهدیم . رارق  اـهجرب  رد  ار  دوـخ  يهچب  نز و  مه  فوـع  نـبورمع 

شیوخ يارب  یعافد  طخ  اهجرب  رد  هچب  نز و  نداد  ياج  زا  سپ  فوع  نب  ورمع  ینبو  فقاو ، لـئاو ، هیماینب ، همطخ ، ریاـشع  دـننکیم .
يهزاجا هک  یناناوجون  زا  دهدیمن . گنج  رد  تکرـش  يهزاجا  دناهتـشاد  تکرـش  قدنخ  رفح  رد  هک  ار  یغلابان  نارـسپ  ربمایپ  . دنزاسیم

هب دنرفن  رازه  هس  هک  نادهاجم  . دنراد لاس  هدزناپ  هک  دنتسه  بزاع  نب  ءارب  تباث و  نب  دیز  رمع ، نب  هللادبع  دنروآیم ، تسد  هب  تکرش 
. دریگیم رارق  ناشیا  يور  شیپ  قدنخ  ناشیا و  رـس  تشپ  هوک  نآ  هکیروطب  دنوشیم  رقتـسم  علـس  کچوک  هوک  تشپ  رد  ربمایپ  نامرف 

رـسمه هس  زا  یکی  زور  دـنچ  ره  گـنج  ماـیا  رد  دـننکیم . اـپرب  نیمرچ  ياهمیخ  يو  يارب  تسا  بازحا »  » هوک زارفرب  هک  يدجـسم  ولج 
هحفص دنراد [ . ياج  هثراحینب  ياهجرب  رد  شنارسمه  رگید  شحج . رتخد  بنیز  هملس و  ما  هشئاع ، دربیم : رـس  هب  همیخ  نیا  رد  ربمایپ 

[ 442

رافک شترا 

شیرق و دسریم . رهـش  نآ  یکیدزن  هب  زور  دنچ  زا  سپ  تسا  هدش  هنیدم  مزاع  نایفـسوبا  یهدـنامرف  هب  هک  رافک  يهرفن  رازه  هد  شترا 
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ودرا قــیقع  يهرد  و  [ . - 469  - ] هباـغز فرج و  ناـیم  همور - »  » رد دناهتـسویپ  نآ  هب  هک  نیـشنارحص  ریاـشع  زا  یناـسک  شنادـحتم و 
دنلب ياههتوب  نایم  رد  ار  شنارتش  شیرق ، دوشیم . رقتـسم  دـحا  هوک  يهراـنک  هب  يهباـغز  رد  شناهدـنامرف  اـب  ناـفطغ  يهلیبق  دـننزیم .

. تسه اهنآ  يارب  دـناهدروآ  هکم  زا  نابـسا  يارب  هک  یترذ  اهنت  و  تسین ، نابـسا  ندـیرچ  يارب  يزیچ  دـنکیم . اـهر  قیقع  هرد  رادراـخ 
تفای ياهتـشک  چیه  هنیدم  یعورزم  يهقطنم  رد  هک  دناهدمآ  ینامز  اهنیا  . دـنکیم اهر  فرج  هایگیب  رازتخرد  هب  ار  شنارتش  مه  نافطغ 

ار دوخ  ياهبسا  نافطغ ، دناهدرب . رهـش  ياهرابنا  هب  هفولع  هاک و  اب  ار  اهنمرخ  يهمه  مدرم  درذگیم و  ورد  مسوم  زا  هامکی  دوشیمن و 
زور دنچ  زا  سپ  مه  اهنآ  ياهرتش  . دنبایب ندروخ  يارب  يزیچ  ات  دـناریم  هدـش  ورد  يهتـشک  يهدـنام  هت  نایم  هب  تسا  سأر  دصیـس  هک 

رد رافک  شترا  هک  نانچمه  . تسا نارابیب  کشخ و  مه  مایا  نیا  ياهبش  دریگیم . رارق  ندرم  يهناتـسآ  رد  دـنوشیم و  رغال  یفلعیب 
ناوارف گرب  زاس و  هحلـسا و  هک  هظیرقینب -  ینعی  ناشیکمه -  : » دیوگیم شیرق  نارـس  رگید  نایفـسوبا و  هب  بطخا  نب  ییح  تسا  هار 

ییح هب  نایفـسوبا  دنـسریم  هنیدم  کیدزن  هب  نوچ  دوب »! دـنهاوخ  امـش  اب  دـسریم  یگنج  درم  هاجنپ  دـصتفه و  هب  اهنآ  يورین  دـنراد و 
ینامیپیو يهراشا  دروم  نامیپ  دـننک .» وغل  ضقن و  دـنراد  دـمحم  اب  هک  ار  ینامیپ  اـت  نک  ناـشراداو  تناـشیکمه و  شیپ  ورب  : » دـیوگیم

هن يو و  دحتم  هن  هک  نومضم  نیدب  تسا  هتسب  نارگیدو  ریـضنینب  هظیرقینب و  يدوهی  لئابق  اب  هنیدم  هب  ندیـسر  زا  سپ  ربمایپ  هک  تسا 
جرزخ سوا و  ابار  شیوخ  يهنیرید  طباور  اهرارق و  دننک و  کمک  وا  هب  یجراخ  موجه  ربارب  رد  هک  نومـضم  نیدب  ای  دنـشاب  وا  نمـشد 
يهناخ برد  هب  اـت  درذـگیم  هبـصع  زا  هدرک  جـک  ار  دوخ  هار  هفیلحلاوذ  زا  دوریم . هظیرقینب  يهقطنم  هب  بطخا  نب  ییح  دـنک . ظـفح 

وا مه  و  تسا ، روآیتخبدـب  يدرم  بطخا  نب  ییح  دـسرب . تسا -  نامیپ  دادرارق و  نتـسب  رد  هظیرقینب  يهدـنیامن  هک  دـسا -  نبا  بعک 
شیپ هظیرقینب  يارب  ار  تشونرـس  ناـمه  دـهاوخیم  کـنیا  تخادـنا و  رد  یتخبدـب  ـالب و  هب  ار  ریـضنینب -  شیوخ -  يهلیبق  هک  تسا 

زا دیآیم  هظیرقینب  يهلحم  هب  ییح  یتقو  تسا ! ماشه  نب  لهجوبا  شیرق  نایم  رد  شریظن  و  رگهطلسو ، بلطتسایر  تسا  یمدآ  دروآ .
زا ات  ماهدروآ  تیارب  يزیچ  : » دیوگیم وا  هب  ییح  تسا . لیئومس  نب  لازغ  دروخیمرب  وا  هب  هک  یـسک  نیلوا  دنوشیم . تحاران  شندمآ 

لازغ تسا »! هدـمآدورف  هباغز  رد  هک  ناـفطغ  نیا  تسا و  هدز  ودرا  قیقع  يهرد  رد  هک  تسا  شیرق  نیا  اـیب  يوش ! تحار  دـمحم  تسد 
دـسا نب  بعک  يهناخ  برد  هب  هاگ  نآ  نزن »! ار  فرح  نیا  : » دـیوگیم ییح  ياهدروآ .» ار  راـگزور  تلذ  اـم  يارب  وت  ادـخب  : » دـیوگیم

هک تسا  يروآیتخبدـب  درم  وا  دراد ! ياهدـیاف  هچ  نم  يهناخ  هب  ییح  ندـمآ  : » دـیوگیم دوخ  اـب  هتخانـش  ار  وا  بعک  دـنزیم . رد  هتفر 
درم وـت  : » دـیوگیم وا  هـب  بـعک  دـنزیم . رد  هراـبود  ییح  مـنک »! ینکــشنامیپ  اـت  تـسا  هدـمآ  ـالاح  و  درک ، هراـچیب  ار  دوـخ  يهلیبـق 

یهاوخیم وت  نوچ  ورب ، اج  نیا  زا  . ياهتخادنا يدوبان  یگراچیب و  هب  تموش  ياهداهنـشیپ  اب  ار  تدوخ  يهلیبق  هک  یتسه  يروآیتخبدـب 
وا زا  ماهتسب و  نامیپ  وا  اب  هداهن و  يرارق  دمحم  اب  نم  : » دیوگیم وا  هب  بعک  دورب . دوشیمن  رـضاح  ییح  ینک »! هراچیب  ارم  يهلیبق  ارم و 

یمارتحایب ام  هب  هن  و  هحفص 444 ] تسا [  هدرک  ضقن  ار  ام  نامیپ  زا  ياهدام  هن  مسق  ادخ  هب  ماهدیدن . رارق  دهع و  هب  يافو  یتسرد و  زج 
ياتمهیب تردق  رکشل و  ایرد  کی  تیارب  نم  وت ! رب  ياو  : » دیوگیم ییح  تسا .» هتـشاد  يراوجمه  نسح  يهطبار  ام  اب  هکلب  تسا  هدومن 

اب ار  نافطغ  ماهداد . ياج  همور  رد  هدروآ و  ار  هناـنک  يهلیبق  ماهدروآ . شنارتهم  ناهدـنامرف و  يهمه  اـب  ار  شیرق  نم  ماهدروآ . ار  ناـمز 
رفن رازه  هد  هب  دناهدروآ . دوخ  اب  رتش  بسا و  يدایز  دادـعت  ماهدرک . رقتـسم  یمقن  رد  هباغز  رد  هدروآ و  شناگرزب  ناهدـنامرف و  يهمه 

. درب دهاوخن  رد  هب  ملاس  ناج  میاهدروآ  ام  هک  هلمح  نیا  زا  دمحم  رایـسب . گرب  زاس و  هحلـسا و  اب  دنراد  هارمه  بسا  رازهکی  دنـسریم .
راگزور تلذ  وت  مسق  ادخب  وت ! رب  ياو  : » دیوگیم بعک  دندرگنرب .» دننکن  ار  شناوریپ  دمحم و  يهشیر  ات  هک  دناهتسب  نامیپ  مه  اب  اهنیا 

ماهقرغ نیگمهس  يایرد  کی  رد  نم  هک  نآ  لاح  درابیمن ! ناراب  ياهرطق  دراد و  قرب  دعر و  هک  ياهدروآ  يربا  ياهدروآ و  نم  يارب  ار 
ياهدروآ وت  هچ  نآ  هب  نم  تراک . یپ  ورب  دنتـسه . ام  اب  زین  نامیاههچب  نز و  عرازمو و  لاوما  مراذـگب ، نوریب  ماهناـخ  زا  اـپ  مناوتیمن  و 

نیا يارب  وت  : » دیوگیم ییح  متسین »! رـضاح  : » دیوگیم منزب .» فرح  وت  اب  راذگب  وت ! رب  ياو   » هک دنکیم  رارـصا  ییح  مرادن ». یجایتحا 
!« منزن وت  ياذـغ  هب  تسد  منکیم  دـهعت  نم  مروخب ! تلوغرب  شآ  زا  میایب  یـسرتیم  هک  ینک  زاب  میورب  ار  تاهناخ  برد  یتسین  رـضاح 

داهج www.Ghaemiyeh.comيربمایپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


دـنزیم و مرن  برچ و  ياـهفرح  ردـق  نآ  دـیآ . نورد  هب  اـت  دـیاشگیم  ار  برد  تسا  هدـمآ  مشخ  هب  تخـس  فرح  نیا  زا  هک  بـعک 
هنیمز نیا  رد  وت  دناهدرک و  راذگاو  وت  هب  ار  نامیپ  دادرارق و  دقع  قح  اهنآ  : » دیوگیم وا  هب  دزاسیم و  مرن  ار  بعک  ات  دنکیم  يزابهقح 

: دیوگیم وا  هب  بعک  دنادرگیمرب . دوخ  میمـصت  زا  ار  بعک  ات  دریگیم  ار  شفرح  لابند  دنکیم و  رارـصا  نادنچ  و  يرایتخا »! بحاص 
شیوخ روشک  هب  شیرق  دوشن و  هتشک  دمحم  هک  مسرتیم  نم  مهدیم . رد  نت  وت  داهنشیپ  هب  یلیمیب  اب  نم  ینیبیم  هک  نانچ  ییح ، يا  »

اب هک  یناسک  يهمهو  مدوخ  و  نمشد ، يهقطنم  بلق  رد  اهنت  کت و  منامب  نم  و  تراکو ، سک  شیپ  يورب  هحفص 445 ] وت [  ددرگرب و 
هدش لزان  ءانیس  روط  هب  شنتفر  زور  یـسوم  رب  هک  تسا  یتاروت  رد  هچ  نآ  هب   » هک دروخیم  دنگوس  ییح  میورب »! نتـشک  هب  دنتـسه  نم 

ژد دراو  وت  هارمه  دنتشگزاب  ناشراید  هب  دمحم  نتشک  زا  شیپ  نافطغ  شیرق و  دشن و  هتشک  دمحم  هلمح ، نیا  رد  رگا  هک  دنگوس  تسا 
ات دیوگیم  ییح  دنکـشیم . تسا  دمحم  وا و  نایم  هک  ار  ینامیپ  بعک  ناس ، نیدب  دسریم .» وت  هب  هک  دسر  نآ  نم  هب  ات  دش  مهاوخ  وت 

هظیرقینب و يهطبار  هک  دمهفیم  نآ  ندرک  هراپ  زا  سپ  دنکیم . هراپ  ار  نآ  دنروآیم و  تسا  هتـشون  ناشنایم  ربمایپ  هک  ار  ياهمان  دـهع 
دناهدـش عمج  دـسا  نب  بعک  يهناخ  رود  ات  رود  هک  هظیرقینب  زارف  هب  تسا . هدیـشک  گنج  هب  ناشراک  هدـش و  بارخ  هریت و  ناناملـسم 

شیرق و دندش ! هراچیب  نایدوهی   » هک دروآیمرب  دایرف  ربخ ، نآ  ندینـش  هباطاب  نب  ریبز  دـهدیم . ربخ  نانآ  هب  ار  نامیپ  ياغلا  دـیآیمرب و 
رد يرادیاپ  بات  هکیلاح  رد  درک  دنهاوخ  اهر  نمـشد  نایمو  اج  نیمه  رد  ار  ام  ياههچبو  نز  لاوما و  ار و  ام  تشگ و  دنهاوخرب  نافطغ 
هاگ نآ  دـنام »! دـهاوخن  برثی  رد  يدوهی  نز  چـیه  رگید  تسین و  ناـما  رد  سپ  نیا  زا  يدوهی  درم  چـیه  رگید  میرادـن ! ار  دـمحم  ربارب 
نب شابن  اطاب ، نب  ریبز  هب  دـهدیم ، ربخ  تسا  هدرک  بطخا  نب  ییح  هک  ار  يدـهعت  دنتـسه  دوهی  ياـسؤر  هک  رفن  جـنپ  هب  دـسا  نب  بعک 

، هاپـس نآ  تشگزاب  تروص  رد  تسا  هدرک  دـهعت  ییح  هک  دـیوگیم  اهنآ  هب  دـیز . نب  بعک  دـیز و  نب  ۀـبقع  لیئومـس ، نب  لازغ  سیق ،
يوشب هتشک  وت  هک  نیا  هب  تسه  يزاین  هچ  : » دیوگیم وا  هب  اطاب  نب  ریبز  دشاب . کیرـش  نانآ  تشونرـس  رد  ات  دوش  يراصح  نانآ  هارمه 

هک میتسین  لیام  ام  : » دنیوگیم رگید  رفن  راهچ  دهدب . هک  درادن  یباوج  بعک  دراد »! ياهدـیاف  هچ  نیا  دوشب ! هتـشک  وت  هارمه  زین  ییح  و 
يروآیتخبدـب تایرظن  اهداهنـشیپ و  ییح  هک  ینادیم  تدوخ  وت  اما  مینک ، یتفلاـخم  نآ  اـب  اـی  میهد  رارق  دنخـشیر  دروم  ار  وت  میمـصت 

هدومرف هدارا  دـنوادخ  نوچ  دریگیم  الاب  راک  یلو  دوشیم . نامیـشپ  نامیپ  نآ  نتـسکش  اـغلا و  زا  دـسا  نب  بعک  هحفـص 446 ] دراد [ .»
ینابهگن تبون  هب  شیوخ  یعافد  طخ  قدنخ و  لوط  رد  نادهاجم  هک  یلاح  رد  ! دنوش ضرقنم  دنریگب و  گنج  هب  میمصت  اهنآ  هک  تسا 
تراـظن دناهتـشامگ  ینیعم  طاـقن  رد  هک  ییاههتـسد  راـک  رب  دـننزیم و  تشگ  قدـنخ  يوس  ود  رد  راوس  بسا  دـنچ  یـس و  دـنهدیم و 
دنهدیم شرازگ  دـنیآیمرد و  تساپرب  هوک  يهنماد  دجـسم و  ولج  رد  هک  ربمایپ  نیمرچ  يهمیخ  هب  رکبوبا  باطخ و  نب  رمع  دـنیامنیم 

یـسک هچ  : » دسرپیم دیآیم . نارگ  ربمایپ  رب  ربخ  نیا  دـناهداد »! گنج  مالعا  هتـسکش و  ار  دوخ  نامیپ  هظیرقینب  هک  میاهتفای  عالطا   » هک
هب ورب  : » دـیامرفیم وا  هب  ربماـیپ  ماوع .» نب  ریبز  : » دـیوگیم رمع  درواـیب »؟ اـم  يارب  اـهنآ  يهراـب  رد  یتاـعالطا  هک  میتـسرفب  میناوتیم  ار 

ياهژد اهجرب و  دنراد  مدـید  ادـخ ، ربمایپ  يا  : » دـنکیم ضرع  دـیآیم و  دـنکیم و  یـسررب  هتفر  هظیرقینب .» زا  يرگی  ربخو  ینابهدـید 
رد دناهدرب »! لغآ  هب  هدرک و  عمج  نابایب  زا  زین  ار  دوخ  ياههمر  دندنبیم و  دـننکیم و  تسردار  دوخ  ياههار  دـننکیم و  هدامآ  ار  دوخ 

ینامیپ هظیرقینب  هک  ماهتفای  عالطا  : » دیامرفیم نانآ  هب  هدناوخارف  ار  ریضح  نب  دیساو  هدابع ، نب  دعـس  ذاعم ، نب  دعـس  ربمایپ ، ماگنه ، نیا 
تقیقح دناهدروآ  شرازگ  نم  هب  هچ  نآ  ایآ  دـینیبب  دـیورب  دـناهتفرگ . دوخ  هب  گنج  تلاح  هتـسسگ و  تسا  هدوب  اهنآ  ام و  نایم  هک  ار 
هجوتم نم  هک  دـییامن  نایب  یترابع  هب  تشاد  تقیقح  هک  یتروص  رد  و  دـینک ، نایب  اراکـشآ  ندـمآ  عقوم  دوب  ساسایب  رگا  هن ؟ اـی  دراد 

. دناهتسکش ار  نامیپ  نایدوهی  دننیبیم  دسا . نب  بعک  شیپ  دنوریم  دوش »! تسس  ناناملـسم  يهدارا  هک  دینکن  يراکو  موش  رما  تقیقح 
هب دندرگرب و  قباس  عضو  هب  دشکب  گنج  هب  راک  هک  نیا  زا  شیپ  دننامب و  دناهتـسب  هک  ینامیپ  رـس  رب  هک  دـنهدیم  مسق  ادـخ  هب  ار  اهنآ 
دنب نیا  لثم  ار  نآ  نم  میدرگیمنزاب ! نامیپ  نآ  هب  زگره  : » دیوگیم هحفص 447 ] دسا [  نب  بعک  دننکن . لمع  بطخا  نب  ییح  داهنشیپ 

هب ادخ ! نمـشد  : » دیوگ یم  وا  هب  ریـضح  نب  دیـسا  ذاعم ، نبدعـس  هب  یـشاحف  هب  دنکیم  انب  و  ماهتـسسگ »! شدوخ ) شفک  دـنب  هب  هراشا  )
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اج نیمه  ارت  داهن و  دـنهاوخ  زیرگ  هب  ور  شیرق  هللاءاـشنا  ادـخ  هب  ياهداز ! يدوهی  یتسین ! وا  نأـشمه  وت  یهد ! یم  شحف  تدوخ  رورس 
طرش الب  مکح  هب  رس  هدمآ  نییاپ  تدوخ  يهنال  زا  میزاس  روبجمار  وت  میشکب و  رکشل  وت  رس  رب  ات  تخاس  دنهاوخ  اهر  تاهنوخ  يوت  رد 

ياهبنوخ فصن  وت  ياهبنوخ  دندوب ، رتگرزب  رتدنمورین و  وت  زا  هقطنم  نیا  رد  دندوب . یناسک  هچ  ریضنینب  ینادیم  تدوخ  یهن ! ورف  ام 
بعک دـنداهنورف .» ام  طرـشالب  مکح  هب  رـس  ریزگان  عاـقنیقینب  مه  اـهنآ  زا  شیپ  درک ! هچ  اـهنآ  اـب  ادـخ  هک  يدـید  و  دوب . اـهنآ  درف  ره 

میدوبن ام  رگا  هک  دوب  دهاش  ثاعب  گنج  رد  تردـپ  مسق ، تاروت  هب  یناسرتیم ! ام  رـس  رب  یـشکرکشل  زا  ارم  ریـضح ! رـسپ  : » دـیوگیم
اب روطچ  میدلب  مسق  ادـخ  هب  ام  دـیاهدیدشن . وربور  هدومزآ  گنج  نادرم  اب  لاح  هب  ات  امـش  دـناریم . نوریب  نیمزرـس  نیا  زا  ار  وا  يهلیبق 
نب دعس  هب  یتشز  ياهشحف  دنهدیم . ار  اهـشحف  نیرتدب  دننکیم و  زارد  ناناملـسم  هب  ربمایپ و  هب  ییوگازـسان  هب  نابز  و  میگنجب »! امش 

اهنیا اب  ام  راک  میاهدماین . نداد  شحف  يارب  ام  نک ! ناشلو  : » دیوگیم هدابع  نب  دعس  هب  ذاعم  نبدعس  دیآیم . مشخ  هب  هک  دنهدیم  هدابع 
هک تسا  سق  نب  شابن  دـیوگیم : ازـسان  هدابع  نبدعـس  هب  هک  ییدوهی  تسا »! هتـسب  ریـشمش  هب  ام  راک  تسا ، مانـشد  لداـبت  زا  رتدـیدش 

نیا زا  امـش  يارب  نم  : » دیوگیم اهنآ  هب  ذاعم  نب  دعـس  دیآیم . رد  شورخ  مشخ و  هب  هدابع  نب  دعـس  و  دـهدیم . ار  شحف  نیرتکیکر 
دعس دهدیم . وا  هب  یکیکر  رایـسب  شحف  لیئومـس  نب  لازغ  دیوش .» راتفرگ  دمآ  شیپ  ریـضنینب  يارب  هچ  نآ  ریظن  یگنج  هب  هک  منارگن 

شروضح هب  یتقو  ربماـیپ . تمدـخ  هب  دـندرگیمرب  هاـگ  نآ  یتفگ »! هک  تسا  نیا  زا  رتـهب  يرگید  فرح  ره  : » دـیوگیم وا  هب  ذاـعم  نب 
هراقو لضع  زا  شدوصقم  و  دـنروآیمن . بل  رب  يرگید  يهملک  و  هراـقو »! لـضع  : » دـیوگیم هداـبع  نب  دعـس  هحفص 448 ] دنـسریم [ 
لوسر دننیـشنیم . هملک ، ود  نیا  نتفگ  اب  دـناهدرک . شنارای  بیبخ و  هب  عیجر  هاچ  رانک  رد  هک  تسا  ياهنادرمناوجاـن  يهلمح  تناـیخ و 

هب هظیرقینب  ینکـش  دهع  ربخ  ار .» ادخ  يرای  کمک و  مهدیم  هدژم  ناناملـسم  تعامج  يا  امـش  هب  : » دیامرفیم دیوگیم و  ریبکت  ادـخ 
ینلع قافن  ناناملـسم ، يراتفرگ  شیازفا  عاضوا و  ندـش  رتتخـس  اـب  . دـیازفایم ناـنآ  يراـتفرگ  سرت و  رب  دـسریم و  ناناملـسم  شوگ 

. دنورب تسد  زا  اههچب  نانز و  دریگ و  تروص  اههناخ  رهش و  هب  هلمح  هک  دوریم  نآ  میب  ددرگیم و  تسس  ناناملـسم  يهدارا  دوشیم و 
بوـلقلا تغلب  راـصبالا و  تغاز  ذا  مکنم و  لفـسأ  نم  مکقوـف و  نم  مکوءاـج  ذا  : دـیامرفیم دـنوادخ  اهدـعب  هـک  دوـشیم  ناـنچ  عـضو 

هب دیـسر و  هاگولگ  هب  ناج  تشگ و  هریخ  مشچ  هک  مدنآ  دندمآ و  ناتغارـس  هب  ناتدورف  زا  ناتزارف و  زا  نانمـشد )  ) هک هاگنآ  ... رجانحلا
ربمایپ هک  دسریم  ربخ  نیا  یلاح  رد  [ . 470  ] تخـس یناکت  دروخ  ناکت  دندش و  هدومزآ  نانمؤم  هک  دوب  اج  نآ  دیدربیم ، اهنامگ  ادخ 

. دننکیم تبقارم  يرادساپ و  قدنخ  يهرانک  زا  هتـسویپ  دـنروخب و  ناکت  شیوخ  عضاوم  زا  دـنناوتیمن  دننمـشد و  اب  وربور  ناناملـسم  و 
نآ رود  هب  مراودیما  نم  : » دیامرفیمو دوشیم ، شیپ  زا  رتراودیما  رتنیبشوخ و  لاوحا ، عاضوا و  یتخس  يراتفرگ و  تدش  نیا  رد  ربمایپ 

ار نانآ  ییاراد  امش  هتبلا  تشگ و  دنهاوخ  ضرقنم  دوبان و  رـصیق  ورـسخ و  کشیب  مریگب و  ار  شدیلک  منک و  فاوط  هبعک ) ) نهک هناخ 
، دمحم : » دـیوگیم نخـس ، نیا  ندینـش  اب  تسا -  ناقفانم  هحفـص 449 ] زا [  هک  ریـشق -  نب  بتعم  درک .» دـیهاوخ  فرـصم  ادـخ  هار  رد 

رگنـس زا  بآ  رانک  هب  نتفر  يارب  هک  درادـن  ار  نیا  تأرج  ام  زا  کیچیه  هک  نآ  لاح  دـهدیم  هدـعو  ام  هب  ار  رـصیق  ورـسخ و  ياهجنگ 
نیدب دنرب . شروی  هنیدم  بلق  هب  هنابـش  دنریگیم  میمـصت  هظیرقینب  !« دنا هداد  هدنبیرف  يهدعو  ام  هب  شربمایپ  ادـخ و  دـیآ  نوریب  شیوخ 
هارمه ات  دنیایب  اهنآ  يهلحم  هب  نافطغ  رکشل  زا  رفن  رازه  اهنآ و  زا  رفن  رازه  هک  دنهدیم  ماغیپ  شیرق  هب  بطخا  نب  ییح  يهلیسوب  روظنم 

رسپ هملـس  یهدنامرف  هب  ار  رفن  تسیود  ربمایپ ، دوشیم . میخو  رایـسب  عضو  و  دسریم . ربمایپ  هب  ربخ  نیا  دنهد . ماجنا  ار  دوخ  هلمح  نانآ 
دنرآرب ریبکت  گناب  هتسویپ  اهبش  ات  درامگیم  رهش  زا  تسارح  يارب  هثراح  نب  دیز  یهدنامرف  هب  ار  رفن  دصیس  یلهشا و  شیرح  نب  ملسا 

يرپس نوخیبش  نامز  هک  دـنباییم  نانیمطاو  دـنیاسآیم  شیوخ  تیرومأم  زا  نادادـماب  دـشاب . نانآ  کمک  رد  مه  مالـسا  ماـظن  هراوس  و 
. تسا قدنخ  زا  رافک  شترا  روبع  رطخ  زا  رتشیب  ناناملسم  ياههچب  نز و  هب  تبـسن  رهـش و  هب  هظیرقینب  بناج  زا  هلمح  رطخ  . تسا هدش 

ادیپ رهـش  هب  هلمح  تصرف  تأرج و  نمـشد  دنهدیمرـس  ربکاهللا  گناب  دنربیم و  رـسب  شاب  هدامآ  لاح  هب  بش  رد  ییاهدـحاو  نوچ  اما 
يهقطنم هب  : » دـیامرفیم وا  هب  هتـساوخ  ار  ریبج  نب  تاوخ  ربماـیپ ، . دوشیم عفد  وس  نآ  زا  هنیدـم  هب  هلمح  رطخ  هویـش ، نیدـب  و  دـنکیمن .
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زا باتفآ  بورغ  یهد »؟ عالطا  نم  هب  ات  هناریگلفاغ  يهلمح  يارب  یتصرف  ای  یباـییم  يذوفن  يهطقن  اـهنآ  عضاوم  رد  نیبب  هتفر  هظیرقینب 
لهـشالادبعینب و يهلحم  زاو  دنکیم  تکرح  جتار  زا  دعب  دناوخیم  ار  برغم  زامن  دـیآیم  دورف  علـس  هوک  زا  دوریم و  ربمایپ  تمدـخ 

هطقن نامه  رد  دشیدنایم  دوخ  اب  . دوشیم کیدزن  نایدوهی  يهلحم  هب  ات  دنهنیم  رـس  تشپ  ار  ثعب  درذـگیم و  هرهزینب  يهلحم  سپس 
باوخ ار  وا  سپـس  دنیـشنیم . اهنآ  ياهژد  یـسررب  هب  ینامز  دـنکیم و  هحفـص 450 ] رگنـس [  اج  نامه  دزادرپب  تبقارمو  ینابهدـید  هب 

نابهدید هک  دـمهفیم  دـنکیم و  تشحو  دربیم . هداهن  شیوخ  تشپ  رب  ار  وا  يدرم  دـنیبیم  هک  دـیآیم  دوخ  هب  یماگنهو  . دـیابریمرد
دروآیم دای  هب  دعب  تسا . هدرک  لامها  شیوخ  یماظن  تیرومأم  رد  هک  دنکیم  مرـش  ربمایپ  زا  تسا . هدوبر  هدمآ  هدـید و  ار  وا  هظیرقینب 
دنفـسوگ : » دـیوگیم يرگید  يدوهی  هب  دربیم  شیوـخ  شود  رب  ار  وا  هک  ناـنچمه  يدوـهی  نابهدـید  تسا . هدوـبررد  ار  وا  باوـخ  هک 

زا دش . دـهاوخ  هلثم  هتـشک و  دربب  ژد  نورد  هب  ار  وا  رگا  هک  دـشیدنایم  تسا . يدوهی  هک  دربیم  یپ  وا  نابز  زا  تاوخ  ماهدروآ »! یقاچ 
اب يدوـهی  هک  یلاـح  رد  هدروآ و  نییاـپ  شیوـخ  تسد  دراد . رمک  هب  ياهچگنلک  هـشیمه  يدوـهی  هـک  دروآیم  داـی  هـب  سرت  نـیمه  رثا 

دتلغیم و نیمز  رب  هدش  تسس  ات  دربیمورف  وا  يهنیس  رب  دشکیم و  الاب  وا  رمک  زا  ار  نآ  دنزیم  فرح  تسا  جرب  يالاب  رد  هک  يرگید 
نـشور ار  اضف  هتخورفا  ار  امرخ  کشخ  ياههخاش  شیوخ  ياهجرب  اـهژد و  زارف  رب  ناـیدوهی  وا  يادـص  هب  هدـنرد »! : » دروآیمرب داـیرف 

سکچیه هک  تسا  يدرم  وا  دنکیم . تشگزاب  گنهآ  تسا  هدـمآ  هک  یهار  نامه  زا  تسا  هدرم  يدوهی  دـنیبیم  هک  تاوخ  . دـنزاسیم
يدـش قفوم   » هک درادیمرب  گـناب  دـباییم و  ربـخ  يو  لاوـحارب  یحو  قـیرط  زا  ربماـیپ  دـسریمن . يو  درگ  هب  يورهداـیپ  ندـیود و  رد 

نایم رد  ربمایپ  دـسریمارف . تاوخ  دـعب  تعاس  دـنچ  دـیامرفیم . نایب  شناراـی  يارب  ار  تاوخ  يارجاـم  هدـمآ  نوریب  همیخ  زا  و  تاوخ »!
«. ادخ ربمایپ  يا  دشاب  نادنخ  امش  يور  : » دیوگیم نادنخ »! تیور  : » دیامرفیم تاوخ  ندید  هب  تسا . هتسشن  وگتفگ  هب  شدهاجم  نارای 

یحو يهتـشرف  : » دیامرفیم ربمایپ  دهدیم . حرـش  تسا  هدمآ  شیپ  شیارب  هک  ار  هچ  نآ  يهمه  تاوخ  ربخ »؟ هچ  منیبب  وگب  : » دـیامرفیم
ياهطقن رد  اهبش  ربمایپ  هحفص 451 ] دومرف [ .» ییوگـشیپ  هنوگنیمه  ام  يارب  ربمایپ  : » دنیوگیم مه  شنارای  داد .» ربخ  نم  هب  هنوگنیمه 

هب ندش  مرگ  زا  سپ  دوریم و  شیوخ  يهمیخ  نورد  هب  دوشیم  تحاران  بش  تخس  يامرـس  زا  یتقو  دنیـشنیم  يرادساپ  هب  قدنخ  زا 
همیخ هب  هک  یتاـظحل  رد  یبـش  تسا . هطقن  نیرتبساـنم  نمـشد  يهلمح  يارب  هطقن  نیا  هک  دـشیدنایم  وا  ددرگیمزاـب . دوـخ  عوـضوم 

و نک .» يرادساپ  اج  نآ  رد  شاب و  هطقن  نیا  بظاوم  : » دـیامرفیم وا  هب  دوشیم . ادـیپ  صاقو  یبا  نب  دعـس  يهلک  رـس و  تسا  هتـشگزاب 
ربمایپ هارمه  قدنخ  گنج  رد  نم  : » دنکیم نایب  نینچ  ار  اهبش  نآ  يهرطاخ  اهدعب  ربمایپ -  رسمه  هملسما -  . دزادرپیم تحارتسا  هب  دوخ 

هب شاهمیخ  رد  یبش  دوب . تخس  امرـس  تساخیمرب . قدنخ  يهرانک  رد  ياردساپ  هب  شدوخ  مدشن . ادج  وا  زا  مایا  نآ  رـسارس  ردو  مدوب 
هک مدینـش  ار  شیادـص  ناهگان  تخادرپ . یعافد  طخ  يهراظن  هب  یتدـم  هتفر  نوریب  همیخ  زا  سپـس  دـناوخ . زامن  یتدـم  داتـسیا و  زاـمن 

دایرف هاگ  نآ  دوریم ؟ اهنآ  هلباقم ي  هب  یـسک  هچ  دـنکیم . تکرح  قدـنخ  يوس  نآ  رد  هک  تسا  نمـشد  ماـظن  هراوس  نیا  دومرفیم :
يهمیخ زا  هک  میتسه  رفن  دنچ  ام  يرآ ، تفگ : تسه ؟ وت  هارمه  یـسک  دومرف : هلب . تفگ : گنردیب  دابع  رـشب ! نب  دابع  يآ  هک  دروآرب 

نآ یپ  رد  شدرگ و  رد  نمـشد  ماظن  هراوس  زا  يدـحاو  نوچ  قدـنخ ، يهرانک  هب  ورب  تدوخ  تارفن  اب  دومرف : مینکیم . يرادـساپ  اـمش 
بولغم اراهنآ  نادرگ و  زوریپ  اهنآ  رب  ار  ام  نک ! عفد  ام  زا  ار  اهنآ  رش  ایادخ ، دنکادیپ . هناریگلفاغ  يهلمح  يارب  یتصرف  هطقن و  هک  تسا 

ماظن هراوس  زا  يدـحاو  اب  نایفـسوبا  دـید  تفر و  شیپ  شنارای  اـب  رـشب  نب  داـبع  دزاـسیمن . بولغم  ار  اـهنآ  وت  زج  سکچـیه  هک  زاـس ،
هب نانآ  دننکیم . باترپ  اهنآ  فرط  هب  گنس  ریت و  دناهتفای  ربخ  اهنآ  دوجو  زا  هک  ناناملسم  دنـشدرگ و  رد  قدنخ  يهرانک  رد  نیکرـشم 

دمآ ربمایپ  تمدخ  هب  دابع  سپـس  دنتـشگزاب . ات  دندنامر  ار  اهنآ  گنـس  باترپ  يزادناریت و  اب  دنتـساخرب و  نارادساپ  زا  هتـسد  نآ  يرای 
دیباوخ ربمایپ  هاگ  نآ  دیناسر . ضرع  هب  ار  تایلمع  شرازگ  دابع  درب  نایاپ  هب  ار  شیوخ  زامن  هحفص 452 ] یتقو [  دناوخیم . زامن  دیدو 

يرادساپ رد  نارگید  زا  شیب  هک  دیامرف  تمحر  ار  رـشب  نب  دابع  دنوادخ  تساخنرب . اج  زا  دروآرب  ناذا  گناب  لالب  هک  نامدهدـیپس  ات  و 
ژد زا  دوهی  ياـهتفلک  ندرگ  رگید  رفن  هد  اـب  سیق  نب  شاـبن  یبـش  !« درکیمن تلفغ  نآ  زا  ياهظحل  دیـشوکیم و  ادـخ  لوسر  يهمیخ 
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دحاو زا  هک  دننیبیم  ار  ناناملـسم  زا  ياهدـع  عیقب . هب  دنـسریم  دـبایب . هناریگلفاغ  يهلمح  يارب  یبسانم  ياج  تصرف و  ات  دـیآیم  نوریب 
هدروخ تسکش  نایدوهی  سپس  دننکیم . يزادناریت  مه  فرط  هب  دنزادرپیم و  دروخ  دز و  هب  اهنآ  اب  دنتـسه . شیرح  نب  ملـسا  نب  ۀملس 

نییاپ اب  هدرک  تکرح  شیوخ  تارفن  اـب  دـسریم . تسا  زکرمتم  هثراـحینب  يهلحم  رد  شیورین  هک  ملـسا  نب  ۀملـس  هب  ربخ  دـنزیرگیم .
رب ار  دوخ  ياهلعـشم  دـنتفایم و  تشحو  هب  تخـس  ناـیدوهی  هکیروـطب  دزادرپیم  شدرگ  هب  اـهژد  فارطا  رد  دوریم و  اـهنآ  ياـهژد 

هتـسکش و تسا  نایدوهی  لام  هک  ار  یهاچ  خرچ  ياههیاپ  نادهاجم ، دحاو  نوخیبش »! : » دنیوگیم مه  هب  دننکیم و  نشور  اهجرب  يالاب 
نب سوأ  هدمآ  مهدرگ  هثراحینب  . دنیآدورف نانآ  يهلباقم  هب  ژد  زا  ای  دـننکب  یتکرح  سرت  زا  نایدوهی  هک  نیا  نودـب  دـننکیم  رپ  ار  هاچ 

ياههناخ زا  کیچیه  تسین و  عافد  لباق  ام  ياههناخ  ادـخ ، ربماـیپ  يا  : » دـیوگیم دنتـسرفیم . ربماـیپ  تمدـخ  هب  یگدـنیامن  هب  ار  یظیق 
يهلمح ربارب  رد  هک  تسین  ناناملـسم  زا  ییورین  مه  نافطغ  يهلیبق  ام و  ياههناخ  نایم  تسین . نمـشد  ذوفن  لباق  ام  ياههناخ  لثم  راـصنا 

زا دـهدیم . هزاجا  نانآ  هب  ربمایپ  مینک .» عافد  ناـمیاههچب  نز و  زا  هتـشگزاب  شیوخ  ياـههناخ  هب  اـت  هدـب  هزاـجا  نیارباـنب  دتـسیاب . اـهنآ 
ضرع دناسریم و  ربمایپ  هبارد  و  دسریم . ذاعم  نب  دعـس  هب  ربخ  دنور . زاب  شیوخ  يهلحم  هب  ات  دننکیم  هدامآ  ار  دوخ  هتفر  يو  تمدخ 

ار راک  نیمه  دـمآیم  شیپ  یکرتشم  هحفـص 453 ] رطخ [  نینچ  تقو  ره  مه  هتـشذگ  رد  مسق  ادخ  هب  اریز  هدـن ، هزاجا  اهنیا  هب  : » دـنکیم
نیمه دیآیم  شیپ  امـش  ام و  يارب  یکرتشم  رطخ  تقو  ره  دینکیمار . راک  نیا  هشیمه  امـش  : » دیوگیم هدرک  اهنآ  هب  ور  و  دـندرکیم »!

نب دیسا  . دنوش فرصنم  دوخ  يهلحم  هب  نتفر  زا  دندرگرب و  شیوخ  عضاوم  هب  دهدیم  روتسد  اهنآ  هب  ربمایپ  هجیتن ، رد  دینکیم ». ار  راک 
نآ زا  نمـشد  ماظن  هراوس  دراد  ناکما  تسا و  گنت  هک  دنـسریم  ياهطقن  هب  دنهدیم . ینابهگن  قدنخ  زا  یتمـسق  رد  ياهدـع  اب  رـضیح 

هاپـس هب  دنهاوخیم  صاعورمع و  یهدنامرف  هب  دنرفن  دـصکی  دودـح  رد  هک  دـسریمارف  ناکرـشم  ماظن  هراوس  يهعیلط  ناهگان  درذـگب .
ناملـس دنزیرگیم . ات  دنناشنیم  بقع  ار  اهنآ  ریت  گنـس و  ابو  دنزیخیمرب  عافد  هب  هطقن  نامه  رد  شنارای  دیـسا و  دنربب . هلمح  مالـسا 

روبع نآ  زا  نمشد  ماظن  هراوس  هک  دوریم  نآ  میب  تسا و  گنت  قدنخ  زا  هطقن  نیا  : » دیوگیم يو  هب  تسا  دیـسا  تارفن  زا  هک  یـسراف 
روانهپ ندنک و  هب  ار  بش  نآ  میاهتخاسن .» روانهپ  دوگ و  یفاک  ردـق  هب  میاهتـشاد و  هلجع  نآ  رفح  رد  ام  دـنرذگب . نآ  زا  اهبساو  دـنک 

نآ زا  دنتـسین  رداق  نمـشد  ياهبسا  هک  دنباییم  نانیمطا  دیآیمرد و  قدنخ  طاقن  يهیقب  لکـش  هب  ات  دـننارذگیم  تمـسق  نآ  نتخاس 
نمشد ماظن  هراوس  ياههتسد  دنلوغشم  قدنخ  يهرانک  رد  يرادساپ  تشگ و  هب  تبون  هب  مالسا  هاپس  ياههتسد  هک  هنوگنامه  دننک . روبع 
یماظن هراوس  هتـسد  ود  رتشیب  دناهلمح . روبع و  يارب  یبسانم  يهطقن  تصرف و  لابند  هب  دننکیم و  تکرح  قدـنخ  يوس  نآ  رد  تبون  هب 

روبع لباق  يهطقن  نتفاـی  هناریگلفاـغ و  يهلمح  یپ  رد  تسا  دـیلو  نب  دـلاخ  یهدـنامرف  هب  يرگید  صاـعورمع و  یهدـنامرف  هب  یکی  هک 
. دهد روبع  ار  شماظن  هراوس  دریگیم  میمـصت  ياهطقن  رد  دیآیم و  دصق  نیمه  هب  راوس  دـصکی  سأر  رد  دـیلو  نب  دـلاخ  یبش  دنتـسه .

. ] دنناشنیم بقع  ار  اهنآ  هدش  اهنآ  تکرح  عنام  دیدش  يازدناریت  اب  دنتـسه  يرادـساپ  لوغـشم  ياهدـع  اب  هک  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج 
هک هملسم  نب  دمحم  دنتـسیایم . ربمایپ  يهمیخ  ربارب  داذم  رد  هتـشذگ  قیقع  زا  دیآیم . راوس  دصکی  اب  دیلو  نب  دلاخ  یبش  هحفص 454 ]

: دیوگیم تسا  زامن  مرگرـس  تسا و  لک  یهدنامرف  تظافح  دـحاو  هدـنامرف  هک  رـشب  نب  دابع  هب  دـهدیم و  شابهدامآ  دوشیم  رادربخ 
يهمیخ نیا  : » دنیوگیم مه  هب  هدـمآ  رتشیپ  رگید  رفن  هس  اب  دـیلو  نب  دـلاخ  درازگیم . هدجـس  سپـس  هتفر  عوکر  هب  دابع  دـش »! هلمح  »

يهبل يدنلب  رب  هتفاتش  اهنآ  يهلباقم  هب  دنتسه  اج  نآ  رد  هک  مالسا  هاپـس  زا  ياهدع  دننکیم . يزادناریت  و  دینک »! يزادناریت  تسا ! دمحم 
زا هتسد  نیا  کمک  هب  ناناملـسم  دننکیم . يزادناریت  مه  فرط  هب  دنقدنخ . رگید  يهبل  رد  مه  كرـشم  رفن  راهچ  نآ  دنتـسیایم . قدنخ 

رافک سپـس  دـنوشیم . یمخز  نیفرط  زا  ياهدـع  دـنودیم . شیوخ  ياقفر  کـمک  هب  مه  نمـشد  ياـهراوس  دنباتـشیم . شیوخ  ناراـی 
زا ياهدـع  دنـسریم  هک  روـحم  ره  هبو  دـننکیم  بیقعت  ار  اـهنآ  ناناملـسم  وـس  نـیا  زا  دـنوریم . هـتفرگ  ار  قدـنخ  يوـس  نآ  يهراـنک 

همادا دوخ  هار  هب  نمـشد  دـحاو  دـننامیم . شیوخ  عضوم  رد  نارگیدو  دـنوشیم  هارمه  ناـشیا  اـب  دنتـسه  رقتـسم  نآ  رد  هک  ینادـهاجم 
نیا رد  دنرب . هلمح  هنیدم  بلق  هب  هظیرقینب  نایدوهی  هک  راظتنا  نیا  رد  دننکیم  فقوت  ینامز  رید  اج  نآ  رد  دسریم . جتار  هب  ات  دهدیم 
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دیلو نب  دـلاخ  اـب  ناـنآ  دـسریمارف . جـتار  تشپ  زا  تسا  تـشگ  لاـح  رد  هـک  ملـسا  نـب  ۀملـس  یهدـنامرف  هـب  مالـسا  ماـظن  هراوـس  اـنثا 
نب ۀملس  دننیـشنیم ، بقع  دیلو  نب  دلاخ  ماظن  هراوس  هک  درذگیمن  شیب  یقیاقد  دنوشیم . طولخمو  دنگنجیم  اهنآ  اب  دنروخیمرب و 
دلاخ ریقحت  شنزرس و  هب  عورش  نافطغ  شیرق و  حبص ، دندرگیمرب . تساهنآ  عضوم  هک  اج  نامه  هب  ات  دزادرپیم  اهنآ  بیقعت  هب  ملـسا 

وت گنج  هب  تشد  رد  هک  یناسک  هب  تبسن  هن  ینزب و  ياهبرض  یتسناوت  دندوب  قدنخ  يهرانک  رد  هک  یناسک  هب  هن   » هک دننکیم  دیلو  نب 
 ] يرگید ماظن  هراوس  امـش  مروخیمن . ناکت  میاج  زا  نم  بشما  : » دـیوگیم تسا  هدـش  تحاران  هک  دـلاخ  يدرب »! شیپ  يراک  دـنتفاتش 

« یهلا ماظن  هراوس  يآ   » تسا هدـش  نییعت  نارجاهم  يارب  هک  يراعـش  !« دـنهدب ماجنا  دـنناوتیم  يراک  هچ  منیبب  اـت  دـیتسرفب  هحفص 455 ]
گناـب نیا  نآ  یپ  زا  دـسریم و  شوگ  هب  نمـشد  يورـشیپ  يادـص  تسا  هتفرورف  باوخ  هب  شاهمیخ  رد  ربماـیپ  هکیلاـح  رد  یبش  تسا .

هک شنارای  زا  نت  دنچ  زا  دیآیم . نوریب  یهدنامرف  يهمیخ  زا  ناساره  ادص ، نیا  ندینـش  هب  ربمایپ  یهلا »! ماظن  هراوس  يآ   » هک دیآیمرب 
تبون بشما  تسا . باطخ  نب  رمع  يادص  نیا  : » دنکیم ضرع  دابع  تسا »؟ ربخ  هچ  ، » دـسرپیم رـشب  نب  دابع  هملج  زا  دنتـسارح  رومأم 

 - هکیسح يهیحان  رد  وا  دنوشیم . عمج  وا  رود  هب  ناناملسم  و  یهلا »! ماظن  هراوس  يآ  » هک دروآیمرب  گناب  وا  دروآرب . گناب  هک  تسوا 
درگرب و هللاءاشنا  هدرک  یـسررب  ار  عضو  و   - هکیـسح يهیحاـن  اـج -  نآ  هب  ورب  : » دـیامرفیم داـبع  هب  تسا .» حـتف -  دجـسم  باـبذ و  نیب 
زا یماظن  هراوس  اب  دودبع  نب  رمع و  :» دنکیم ضرع  ددرگیمرب و  رـشب  نب  دابع  ات  دنامیم  هداتـسیا  همیخ  ولج  نانچمه  و  هدـب .» شرازگ 

هرز و هتفر  همیخ  نورد  هب  ربمایپ  دننزیم .» گنس  ریت و  اب  ار  اهنآ  ناناملـسم  و  نافطغ . ماظن  هراوس  اب  هلیخر  نب  دوعـسم  تسا و  ناکرـشم 
ددرگیمرب و نامداش  دعب  یتعاس  دسریم . روحم  نآ  هب  ات  دنکیم  تکرح  شنارای  زا  یعمج  اب  هتسشن  بسا  رب  دشوپیم و  ار  دوخهالک 
هب دـعب  یتعاس  دوریم . باوخ  هب  و  دـنارسپزاب .» دنتـشادرب  رایـسب  مخز  هک  نیا  زا  سپ  ار  اهنآ  ادـخ  : » دـیامرفیم هملـسما  شرـسمه  هب 

تـشگزاب زا  سپ  دنک . شرازگ  سپـس  هدهاشم و  ار  عضو  هتفر  ات  دهدیم  روتـسد  رـشب  نب  دابع  هب  هتـساخرب  باوخ  زا  ياهمهمه  ندینش 
هب تسا  هدـمآ  نافطغ  ماظن  هراوس  هدـنامرف  نصح  نب  ۀـنییع  اب  هک  ناکرـشم  ماظن  هراوس  اـب  تسا  باـطخ  نب  رارـض  نیا  : » دـنکیم ضرع 

شنارای ابو  دنیشنیم  بسا  رب  هدیشوپ  ار  شیوخ  هرز  رگید  راب  ربمایپ  دننزیم .» گنـس  ریت و  اب  ار  اهنآ  ناناملـسم  دیبعینب و  هوک  يهنماد 
هدـش یمخز  هدروختسکـش و  : » دـیامرفیم هملـسما  شرــسمه  هـبو  هحفــص 456 ] ددرگیمزاـب [  ناهاگرحــس  دوریم . روـحم  نآ  هـب 

هک ار  یگنج  نیرتتخس  ناناملسم  . دنیشنیم یهدنامرف  يهمیخ  رد  هدمآ  دنکیم و  رازگرب  تعامج  هب  ار  حبص  زامن  هاگ  نآ  دنتخیرگ .»
هنادرمناوجان يهلمح  میبو  دناهدش  هطاحا  نمشد  نیگمهس  ياهدحاو  اب  وس  ره  زا  هک  یلاح  رد  دننارذگیم  دناهتشاد  ربمایپ  یهدنامرف  هب 

تسا و تبقارم  تسارح و  تحت  حبص  ات  بش  رس  زا  هنیدم  دننک ، ریسا  ار  اههچب  نز و  دنیایب و  هک  دوریم  هظیرقینب  نایدوهی  يهیحان  زا 
[471  ] دنک رظنفرص  نوخیبش  زا  دنشاب و  هدامآ  لاح  هب  ناناملسم  دنک  ساسحا  نمـشد  ات  دیآیمرب  یعمجهتـسد  ریبکت  گناب  مد  هب  مد 

زور لثم  درذگیم  دروخ  دز و  گنج و  ینابهدید و  يرادساپ و  راک  هب  هرسکی  هک  یناناملسم  يارب  قدنخ ، گنج  هرصاحم و  ياهبش  .
زارف رب  راوس  بسا  دـنچ  تسا  تحارتسا  لوغـشم  ربمایپ  هکیلاح  رد  یبش  [ . 472  ] تسین ریذپناکما  نانآ  يارب  تحارـسا  ياهظحل  تسا و 

دمحم دهدیم . ربخ  دنتسه  یکیدزن  نآ  رد  هک  ياهدع  هملـسم و  نب  دمحم  هب  دنیبیم . ار  اهنآ  رـشب  نب  دابع  دنوشیم . رادیدپ  علـس  هوک 
تسا هداتـسیا  یهدنامرف  يهمیخ  برد  رب  دراد و  ریـشمش  يهضبق  رب  تسد  هک  یلاح  رد  دابع  . دوریم هطقن  نآ  هب  تعرـس  هب  هملـسم  نب 

ۀملس یهدنامرف  هب  مالسا  ماظن  هراوس   » هک دهدیم  عالطا  هتشگزاب  هملـسم  نب  دمحم  هقیقد ، دنچ  زا  سپ  تسا . هملـسم  نب  دمحم  نارگن 
گنهآ تبون  هب  اهزور  رافک  هاپس  ياههتـسد  هحفـص 457 ] تسا [ .» هتـشگزاب  دوخ  عضوم  هب  سپـس  تسا و  هدمآرب  يدنلب  هب  ملـسا  نب 

رگید دیآیم ، شیوخ  دارفا  اب  برح  نب  نایفـسوبا  زور  کی  دنیآیم . قدـنخ  يهرانک  رد  ندز  تشگ  هب  روظنم  نیا  هب  دـننکیم و  هلمح 
ات داذم  زا  ار  دوخ  ياهراوس  زور ، ره  باطخ . نب  رارـض  مراهچ  زور  و  لهج ، یبا  نب  ۀمرکع  موس  زور  دـیآیم ، بهو  یبا  نب  ةریبه  زور 

. دننکیم تکرح  هدرـشف  تلاح  هب  دنیآیم و  مه  درگ  ینامز  دنوشیم و  هدنکارپ  یهاگ  دـنرادیماو . تشگ  هب  هدـنکارپ  تلاح  هب  جـتار 
نازادـناریت يزور  . دزاسیم راوشد  نانآ  يارب  ار  قدـنخ  ياهروحم  زا  عافد  دوشیم و  ناناملـسم  تشحو  ثعاب  اهنآ  یماظن  تاکرح  نیا 

داهج www.Ghaemiyeh.comيربمایپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


يزادناریت هب  ینامز  ات  دتسرفیم  ههبج  مدقم  طخ  هب  درگنابایب  دارفا  زا  ياهدعو  یمشج  يهماساوبا  هقرع ، نب  نابح  زا  دنترابع  هک  ار  دوخ 
ربمایپ لاح  نیمه  رد  دننکیم . يزادناریت  هب  عورـش  دنوشیم و  رقتـسم  یهدنامرف  يهمیخ  لباقم  روحم و  کی  رد  اهنآ  درذگیم . لباقتم 

ریت نیا  ریگب  : » دیوگیم هدرک  باترپ  ذاعم  نب  دعس  فرط  هب  يریت  هقرع  نب  نابح  تسا . هداتسیا  همیخ  ولج  رس  رب  دوخهالک  نت و  رب  هرز 
یناشیپ رب  ادخ   » هک دنکیم  نیرفن  ار  هقرع  نبا  ربمایپ ، دنکیم . عطق  ار  نآ  گر  دنیشنیم و  دعـس  تسد  رب  ریت  ماهقرع » رـسپ  هک  نم  زا  ار 
میمـصت كرـش  هاپـس  ياسؤر  رگید ، يزور  . دـسریم تداهـش  هب  مخز  نیمه  زا  دـعب  يدـنچ  ذاعم  نب  دعـس  دـناشنب »! قرع  خزود  رد  وت 

، باطخ نب  رارـض  لهجوبا ، رـسپ  همرکع  برح ، نب  نایفـسوبا  دننک . هلمح  هدمآ  ناناملـسم  یعافد  طخ  کیدزن  هب  مه  اب  همه  دنریگیم 
رگید ياهدعو  یلید ، يهیواعم  نب  لفون  دودبع ، نب  ورمع  یموزخم ، هللادـبع  نب  لفون  بهووبا ، رـسپ  هریبه  صاعورمع ، دـیلو ، نب  دـلاخ 
ثراح و  هلیخر ، نب  دوعـسم  نصح ، نب  ۀنییع  دناهدمآ : اهنآ  اب  مه  نافطغ  يهلیبق  ياسؤر  دننکیم . یـسررب  ار  قدنخ  يهرانک  دنیآیم و 

اج هب  هرخؤم  رد  ار  دوـخ  تارفن  تسا . هدـمآ  دـلیوخ  نب  ۀـحیلط  دـساینب ، يهلیبـق  زا  دنتـسه . مه  میلـسینب  يهلیبـق  ياـسؤر  فوـع . نب 
دنهجب و نآ  زا  دنناوتب  یناسآ  هب  اهبسا  دشاب و  گنت  هک  دـنبایب  یعافد  طخ  رد  ار  ياهطقن  ات  دـنیآیم  اهنیا  هحفص 458 ] دناهتشاذگ [ .
ار دوخ  ياهبسا  دـناهدنام . لفاغ  نآ  زا  ناناملـسم  هک  دنـسریم  ياهطقن  هب  دـنزاتب . شنارای  ربمایپ و  رب  اـهنآ  ماـظن  هراوس  بیترت  نیدـب 

راک هب  مه  هاگ  چـیهو  هتـشادن  ییانـشآ  نآ  اب  برع  هک  تسایماظن  ياهلیح  نیا  : » دـنیوگیم دوخ  اب  دـنرذگب . نآ  زا  هک  دـننکیم  راداو 
زا روطنیا ! سپ  : » دنیوگیم تسا .» هدرک  داهنـشیپ  نانآ  هب  ار  نیا  يو  هک  تسه  وا  اب  یناریا  يدرم  : » دـیوگیم اهنآ  هب  یکی  تسا »! هدربن 
نب ورمع  و  بهو ، یبا  نب  ةریبه  باطخ ، نب  رارض  هللادبع ، نب  لفون  لهجوبا ، رسپ  همرکع  تسا »! هدش  هدروآیماظن  ریبدت  نیا  روشک  نآ 
وت : » دنیوگیم نایفسوبا  هب  دننکیمن . روبع  دننامیم و  قدنخ  تشپ  رد  ناکرـشم  رگید  دنرذگیم و  قدنخ  يهطقن  نآ  زا  هراوس  دودبع 
رد هک  دودبع -  نب  ورمع  درک »! میهاوخ  روبع  دـیدرک  ادـیپ  ام  هب  یجایتحا  رگا  دـیاهدرک . روبع  امـش  الاح  : » دـیوگیم ینکیمن »؟ روبع 

توعد هب  دنکیم  انب  تسا -  ماقتنا  یپ  رد  نونکا  دنک و  تکرـش  دحا  گنج  رد  تسا  هتـسناوتن  هکیروطب  هدشیمخز  تدشب  ردب  گنج 
وا ! تفرگ میادص  مدیبلط  زرابم  امـش  هاپـس  زا  دنلب  يادص  هب  سب  زا  : دیوگیمو دنکیم  رارکت  ار  توعد  نیا  نت و  هب  نت  گنج  هب  ندرک 
زا ات  تسا  هدومن  مارح  دوخ  رب  ار  نغور  شیارآ و  يدـنگوس  اب  ردـب  گنج  زا  سپ  عاجـش و  رواگنج و  تسا و  ياهلاـس  دون  درمریپ  هک 
نب یلع  زج  دوـشیمن  وا  اـب  يهلباـقم  هب  رـضاح  سک  چـیه  هک  تـسا  هدـنکفا  اـهلد  رد  یـساره  ناـنچ  دریگب  ماـقتنا  شناوریپ  دـمحم و 
نیا و  دورب ، وا  دربن  هب  ات  دـبلطیم  هزاجا  ادـخ  ربمایپ  زا  دورآیمرب  نت  هب  نت  گنج  هب  توعد  گناب  وا  راب  ره  هک  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا 

هب تسدو  دچیپیم  وا  رـس  رب  همامع  دیامرفیم و  اطع  وا  هب  ار  شیوخ  ریـشمش  ادخ  لوسر  موس ، راب  دـیامنیم . رارکت  راب  هس  ار  داهنـشیپ 
یلع تسا . هداـیپ  یلع  دـیآیم . شیپ  هراوـس  دودـبع  نـب  ورمع  هحفــص 459 ] نادرگ [ .» هریچ  وا  رب  ار  يو  ایادــخ   » هـک درادیمرب  اـعد 

: دیوگیم مریذپیم »! ار  اهنآ  زا  یکی  دهدب  داهنـشیپ  هس  نم  هب  سک  ره  یتفگیم : تیلهاج  يهرود  رد  وت  : » دـیوگیم وا  هب  مالـسلاهیلع 
نیا و  تسادخ ، ربمایپ  دـمحم  تسین و  هناگی  يادـخ  زج  يدوبعم  هک  نیا  هب  یهد  یهاوگ  منکیم  توعد  ار  وت  نم  : » دـیامرفیم يرآ .» »

!« راـنک راذـگب  ار  داهنـشیپ  نیا  هدازردارب ! : » دـیوگیم ینک .» میلـست  تسا  ناگدـیرفآ  ياـهملاع  راـگدرورپ  هک  ییادـخ  هب  ار  دوـخ  هـک 
نیرتتخبـشوخ زا  وا  يهلیـسوب  وت  تفگیم  تسار  دـمحم  رگا  هچ  يدرگزاـب . تدوخ  راـید  هب  هک  تسا  نیا  مود  داهنـشیپ  : » دـیامرفیم

رب برع  ناـنز  تشاذـگ  مهاوخن  هک  تسا  يزیچ  نیا  : » دـیوگیم ياهدیـسر .» دوخ  دوصقم  هب  وت  دوب  نآ  زج  رگا  دـش و  یهاوخ  اـهمدآ 
: دیامرفیم تسیچ »؟ وت  موس  داهنـشیپ  دشاب ! مارح  نم  رب  نغور  شیارآ و  هک  ماهدروخ  دنگوس  هتـسب و  دهع  هک  اصوصخم  دـنروآ  نابز 

ملد نم  دـناسرتب ! نآ  زا  ارم  اـهبرع  زا  یـسک  مدرکیمن  رکف  هک  تسا  يزیچ  نـیا  : » دـیوگیم ددـنخیم و  ورمع  نـت »! هـب  نـت  گـنج  »
نآ زا  یکی  متـساوخیم  نم  یتسه ! ياهبرجتمک  ناوجون  وت  ورب ! درگرب و  دوب . نم  نیـشنمه  تردپ  مشکب . ار  وت  لثم  یمدآ  دهاوخیمن 
نت هب  نت  گـنج  هب  ار  وـت  نم  یلو  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  یلع  دـنیایب .» نم  گـنج  هب  رمع  رکبوـبا و  ینعی  شیرق  يهریـشع  سیئر  ود 

ار نآ  هدـش  هدایپ  بسا  زا  دـنکیم  فسأت  راهظا  هک  یلاـح  رد  دودـبع  نب  ورمع  مشکب »! اروت  هک  مراد  تسود  نم  نوچ  منکیم  توعد 
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ناهگان دنوشیم . ناهنپ  اههدید  زا  هکیروطب  دزیخیمرب  يدیدش  رابغ  درگ و  اهنآ  تاکرح  زا  هدش  کیدزن  مه  هب  سپـس  دـنزیم . دـنباپ 
فرط هب  شناتـسدمه  وا ، ندـش  هتـشک  اب  تسا . هتـشک  ار  وا  یلع  هک  دـنمهفیم  همه  دـیآیمرب و  ریبکت  گـناب  راـبغ  درگ و  نآ  ناـیم  زا 

 ] ات دننزیم  نادنچ  گنـس  اب  ار  وا  هدـی  ود  مه  ناناملـسم  دـتلغیم . رد  قدـنخ  نایم  هب  شبـسا  هک  هللادـبع  نب  لفون  زج  دـنرپیم  قدـنخ 
دروخ دز و  اهنآ  اب  یتدـم  دـنزیخیمرب و  اهنآ  بیقعت  هب  هراوس  رگید  رفن  دـنچ  باـطخ و  نب  رمع  ماوع و  نب  ریبز  دریمیم . هحفص 460 ]
كون هک  نیمهو  دوشیم  روهلمح  باطخ  نب  رمع  هب  دراد  تسدـب  ياهزین  هکیلاح  رد  باطخ  نب  رارـض  دروخ ، دز و  يانثا  رد  دـننکیم .

! باطخ رـسپ  يا  متـشکن  ار  وت  هک  یـشاب  نم  نونمم  دیاب  یلیخ  : » دـیوگیم وا  هب  دـشکیم  نوریب  ار  نآ  دوریم  ورف  رمع  تسوپ  رد  هزین 
راد و نایفـسوبا و  شیپ  دـنوریم  یگمه  هاـگ  نآ  مشکن .» شیوـخ  تسد  هب  ار  یـشرق  درم  چـیه  دـبا  اـت  هک  ماهدروـخ  دـنگوس  نم  اریز 
. تشگن ام  بیصن  یتیقفوم  نآ  رد  هک  دوب  يزور  زورما  : » دیوگیم نایفسوبا  دناهداتسیا . راظتنا  هب  دیبعینب  هوک  يهنماد  رد  هک  شاهتـسد 

دنیشنیم سپ  شیوخ  يودرا  هب  مه  نافطغ  هاپـس  ددرگیمزاب و  قیقع  رد  شیوخ  هاگودرا  هب  شیرق  هاپـس  شیوخ .» يودرا  هب  میدرگرب 
يهیهت هب  زین  نافطغ  نارس  دنزاسیم و  هدامآ  ار  دوخ  تارفن  شیرق ، نارـس  بش  نآ  . دنربب هلمح  هچراپکی  یگمه  ادرف  دنراذگیم  رارق  و 

لوسر گنج . يارب  دنیآیم  قدـنخ  يهرانک  هب  نمـشد  ياهورین  باتفآ ، ندـمآرب  زا  شیپ  دـنوشیم . مرگرـس  یگدامآ  دربن و  تامدـقم 
. دـهدیم تمواقم  طرـش  هب  يزوریپ  يهدـعو  نانآ  هب  دـیامرفیم و  قیوشت  ندـیگنج  هب  دـهدیم و  یماـظن  شیارآ  ار  شناراـی  مه  ادـخ 

ياهپیت دننکیم . لاغشا  ار  قدنخ  يهرانک  رـس  ات  رـس  دنیامنیم و  هطاحا  يژد  يهراوید  لثم  ار  ناناملـسم  وس  ره  زا  ناکرـشم  ياهورین 
بلق ربارب  رد  تسا  دیلو  نب  دلاخ  یهدنامرف  هب  هک  ار  دوخ  پیت  نیرتدنمورین  دـنزاسیم و  رقتـسم  قدـنخ  فلتخم  ياهروحم  رد  ار  دوخ 
چیه هن  ربمایپ و  هن  هکیروط  هب  دنگنجیم  هتـشذگ  ماش  زا  یـساپ  هب  ار  زور  نآ  دـننکیم . رقتـسم  یهدـنامرف  يهمیخ  لباقم  مالـسا و  هاپس 
اشع برغم و  رصع و  رهظزامن و  دناوتیمن  هحفص 461 ] ربمایپ [  یتح  دننک . كرت  ار  شیوخ  عضوم  دنناوتیمن  مالسا  نارادساپ  زا  کی 

متـسناوت ادـخ  هب  نم  هن  و  : » دـیامرفیم وا  و  میدـناوخن »! زامن  ادـخ ، لوسر  يا  : » دـنیوگیم هتـسویپ  شنارای  و  [ . 473  ] دروآ ياـج  هب  ار 
رود هب  مه  ناناملسم  دندرگیمزاب . شیوخ  هاگودرا  هب  هدنکارپ  دنکفایم و  اهنآ  فوفص  رد  تسکش  دنوادخ  هک  نیا  ات  [ 474 « ] مناوخب
عافد طخ  نیا  زا  نانآ  هک  یلاح  رد  دننامیم . یعافد  طخ  رب  رادـساپ  تسیود  اب  ریـضح  نب  دیـسا  اهنت  دـندرگیمزاب . یهدـنامرف  يهمیخ 

دز و هب  یتدم  دـیآیم . شیپ  تسا  يریگلفاغ  تصرف  یپ  رد  هک  دـیلو  نب  دـلاخ  یهدـنامرف  هب  نمـشد  ماظن  هراوس  زا  ياهتـسد  دـننکیم 
وا هدرک  باترپ  هملسینب -  زا  نامعن -  نب  لیفط  فرط  هب  ار  شیوخ  نیبوز  تسا  ناکرـشم  هارمه  هک  یـشحو  دنزادرپیم . رود  زا  دروخ 

يارب دـیوگب . ناذا  ات  دـهدیم  روتـسد  لـالب  هب  تسا  هتـشگزاب  یهدـنامرف  هاـگرارق  هب  نادـهاجم  اـب  هک  ربماـیپ  . دـناسریم تداهـش  هب  ار 
رصع زامن  يارب  لالب  سپس  دشاب . تینما  تلاح  زامن  نیرتهب  هک  دروآیم  ياج  هب  نانچ  ربمایپ  ار  زامن  و  دیوگیم ، هماقا  ناذا و  رهظزامن 

ياـهزامن هنوگ  نیمه  دروآیم . اـج  هب  تسا  هدروآیم  اـج  هب  هتـشذگ  رد  هک  یلکـش  نیرتهب  هب  ار  نآ  ربماـیپ  و  دـیوگیم ، هماـقا  ناذا و 
وا ياهبنوخ  لداعم  یغلبم  هب  ار  هللادـبع  نب  لفون  يهشـال  دنرـضاح  هک  دنتـسرفیم  ماـغیپ  ربماـیپ  هب  موزخمینب  يهریـشع  . ار اـشع  برغم و 
هک بش  نآ  زا  !« تسا غـالا  يهشـال  نیا  : » دـیامرفیم دناتـسب و  ار  يزیچ  ناـنچ  لوپ  دوشیمن  هحفـص 462 ] رـضاح [  ادخ  لوسر  دنرخب .

ار دوخ  ماظن  هراوس  ياههتسد  بش  ره  اما  دنیآیمن . یعمجهتـسد  یمومع و  يهلمح  يارب  رگید  دندرگیمزاب  قدنخ  يرانک  زا  ناکرـشم 
يهرانک رد  مالـسا  هاپـس  زا  زاتـشیپ  گـنهاشیپ و  يهتـسد  ود  یبش  ماـیا ، نیا  رد  دنتـسرفیم . هلمح  بساـنم  يهطقن  تصرف و  نتفاـی  يارب 

یمخز هتـشک و  اـت  دـنتفایم  مه  ناـج  هب  تسا  نمـشد  زا  يرگید  هک  نیا  ناـمگ  هب  دنـسریم  مه  هب  یتقو  دزادرپیم . شدرگ  هب  قدـنخ 
رب نورـصنیال » میم . اح .  » زا تسترابع  هک  ار  یمالـسا  راعـش  راچان  تسا . هدشن  تبث  خیرات  رد  نایمخز  هتـشک و  مان  یلو  . دنهنیم ياجرب 

هتـشک هک  ره  تسادخ و  هار  رد  ناتمخز  : » دیامرفیم دنهدیم . شرازگ  ربمایپ  هب  هدمآ  دنتـسه . يدوخ  هک  دنربیم  یپ  دنروآیم و  نابز 
گنـس هن  ریت و  هن  دنربیمن و  هحلـسا  هب  تسد  دـنهدیم و  راعـش  تسخن  دنـسریم  مه  هب  تقو  ره  سپ  نآ  زا  تسا .» دیهـش  تسا  هدـش 

زا ینادرم  . تسا هنوگنیمه  زین  ناکرشم  راک  نادادماب . ات  دننزیم  تشگ  تبون  هب  ار  یتاعاس  بش  ره  هدایپ  هراوس و  ياههتـسد  دننارپیم .
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مسرتیم نم  : » دیامرفیم ادخ  لوسر  دننکیم . هزاجا  بسک  ربمایپ  زا  شیوخ  يهداوناخ  هب  ندزرـس  يارب  هنیدم  عفترم  ياههلحم  نانکاس 
، دشاب هتـشاد  هارمه  ار  دوخ  يهحلـسا  دیاب  دوریم  سک  ره  : » دیامرفیم دنورب . هک  دننکیم  رارـصا  دـننزب .» ياهمدـص  امـش  هب  هظیرقینب 

يهداوناخ شیپ  دهاوخیم  اهنیا  زا  سک  ره  دننزن » امـش  هب  ياهمدـص  هک  مرادـن  نانیمطا  نم  دنتـسه و  امـش  هار  رـس  رب  هظیرقینب  نوچ 
هزات یناوج  يزورمین  . دوریم رهـش  زارف  عفترم و  ياههلحم  هب  اج  نآ  زا  دوشیم و  هنیدـم  دراو  دوریم و  ـالاب  علـس  هوک  زا  دورب  شدوخ 

، ناوج دنـشکب .» ار  وت  هظیرقینب  مسرتیم  نوج  رادرب ، ار  تاهحلـسا  : » دـیامرفیم وا  هب  دور . هناـخ  هب  اـت  دریگیم  هزاـجا  ربماـیپ  زا  داـماد 
ار هزین  دیآیم و  مشخ  هب  تسا . هتـسشن  قاطا  برد  طایح و  بردنایم  هحفص 463 ] شرسمه [  دنیبیم  بجعت  اب  دوریم . هناخ  هب  حلـسم 
رب يرام  دنیبیم  دوشیم  هناخ  دراو  تسیچ »! تاهناخ  رد  ینیبب  ات  رادهگن  تسد   » هک دـنزیم  دایرف  نز  دـنزب ، ار  شرـسمه  ات  دربیم  الاب 

دوخ هب  یعیرـس  تکرح  هزین  رـس  رب  رام  دنکیم . نازیوآ  طایح  نحـص  رد  هدروآ  دربیمورف و  نآ  رب  ار  هزین  تسا ! هدز  هربنچ  رتسب  يور 
هب ربـخ  اـم ! زا  شیپ  وا  اـی  تسا  هدرم  وا  زا  رتدوز  راـم  تسین  مولعم  هکیروطب  دریمیم . دـنکیم و  شغ  نآ  ندـید  زا  ناوـج  هک  دـهدیم 

شزرمآ ناتـسود  نیا  يارب  : » دـیامرفیم دـنادرگ »! هدـنز  ار  وا  ات  هاوخب  دـنادخ  زا  ادـخ ، لوسر  يا   » هک دـننکیم  اـنمت  دـنربیم و  ربماـیپ 
يامرس رد  دهدیم  ساپ  يرگنـس  رد  هک  ره  دنراذگیم . راشف  تحت  ار  ناناملـسم  هداد  مه  تسد  هب  تسد  امرـس  یگنـسرگ و  «. دیهاوخب

همادق . تسا رفن  نیدنچ  ندـش  مرگ  يهلیـسو  گرزب  ياهفاحل  یـضعب  دربیم . هانپ  یفاحل  ریز  هب  راچان  دوشیم و  باتیب  هنابـش  تخس 
ار وا  دوشیم  ریزارـس  علـس  هوک  يهنماد  زا  یتقو  دتـسرفیم . رهـش  هب  فاحل  اذغ و  ندروآ  يارب  دشاب  ومعرـسپ  هک  اردوخ  يهدازرهاوخ 

هدـیبسخ نـیمز  يور  رب  هـک  دـنیبیم  حبـص  لوا  دوریم و  وا  یپ  زا  دوـشیم . وا  تشونرـس  نارگن  همادـق  و  دـباوخیم . دریگیم . باوـخ 
ار تزامن  زیخرب و  : » دـیوگیم هن .» : » دـیوگیم ياهدـناوخ »؟ ار  حبـص  زاـمن  زاـمن !  » هک دـنکیم  رادـیب  ار  وا  تسا . هدـیبات  وا  رب  باـتفآو 

امرخ يرادـقم  یفاـحل و  هتفر  هناـخ  هب  دوخ  همادـق  دـناوخیم . ار  شیاـضق  زاـمن  هتفرگ  وضو  دوریم و  بآ  غارـس  هب  باتـش  هب  ناوخب .»
فاحل نآ  ریز  ار  دوخ  هدمآ  دـنوشیم  تحاران  امرـس  زا  نوچ  دـنهدیم  يرادـساپ  قدـنخ  يهرانک  ياهرگنـس  رد  هک  یناسک  دروآیم .

روحم نآ  رد  هک  شنامزرمه  دـیابریم . باوخ  ار  وا  تسا . هدـیباوخ  يرگنـس  رد  تباث  نب  دـیز  بش ، دـیدش  يامرـس  رد  . دـننکیم مرگ 
. دـنزادرپیم یعافد  طخ  زا  شخب  نآ  لوط  رد  تشگ  هب  هدرک  اهر  بوخ  لاـح  هب  هجوت  نودـب  هحفـص 464 ] ار [  وا  دنهدیم  يرادساپ 

دنیبیم دوـشیم و  رادـیب  یتـقو  دـیز  دربیمو . درادیمرب  ار  وا  ریـشمش  ناـمک و  رپـس و  هدـمآ  درذـگیم  وا  راـنک  زا  هک  مزح  نب  ةراـمع 
ات یتفخ  ناگتفخ ! ردـپ  يا  : » دـیامرفیم دـنکیم و  راـضحا  ار  وا  دـسریم . ربماـیپ  هب  ربخ  دـتفایم . شیوشت  هب  تخـس  تسین  شاهحلـسا 

، ادخ لوسر  يا  نم  : » دیوگیم مزح  نب  ةرامع  دراد »؟ ربخ  ناوج  نیا  يهحلـسا  زا  یـسک  هچ  : » دسرپیم دـعب  تفر »! تسد  زا  تاهحلـسا 
هب هچ  درادن  قح  سک  چیه  هک  : » دیامرفیم رداص  دیکا  روتـسد  هاگ  نآ  نادرگرب .» وا  هب  ار  نآ  : » دـیامرفیم تسا .» نم  شیپ  شاهحلـسا 

نودب یگمه  دنربیم و  رس  هب  هرصاحم  زورهنابش  هد  زا  شیب  مالسا  هاپس  «. درادرب ار  وا  لئاسو  ای  دنسارتب  ار  یناملسم  يدج  هچ  یخوش و 
كدهع و كدشنأ  ینا ؟ مهللا  :» درادیمرب اعد  هب  تسد  اوق -  لک  يهدنامرف  ادـخ -  ربمایپ  دـنوشیم . یتحاران  یتخـس و  لمحتم  ءانثتـسا 

تسین کش  ایادخ  یناسر . ماجنا  هب  ار  تاهدعو  دهع و  هک  مهاوخ  یمه  دنگوس  هب  وت  زا  نم  ایادخ ، ! دبعت أشت ال  نا  کنا  مهللا  كدعو .
. یناوت یشابن  شتسرپ  دروم  هک  یهاوخب  رگا  وت  هک 

نمشد فوفص  يهیزجت  رد  یعس 

يامرخ لوصحم  موس  کی  هک  یتروص  رد  دیرـضاح  ایآ   » هک دتـسرفیم  ماغیپ  موع  نب  ثراح  نصح و  نب  ۀنییع  هب  ربمایپ  لاوحا ، نیا  رد 
گنج زا  تسد  مه  اـهنآ  هک  دـینک  هحفـص 465 ] غیلبت [  درگنابایب  لئابق  نایم  دیدرگرب و  ناتهریـشع  دارفا  هارمه  مهدب  امـش  هب  ار  هنیدـم 

کی زا  شیب  دوشیمن  رـضاح  ربمایپ  یهدب »؟ ار  هنیدم  يامرخ  لوصحم  فصن  يرـضاح  ایآ   » هک دننکیم  داهنـشیپ  باوج  رد  دنرادرب »؟
هدرک توعد  ار  شنارای  زا  ياهدـع  مه  ربمایپ  دـنیآیم . ناشهریـشع  دارفا  زا  رفن  هد  هارمه  دـنریذپیم و  ار  موس  کی  نامه  دزادرپب . موس 

داهج www.Ghaemiyeh.comيربمایپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 186 

http://www.ghaemiyeh.com


هحلاصم دادرارق  نتـشون  يارب  ات  تسا  هتفگ  مه  ار  نافع  هب  نامثع  تسا . هدروآ  مه  تاود  ملق و  ذـغاک و  دنـشاب . هتـشاد  روضح  ات  تسا 
تارکاذم زا  یعالطا  چیه  هک  ریضح  نب  دیسا  تسا . هداتسیا  يو  رانک  رد  تسا  هرز  رد  اپارس  هک  یلاح  رد  مه  رشب  نب  دابع  دشاب . رضاح 

دمهفیم یتقو  دیسا  تسا . هدرک  زارد  ربمایپ  روضح  رد  ار  شیاهاپ  هدمآ  هک  نصح  نب  هنییع  ربمایپ . تمدخ  هب  دیآیم  درادن  هدش  ماجنا 
نیا تشادیمن  روضح  ادـخ  لوسر  رگا  ادـخب  ینکیم ! زارد  ار  تیاهاپ  ربماـیپ  روضح  رد  نک ! عمج  ار  تیاـهاپ  تسا  رارق  هچ  زا  هیـضق 

تـسا هدیـسر  نامـسآ  زا  هک  تسا  يرما  نـیا ، رگا  : » دـنکیم ضرع  هدـنادرگ  ربماـیپ  هـب  ور  دـعب ، مدربیمورف »! تمکـش  ریز  رد  ار  هزین 
ام دروم  رد  يدـیما  نینچ  اـهنیا  اـجک  میهدیمن ! ریـشمش  زج  يزیچ  اـهنآ  هب  مسق  ادـخ  هب  هک  نادـب  تسین  نینچ  رگا  اـما  هدـب  شماـجنا 

هداهن ود  نآ  يهناش  رب  تسد  یلاح  رد  دناوخیمارف و  ار  هدابع  نب  دعس  ذاعم و  نب  دعـس  دهدیمن و  یباوج  وا  هب  ادخ  لوسر  دناهتـشاد »!
. دنونـشن دناهتـسشن  هک  تأیه  نآ  ات  دـیوگیم  نخـس  هتـسهآ  دـنکیم و  تروشم  نانآ  اب  تسا  هتفرگ  هلـصاف  هرکاذـم  فرط  تأـیه  زا  و 
رد هدب و  شماجنا  تسا  هدمآ  نامـسآ  زا  هک  تسا  يرما  نیا ، رگا  : » دنیوگیم دراذگب . یتشآ  رارق  هدع  نیا  اب  دهاوخیم  هک  دـیامرفیم 

شوگ امو  هدـب  شماجنا  مه  زاب  يراد  لیامت  شماجنا  هب  تدوخ  یلو  ياهدرکن  تفاـیرد  شاهراـبرد  یمکح  هک  تسا  يراـک  هکیتروص 
 ] زج يزیچ  اهنآ  هب  هک  تسا  نیا  ام  رظن  تفرگ  میمصت  داد و  رظنو  دیـشیدنا  شاهرابرد  دیاب  هک  تسا  يراک  رگا  میرادربنامرف . نامرفب و 

دعـس ود  هب  ادـخ  لوسر  دریگیم . ناـفع  نب  ناـمثع  تسد  زا  ار  هتـشون  هتفر ، ذاـعم  نب  دعـس  میهدـن »! ار  ریـشمش  زیت  يهبل  هحفص 466 ]
ار نانآ  اب  راک  مرادرب و  نانآ  زا  یشخب  اب  گنج  زا  تسد  مدیشیدنا  دوخ  اب  دناهدش ، تشپمه  امـش  هیلع  برع  لئابق  مدید  نم  : » دیوگیم

طولخم نوخ  اب  ار  رتش  لکشپ  یلاسکشخ  یتسدگنت و  طرف  زا  تیلهاج  يهرود  رد  اهنیا  ادخ ، لوسر  يا  : » دنیوگیم مرازگرب .» یتشآ  هب 
هک دنتـشادن  ار  نیا  دیما  یتح  دنداتفایمن . ام  تالوصحم  لاوما و  هب  يزاردتسد  عمط  هب  زگره  دنروخیم و  هدرک  خرـس  شتآ  رب  هدرک 
هب هدـناسر و  ام  يارب  ار  وت  لاعتم  دـنوادخ  هک  الاح  هب  دـسر  هچ  ات  دـنروآ . تسد  هب  ام  زا  ینامهیم  هب  اـی  دـیرخ  اـب  زج  ار  اـمرخ  هنادـکی 
هب ادـخ  لوسر  میهدیمن »! اهنآ  هب  ار  ریـشمش  زیت  يهبل  زج  میهدـب ؟ يراوخ  نیا  هب  نت  مییاـیب و  ـالاح  تسا . هدومرف  تیادـه  وت  يهلیـسو 

نیب : » دیوگیم تأیه  نآ  هب  و  دنکیم ، هراپ  ارنآ  هدنکفا  هتشون  نآ  رب  ناهد  بآ  دعس ، نک » هراپ  ار  هتـشون  نآ  : » دیامرفیم ذاعم  نب  دعس 
هک تسا  يریبدـت  نآ  زا  رتهب  ناتیارب  دـنتفریذپن  هک  هچنآ  دـینادب  : » دـیوگیم نتـساخرب  لاح  رد  هنییع  تسا »! راک  رد  ریـشمش  امـش  اـم و 

ار ام  وت  هنییع !  » هک دنکیم  يدنت  وا  هب  رشب  نب  دابع  دیرادن .» ار  یگرزب  نمـشد  نینچ  ربارب  رد  یگداتـسیا  بات  امـش  . دیدرک داختا  کنیا 
وت و یتسدگنت  ماگنه  یلاسکـشخ و  رد  هک  ینادیم  تدوخ  امـش ! ای  دمآ  دهاوخ  رد  نامهلان  ام  هک  دـید  یهاوخ  یناسرتیم ! ریـشمش  زا 
ای ار  ام  يامرخ  دیتشادنار و  ام  زا  يریگجاب  تأرج  دیدمآ  اجنیا  یتقو  دیدروخیم و  ار  نوخ  اب  طولخم  رتش  لکشپ  یگنسرگ  زا  تاهلیبق 

دییأت و تیاده و  دمحم  يهلیـسوب  ار  ام  ادخ  هک  الاح  میتشادن . يدوعبم  ام  هک  یتقو  نآ  دیروخب ! ات  دیدشیمام  نامهیم  ای  دیدیرخیم و 
ناـت هلیبـق  هـب  ملاـس  دوـبن  ادـخ  لوـسر  میمـصت  ماـقم و  رگا  دـنگوس  ادـخ  هـب  دـیراد ! یتاـبلاطم  نـینچ  دـیاهدمآ  تـسا  هدوـمرف  تیوـقت 

رد دنوریم . اجنآ  زا  ثراح  هنییع و  تسا »! راک  رد  رشیمش  امش  ام و  نیب  دیورب . : » دیامرفیم اهنآ  هب  دنلب  يادص  اب  ربمایپ  دیدیـسریمن »!
عقاو تسرد و  ریبدـت  نانآ  دـش . دـهاوخن  اـم  دـیاع  اـهنآ  زا  يزیچ  هک  دـسریم  رظن  هب  : » دـیوگیم هنییع  نب  ثراـح  هحفـص 467 ] هار [ ،

ام ندنام  دندرک . راک  نیا  هب  راداو  روز  هب  ارم  ماهلیبق  دارفا  اما  مدوبن  هاپـس  نیا  رد  ندمآ  هب  یـضار  نم  تسا . هدیـسر  ناشرظن  هب  ياهنانیب 
ینابیتشپ زا  تسد  ام  هک  دنمهفیم  میاهدرک  دمحم  هب  يداهنـشیپ  هچ  ام  هک  دـنوش  رادربخ  یتقو  شیرق  یهگناو  تسا . هدـیافیب  اجنیا  رد 

ربارب رد  شیرق  هک  میدمآ  ام  هک  نیا  دهدیم - : همادا  ثراح  دیامنیم . دـییأت  اروا  رظن  هنییع  میاهدرک .» ادـج  ار  دوخ  هار  هدیـشک و  اهنآ 
نایم رد  تموکح  دـنهدب  تسکـش  ار  دـمحم  شیرق  رگا  اریز  دوبن . یتسرد  راک  میتفرگ  رارق  اـهنآ  فص  رد  میدرک و  یناـبیتشپ  دـمحم 
زوریپ دوخ  تسا و  تفرـشیپ  لاح  رد  دمحم  تضهن  نم  يهدـیقع  هب  هک  نیا  رب  هوالع  دوب . دـهاوخ  اهنآ  راصحنا  رد  برع  فلتخم  لئابق 

رد يربمایپ  هک  دـننیبیم  هتـشون  نینچ  شیوخ  ینامـسآ )  ) ياهباتک رد  هک  دـنتفگیم  ربیخ  نایوهی  رابحا  هک  دوب  اهلاس  تشگ . دـهاوخ 
کی ربارب  رد  اـم  رگا  شیرق . کـمک  هب  میاهدـماین  هک  اـم  درک -  دـهاوخ  روهظ  دراد  وا  هک  یتایـصوصخ  نیمه  اـب  هکم )  ) مرح يهقطنم 
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جراخ ام  یمزرمه  يارب  شیوخ  مرح  زا  دـندمآیمن و  ام  کمک  هب  زگره  دنباتـشب  ام  کـمک  هب  هک  میدرکیم  توعد  شیرق  زا  نمـشد 
هوالع هلیسو  نیدب  میبای و  تسد  هنیدم  يامرخ  لوصحم  هب  یماظن  تکرح  نیا  اب  هک  مدوب  هتـسب  نیا  هب  دیما  نم  تقیقح ، رد  دندشیمن .
کمک شیوخ  يدوهی  نانامیپمه  هب  راک  نیا  اب  انمـض  دـیچیپب ، اج  همه  رد  ناـمراختفا  يهزاوآ  میربیم  تمینغ  نیا  زا  هک  ياهدافتـسا  رب 

. دنتفرگن شیپ  گنج  يهمادا  زج  یهار  جرزخ  سوا و  يهلیبق  ود  هک  يدید  لاح  دناهدناشک -. اجنیا  هب  ار  ام  هک  دنتـسه  اهنآ  میاهدرک و 
 ] اـهرتش و تسا و  هاـیگیب  هدیکـشخ و  يهیحاـن  نیا  کـنیا  درک . دـنهاوخ  عاـفد  شیوخ  ياهناتـسلخن  زا  رفن  نیرخآ  اـت  هک  مراد  نیقی 

دنـسریم شیوخ  هاـگودرا  هب  نوچ  ! تسین سرتسد  رد  يزیچ  چـیه  يرآ ، دـنریمیم -. یگنـسرگ  زا  دـنراد  اـم  ياـهبسا  هحفص 468 ]
گنج راک  هب  تریصباب و  یمدرم  نانآ  میدید  دیسرن . اضما  هب  دادرارق  : » دهدیم باوج  هدش »؟ ربخ  هچ  : » دنـسرپیم هدمآ  نافطغ  تارفن 

نیا نودب  شیرق  نینچمه . زین  شیرق  راک  تسا ، هدیـشک  تسکـش  هب  ام  راک  دننک . ناشربهر  يادف  ار  شیوخ  ناج  دنرـضاح  دـنهاگآ و 
دهاوخ اهنآ  رـس  رب  میدرگزاب  ام  هک  نیمه  دیـسر . دهاوخ  هظیرقینب  هب  اهنت  دمحم  دنزگ  تشگدـنهاوخزاب . دـننک  هرکاذـم  دـمحم  اب  هک 

يارب دمحم  دنورب ! نایم  زاو  دنریمب  راذگب  : » دیازفایم ثراح  دنوش .» طرشالب  میلـست  ات  درک  دهاوخ  هرـصاحم  ار  اهنآ  هتفه  کی  تخات .
«. تسا نایدوهی  زا  رتینتشاد  تسود  ام 

ناکرشم اب  هظیرقینب  يهطبار  ندرک  هریت 

ار هکم  ناکرشم  اب  هظیرقینب  طباور  ات  دنشوکیم  دناهدمآ  يو  گنج  هب  هک  یکرـشم  لئابق  يهیزجت  يارب  شیوخ  یعـس  رانک  رد  ربمایپ  »
اهنآ رد  هکم  رافک  اب  ناشیماظن  داحتا  ماود  هب  هظیرقینب  نتخاـس  داـمتعایب  رگیدـکی و  هب  تبـسن  اـهنآ  ندرک  نیبدـب  اـب  دزاـس و  هریت  زین 

« دورگیم مالـسا  هب  دوعـسم  نب  میعن  ماـنب  نمـشد  يههبج  دارفا  زا  یکی  دـیآیم و  شیپ  ینیرز  تصرف  اـنثا  نیا  رد  دـنک . داـجیا  یلزلزت 
نایدوهی نایم  هب  یهاگ  دنلوغـشم . ینابرتش  يراددنفـسوگ و  هب  دـنرادن و  ناتـسکات  ناتـسلخن و  هک  تسا  يدرگنابایب  لـئابق  زا  وا  [ . 475]

. دروخیم ناشیاذغ  بارـش و  زا  دوشیم . دسا  نب  بعک  نامهیم  يزور  دنچ  دیآیم . دناهشیپ  تراجت  رگتعنـص و  رادغاب و  هک  هظیرقینب 
هب ناناملسم  اب  ندیگنج  يارب  مجاهم  كرشم و  لئابق  یتقو  ددرگیمزاب . شاهدوناخ  هریشع و  هحفص 469 ] شیپ [  امرخ  ياههسیک  اب  دعب 
زا یلکب  نیمز  هک  یلاح  رد  زور و  دنچ  تشذگ  زا  سپ  دیآیم . شیوخ  يهلیبق  اب  تسا  كرـشم  هک  مه  دوعـسم  نب  میعن  دنیآیم  هنیدم 

. دیارگیم مالسا  هب  یهلا  قیفوت  اب  دوعسم  نب  میعن  لد  دنریمب  یگنسرگ  زا  ات  دنوریم  اهبساو  اهرتش  تسا و  هدش  یهت  كاشاخ  هایگ و 
ار دوخ  هدـمآ  نوریب  شیوخ  يودرا  زا  دروآیمن و  نایم  هب  نآ  زا  سک  چـیه  اب  درادیم و  ناـهنپ  هلیبق  دارفا  زا  مالـسا  هبار  دوخ  شیارگ 

دتفایم میعن  هب  شمـشچ  یتقو  زامن  زا  سپ  تسا . زاـمن  لاـح  رد  دـنیبیم  دـناسریم . ربماـیپ  يهمیخ  هب  ءاـشعو -  برغم  نیب  بش -  رس 
يا کنیا  تسا . قح  ياهدروآ  هک  یمایپ  مهد  یهاوگ  میامن و  قیدصت  ارت  ات  میاهدمآ  میعن -»؟ ياهدمآ  هچ  يارب  : » دیامرفیم دنیشنیم و 

يهلیبق هن  منکیم . ارجا  ینک  رداص  هک  ینامرف  ره  دنگوس  ادخ  هب  اریز  مناسر ، ماجنا  هب  ات  هدـب  نم  هب  یهاوخیم  ینامرف  ره  ادـخ  لوسر 
ار اـهنآ  نک و  تسـس  گـنج  رد  ار  نمـشد  تارفن  يهدارا  یناوـتیم  ردـق  ره  رگید -. لـئابق  هن  ماهدـش و  ناملـسم  نم  هک  دـننادیم  نم 
اور تیارب  وگب ، دمآ  مزال  ترظنب  هچ  ره  ییامرفیم -؟ هزاجا  میوگب . زیمآتحلصم  غورد  دیاب  ادخ ، لوسر  يا  اما  مشچ . زاس -. هدنکارپ 

یمارگ ار  شمدـقم  هدرک  لابقتـسا  وا  زا  دـنوشیم و  لاحـشوخ  وا  ندـید  اـب  هظیرقینب . هلحم  هـب  دوریم  دوعـسم  نـب  مـیعن  . دوـب دـهاوخ 
یینارگن رطاخب  امـش و  راک  يهراچ  يارب  ماهدماین . لیبق  نیا  زا  ییاهزیچ  يارب  نم  : » دیوگیم دنروآیم . شیارب  بارـش  اذغ و  دنرادیم .

يهطبار هچ  مراد و  تبحم  امش  هب  ردقچ  هک  دینادیم  ناتدوخ  امـش  مهد . ناشن  امـش  هب  یتسرد  ریبدت  ات  ماهدمآ  مراد  امـش  هب  تبـسن  هک 
وگتـسار و ار  وت  تسا . بوخ  یلیخ  وت  يهرابرد  ام  رظن  مینادیم . ـالماک  ار  اـهنیا  هحفص 470 - ] تسه [ .» امـش  نم و  نایم  ياهنامیمص 

 - ادخ لوسر  ینعی  صخـش -  نیا  راک  دـشاب -. دـیراد -. هگن  ناهنپ  الماک  میوگیم  ار  هچ  نآ  دـیاب  مینادیم -. راکوکین  دوخ  هب  تبـسن 
ناشنیمزرـس هناخ و  زا  ار  اهنآ  تفرگ و  ار  ناشییاراد  هنوگچ  درک و  هچ  ریـضنینب  عاـقنیقینب و  اـب  دـیدید  تسا . زیگناتربع  نیگمهس و 
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گنج راک  میدش . دحتم  وا  اب  امش  هب  کمک  يارب  ات  میدنبب  گنج  هب  رمک  ات  درک  غیلبت  ار  ام  ام و  نایم  هب  دمآ  قیقحلاوبا  رـسپ  داد . چوک 
نافطغ ای  شیرق  هک  یتیعقوم  اب  دمحم  هب  تبسن  امـش  تیعقوم  تسا . هدیـسر  يدب  عضو  هب  هتفرگ و  الاب  هنوگچ  هک  دینیبیم  منیبیم و  ار 

. دناهدز ودرا  گنج  يارب  اجنیا  رد  هدمآ و  تسد  رود  قطانم  زا  هک  دناهلیبق  ود  نافطغ  شیرق و  دنکیم . قرف  یلک  هب  دنراد  يو  ربارب  رد 
دیآ شیپ  ناشیارب  يدب  عضو  ای  دنروخب  یتسکـش  ای  دریگرد  یگنج  رگا  درک . دنهاوخ  هدافتـسا  نآ  زا  دـنبایب  هحلاصم  يارب  یتصرف  رگا 

ناتسلخن غاب و  رازتشک و  تسامش . روشک  اجنیا  دینکب . دیناوتیمن  يراک  نینچ  امـش  اما  تفر . دنهاوخ  دوخ  راید  هب  هدیچرب  ار  ناشطاسب 
ار دوخ  ياهورین  يهمه  زورید  تسا . هدناشک  هبلغ  یتشرد و  هب  اهنآ  اب  ار  راک  دـمحم  رکـشل  کنیا  تساجنیا . رد  امـش  ياههچب  نز و  و 

زیرگ هب  ور  یمخز  نارگید  دش و  هتـشک  تساهنآ  نارـس  زا  یکی  هک  دودبع  نب  ورمع  دندیگنج ، مه  بش  ات  دندروآ و  وا  اب  گنج  يارب 
نارـس زا  ياهدع  ات  دیگنجن  نافطغ  ای  شیرق  رانک  رد  نیاربانب  دنتـسین . امـش  زا  رطخ  عفد  هب  رداق  دیراد  هک  یعـضو  رطاخ  هب  اهنآ  دنداهن .

راک یپ  دننک و  اهر  عافدیب  اهنت و  ار  امش  هتـسب  حلـص  نامیپ  دمحم  اب  دیراذگن  هلیـسو  نیدب  دیرادهاگن و  دوخ  دزن  ناگورگ  هب  ار  اهنآ 
ار يداهنشیپ  نیمه  میراد . تمالس  يوزرآ  تیارب  میرازگساپس و  وت  زا  یهدیم ! ام  هب  ياهنازوسلد  هنارایشوه و  داهنشیپ  دنورب -. شیوخ 

میهاوخن دـشاب . تسا -. هدوب  نم  داهنـشیپ  هک  دـمهفب  یـسک  دـیراذگن  هجوچیهب  یلو  تسب -. میهاوخ  راک  هب  هحفـص 471 ] يداد [  هک 
داهنـشیپ نم  : » دـیوگیم وا  هب  دوریم و  تسا  هتـسشن  شیرق  لاـجر  زا  ياهدـع  اـب  هـک  نایفـسوبا  شیپ  اـج  نآ  زا  سپـس  مـیعن  . تشاذـگ
هظیرقینب هک  ینادیم  مرادیم -. ناهنپ  يرآ ، ماهدروآ -»؟ ار  نآ  نم  دمهفن  یسک  هک  ینک  يراک  يرضاح  ماهدروآ . تیارب  ياهناقفـشم 

شیوخ قباس  یتسود  هب  هدرک ، ناربج  ار  دوخ  هابتـشا  دـنهاوخیم  دـناهدش و  نامیـشپ  دـناهدرک  دـمحم  اب  دوخ  يهطبار  رد  هک  يراـک  زا 
لیوـحت وـت  هب  میریگیم و  ار  ناشفارـشا  زا  نت  داـتفه  ناـفطغ  شیرق و  زا  اـم  دنداتـسرف : ماـغیپ  وا  هب  هک  مدوـب  اـهنآ  شیپ  نم  دـندرگرب .

ام يروآزاب ، ناشراید  هب  ار -  ریـضنینب  يدوهی  يهلیبق  ینعی  یتسکـش -  هک  ار  اـم  لاـب  هک  طرـش  نیا  هب  ینزب  ار  ناـشندرگ  اـت  میهدیم 
هب ناگورگ  ناونعب  ار  ياهدع  هک  دنداد  ماغیپ  امش  هب  هظیرقینب  رگا  نیاربانب  مینارب . سپ  ار  اهنآ  ات  میگنجیم  شیرق  هیلع  وت  هارمه  کنیا 
ارم مسا  منکیم  شهاوخ  امش  زا  تشک . دنهاوخ  هک  دیهد  لیوحت  اهنآ  هب  ار  ناتفارشا  زا  یسک  دینکب و  يراک  نینچ  ادابم  دیراپـسب  اهنآ 
هب اج  نآ  زا  میعن  . دروآ میهاوخن  نابز  رب  ياهملک  شاـب . عمجرطاـخ  دـیراذگن -. ناـیم  رد  یـسک  اـب  متفگ  هچ  نآ  زا  ياهملک  دـیرواین و 

عالطا دـیرادهگن . ناهنپ  ار  مفرح  دـیاب  متـسه . امـش  يهلیبق  زا  يدرم  نم  نافطغ ! نارـس  يا  : » دـیوگیماهنآ هب  دوریم و  نافطغ  يودرا 
ناتدوخ لاجر  زا  کی  چیه  ادابم  نیاربانب  تسا -  هتفگ  مه  شیرق  هب  هچ  نامه  هک -... دناهداد  ماغیپ  دمحم  هب  هظیرقینب  هک  دیشاب  هتشاد 

لازغ هظیرقینب -  نایدوهی  فرط ، نآ  زا  . دـننکیم رواب  هحفـص 472 ] ار [  شفرح  تساهنآ  يهلیبق  وضع  يو  نوچ  دیراپـسب .» اهنآ  هب  ار 
يراک هدیشک و  لوط  یلیخ  اج  نیا  رد  امش  ندنام  : » مایپ نیا  اب  دنتـسرفیم  شیرق  فارـشا  نایفـسوبا و  دزن  یگدنیامن  هب  ار  لیئومـس  نب 
يهلمح يارب  دـینک  نیعم  ار  يزور  هک  تسا  نیا  تـسرد  شور  تـسین . زیمآتیقفوـم  دـیاهتفرگ  شیپ  هـک  یـشور  دـیدربن . شیپ  زا  مـه 

. میربب هلمح  موس  فرط  زا  مه  ام  رگید و  فرط  زا  نافطغ  دیروایب و  هلمح  فرط  کی  زا  امـش  ات  دیهدب  عالطا  ام  هب  دـمحم و  هب  یمومع 
نت دنچ  هک  مینک  تکرش  امش  اب  هلمح  نیا  رد  میرـضاح  یطرـش  هب  اهنت  اما  دبای . ییاهر  ام  گنج  زا  تسناوت  دهاوخن  وا  تروص  نیا  رد 

تامدـص ای  دـیهدب  نیگنـس  تافلت  گنچ  رد  رگا  هک  تسا  نیا  زا  ام  ینارگن  اریز  دـیراذگب ، ام  شیپ  ناـگورگ  ناونع  هب  ار  ناتفارـشا  زا 
نالعا هدومن و  ینمـشد  دـمحم  اب  هک  دـینک  اهر  یلاح  رد  نامیاههناخ  نوردـنا  رد  ار  ام  دـیدرگزاب و  هتفرگ  ار  دوخ  هار  دـیروخب  يراک 
شیرق نارـس  هب  نایفـسوبا  ددرگیمزاب . شیوخ  يهیحاـن  هب  دـنک  تفاـیرد  یباوج  هک  نیا  نودـب  هظیرقینب  يهدـنیامن  دـیاهداد .» گـنج 

يهدنیامن هک  مدوب  نایفـسوبا  شیپ  نم  : » دیوگیم هتفر  هظیرقینب  شیپ  میعن  «. تفگ ام  هب  میعن  هک  تسا  ياهمانرب  نامه  نیا  : » دـنیوگیم
زا رگا  : » تفگ تفرب  وا  روضح  زا  هدنیامن  یتقو  . دادن وا  هب  یباوج  چیه  نایفـسوبا  درک . ناگورگ  ناونع  هب  رفن  دنچ  ياضاقت  دـمآ و  امش 

ماهلیبق ياهتیصخش  نیرتهتـسجرب  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  داد  مهاوخن  مهدب  اهنآ  هب  ناگورگ  ناونع  هب  ار  ياهلاغزب  هدام  دننک  اضاقت  نم 
. دیناتـسب ناگورگ  اهنآ  زا  هک  دینک  ادیپ  یهار  دیریگب  میمـصت  نیاربانب  دشکب »! ار  اهنآ  وا  دننک و  دمحم  میلـست  ات  مهدـب  اهنآ  لیوحت  ار 
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دمحم اب  اقباس  هک  يرادـم  رارق و  نامه  اب  تسناوت  دـیهاوخ  امـش  دـنورب  اج  نیا  زا  شهاپـس  نایفـسوبا و  دـیگنجن و  دـمحم  اـب  رگا  اریز 
نب بعک  يرآ .» : » دهدیم باوج  دشاب »؟ ریذپناکما  يزیچ  نینچ  هک  يراودـیما  هحفص 473 ] وت [  : » دنـسرپیم وا  زا  دینارذگب .» دیتشاد 

تبقاعدب ياههیـصوت  هک  تسایمدآ  بطخا  نب  ییح  یلو  مدوب ، راک  نیا  فلاخم  نم  ادـخ  هب  . دـیگنج میهاوخنوا  اب  ام  : » دـیوگیم دـسا 
تیاضر ندیگنج  هب  زج  ام  زا  دـمحم  دننیـشنب  بقع  دـمحم  اب  گنج  يههبج  زا  نافطغ  شیرق و  رگا  : » دـیوگیم اطاب  نب  ریبز  دـنکیم .»

دـش دهاوخ  روط  نیمه  هک  مسق  تاروت  هب  : » دیوگیم نک »! رود  دوخ  زا  ار  ینارگن  نیا   » هک دهدیم  يراودیما  وا  هب  میعن  داد .» دـهاوخن 
دمحم اب  ندیگنج  دصق  هب  گنج  نتفرگ  الاب  اب  هک  دیسر  دنهاوخ  تسرد  يأر  نیا  هب  دننک  هجوت  نایدوهی  رگا  منکیم . ینبشیپ  نم  هک 
تـسین لوقعم  درپس . دـنهاوخن  ام  هب  یناگورگ  زگره  شیرق  اریز  دـننک . ناگورگ  ندرپس  ياـضاقت  شیرق  زا  هک  نیا  نودـب  دـنیآ  نوریب 

دنیایب و میتسین  نآ  هب  رداق  ام  دنتسه و  نتخیرگ  هب  رداق  نانآ  میرادن و  ام  دنراد و  یگنج  نابسا  تسام و  زا  شیب  ناشهرامش  هک  یـشیرق 
دننکیم داهنـشیپ  دمحم  هب  نافطغ  مینیبیم  کنیا  نافطغو ، شیرق  تشگزاب  تروص  رد  ام  يهدـنیآ  هب  عجار  اما  دـنهدب ! ناگورگ  ام  هب 

ار گنج  يهمادا  زج  يداهنـشیپ  چیه  دمحم  یلو  دـنورب  هتـشادرب  گنج  زا  تسد  ات  دـهدب  اهنآ  هب  ار  هنیدـم  يامرخ  لوصحم  زا  یـشخب 
هب نایفـسوبا  هدـعقیذ -  مهدـجیه  هعمج -  بورغ  کیدزن  «. دـندرگیمرب وا  شیپ  زا  ياهجیتن  نتفرگ  نودـب  نافطغ  نارـس  و  دریذـپیمن ،

هدرک و تناـیخ  مه  ناـیدوهی  دـنوشیم . فلت  دـنراد  اـهبسا  نارتش و  تسا و  هدـش  یهت  هاـیگ  هتوب و  زا  نیمز  : » دـیوگیم شیرق  نارس 
هچ دـنراد و  یتاـعالطا  هچ  ناـیدوهی  نیبب  تشگزاـب  زا  شیپ  : » دـنیوگیم میدرگرب »! دـییایب  تسین . ندـنام  ياـج  رگید  دـناهتفگ . غورد 

هظیرقینب نارس  شیپ  هدعقیذ -  مهدزون  هبنش -  بش  ات  دنتـسرفیم  هعمج  بورغ  ماگنه  هب  ار  لهج  یبا  نب  همرکع  دناهتفرگ .» یمیمـصت 
 ] هتوب و زا  نیمز  دناهدیـسر و  گرم  بل  هب  یگنـسرگ  زا  اهبسا  اـهرتش و  دیـشک و  لوط  اـج  نیا  رد  اـم  ندـنام  : » دـیوگیم دـسریم و 

میورب درم  نیا  گنج  هب  یعمج  هتسد  ادرف  دییایب  مینامب . نیا  زا  شیب  میناوتیمن  اج  نیا  رد  ام  و  تسا ، هدش  يراع  كاشاخ  هحفص 474 ]
مه هبنش  هوالع  هب  میهدیم . ماجنا  يرگید  راک  چیه  هن  میگنجیمن و  هبنش  زور  ام  تسا . هبنش  ادرف  : » دنیوگیم مینک .» یمومع  يهلمح  و 

ار نیمزرـس  نیا  ات  میراد  هاگن  دوخ  شیپ  ات  دیهدب  ام  هب  ار  ناتلاجر  زا  رفن  دـنچ  هک  نیا  رگم  دـیگنج  میهاوخن  امـش  رانک  رد  درذـگب  هک 
ام دیورب و  ناتراید  هب  هتفرگ و  شیوخ  هار  تافلت  لمحت  تروص  رد  هک  میراد  نآ  میب  ام  اریز  دـینکن . كرت  دـمحم  اب  ندـیگنج  زا  شیپ 

اهغاب و نارازتشک و  میرادن و  ار  وا  ربارب  رد  يرادـیاپ  بات  ییاهنت  هب  ام  هک  یلاح  رد  دـیراذگب  اهنت  تسام  روشک  هک  اج  نیا  رد  وا  اب  ار 
هک مراد  نیقی  : » دـیوگیم ربـخ »؟ هچ  : » دنـسرپیم وا  زا  ددرگیمرب . نایفـسوبا  شیپ  هـمرکع  تساـجنیا .» رد  ناـمیاههچب  نز و  ییاراد و 
هب دناوخیم و  ار  بطخا  نب  ییح  نایفسوبا ، دناهدرک »! تنایخ  ام  اب  ناشدهع  هب  اهدرمان  نیا  یتسارب  دراد . تقیقح  دروآ  میعن  هک  يربخ 
ام هب  دـنهاوخیم  دناهتـشاذگ و  اجنیا  ار  ام  درک ؟ دـنهاوخ  کمک  ام  هب  تناشیکمه  هک  يدادیم  ار  اههدـعو  نآ  دـش  هچ  : » دـیوگیم وا 
اپ ریز  ار  هبنـش  تمرح  اـم  تسا و  هبنـش  ادرف  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسین . روـط  نیا  مسق  تاروـت  هب  هن  : » دـیوگیم ییح  دـننک »! تناـیخ 

شتآ ياههلعش  لثم  ناتهمه  دش  هبنشکی  یتقو  میوشب ! زوریپ  میهاوخیم  روطچ  رگید  میتشاذگ  اپ  ریز  ار  هبنـش  تمرح  رگا  میراذگیمن .
دننکیم و تمایخ  هب  مهتم  ار  امش  شیرق  مورب ! امش  نابرق  : » دیوگیم هظیرقینب و  شیپ  دوریم  سپس  دیزیرب .» شناوریپ  دمحم و  رـس  رب 

هاگن راب  کی  ار  هبنـش  تمرح  رگا  دوشیم  هچ  تسا  هدیـسر  اـجنیا  هب  ناتنمـشد  اـب  اـم  راـک  هک  ـالاح  دنرامـشیم . نئاـخ  امـش  اـب  زین  ارم 
تمرح دنامن  یقاب  اهنآ  زا  رفن  کی  ات  دشکب  ار  نافطغو  شیرق  يهمه  دمحم  رگا  : » دـیوگیم هدـمآ  مشخ  هب  دـسا  نب  بعک  دـیرادن »؟

رب نایفسوبا  دهدیم . عالطا  هحفـص 475 ] وا [  هب  ار  هرکاذم  نایرج  نایفـسوبا و  شیپ  ددرگیمرب  ییح  تشاذگ » میهاوخن  اپ  ریز  ار  هبنش 
. دنرادن تانایخ  دصق  اهنآ  ادـخ ، هب  هن  دـنراد -»! ام  هب  تنایخ  دـصق  تناشیکمه  هک  متفگن  يدوهی  يا  وت  هب   » هک دـشکیم  دایرف  وا  رس 
. تسا مارح  نآ  رد  ندیگنج  هک  نایدوهی  يارب  تسا  يزور  هبنش  زور  تسیچ -؟ هبنش  هیضق ي  دنشکب -. رکـشل  هبنـشکی  زور  دنهاوخیم 

دنوادخ راک ، نیا  رفیک  هب  دنروخیم . یهام  هتفر  يریگیهام  هب  هبنـش  زور  رد  شیپ  اهنرق  دوهی  موق  ياههریت  زا  یکی  هک  تسا  نیا  ارجام 
نم مریگب ! یماظن  کـمک  كوخ  هنیزوب و  يهفیاـط  دارفا  زا  هک  متـسین  یـسک  نم  دـنکیم -. كوخو  هنیزوب  هب  لیدـبت  خـسم و  ار  اـهنآ 
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ام هب  ناگورگ  ناونع  هب  ار  ناتفارشا  زا  رفن  دنچ  ات  نتفگ : اهنآ  مداتسرف . اهنآ  شیپ  هرکاذم  يارب  ار  رگید  رفن  دنچ  لهج و  یبا  نب  ۀمرکع 
نیا هک  مسق  تال  هب  داد . ار  ماغیپ  نیمه  هدـمآ  اهنآ  یگنیاـمن  هب  لیئومـس  نب  لازغ  مه  نآ  زا  لـبق  دز . میهاوخن  گـنج  هب  تسد  دـیهدن 

رد هک  یتاروت  هب  يراد -! تسد  تنایخ  نیا  رد  اهنآ  اب  مه  وت  هک  منکیم  رکف  نم  و  دـیاهدیچ ! تناـیخ  يارب  هک  تسا  ياهماـنرب  هماـنرب ،
دننمشد و ياهلیبق  ره  زا  شیب  دمحم  اب  هظیرقینب  نم  صیخشت  هب  ماهدرکن ! تنایخ  نم  هک  منکیم  دای  مسق  دمآدورف  یسوم  رب  انیس  روط 
، هن دنشکب -؟ رکشل  وت  هارمه  ات  ینک  ربص  زور  کی  اهنت  رگا  دوشیم  هچ  بوخ  دنراد . هقالع  رارـصا و  همه  زا  شیب  وا  اب  ندیگنج  يارب 
اج نیا  رد  ار  هاپـس  نیا  دـینزب  رجنخ  تشپ  زا  هدرک و  تنایخ  امـش  هک  نیا  راظتنا  رد  نم  منک . ربص  مه  تعاس  کـی  متـسین  رـضاح  یتح 

رگا دـنکیم  رکف  دـننادیم  هسیـسد  راکردـناتسد  نئاـخ و  ار  وا  شناراـکمه  نایفـسوبا و  دـنیبیم  هک  بطخا  نـب  ییح  ! مرادیمن هاـگن 
ار وا  تسا و  هسیسد  نآ  رد  هظیرقینب  تسدمه  وا  هک  درک  دهاوخ  نیقی  نایفـسوبا  دور  نوریب  هحفص 476 ] شیرق [  هاگودرا  زا  دهاوخب 

یتأیه هارمه  ار  هلیخر  نب  دوعـسم  مه  نافطغ  نارـس  . دراذگیمن نوریب  یمدق  اج  نآ  زا  دنامیم و  شیرق  يودرا  رد  سپ  تشک . دـهاوخ 
نایفـسوبا هب  ـالبق  هک  دـنهدیم  ار  یباوج  ناـمه  تأـیه  نیا  هب  تسا . هداتـسرف  نایفـسوبا  هک  ماـغیپ  ناـمه  اـب  دنتـسرفیم  هظیرقینب  شیپ 

هب دیامنیم  تیوقت  تسا  هدمآ  شیپ  نافطغ  شیرق و  دروم  رد  هظیرغینب  يارب  هک  ار  یـسدح  نافطغ  یگدنیامن  تأیه  ندـمآ  دـناهداد .
هب میمـصت  شیرق  هک  دننکیم  نیقی  و  دمآ »! رد  تسرد  تفگیم  میعن  هچ  نآ  یتسارب  : » دنیوگیم دوخ  اب  اهنآ  نتفر  زا  سپ  هک  يروط 

میهاوخنزاب زگره  ام   » هک دـهدیم  نانیمطا  دوریم و  اهنآ  شیپ  اصخـش  نایفـسوبا  دـنتفایم . تشحو  هب  درادـن . گنج  يهمادا  ندـنام و 
ار دوخ  قباس  داهنشیپ  هظیرقینب  نارـس  دیگنجب .» دینک و  تکرح  دیگنجب  دیهاوخیم  اعقاو  رگا  تشاذگ . میهاوخن  اهنت  ار  امـش  تشگ و 
: دنیوگیم ار  نیمه  دوخ  اب  مه  نافطغ  شیرق و  نارـس  تفگ »! میعن  هک  تسا  نامه  تقیقح  : » دنیوگیم دوخ  اب  سپـس  دـننکیم . رارکت 
و دـنوشیم ، دـیمون  دـننامب  نانآ  اب  شیوخ  یماظن  داحتا  رد  نافطغ  شیرق و  هک  نیا  زا  هظیرقینب  تفگ »! میعن  هک  تسا  ناـمه  تقیقح  »
فالتخا و هب  ناشراک  دندرگیم . دیمون  دنک  تکرش  اهنآ  اب  مالسا  هاپـس  هب  یمومع  يهلمح  رد  هظیرقینب  هک  نیا  زا  مه  نافطغ  شیرق و 
ات مدناشک  یتسس  فالتخا و  هب  گنج  راک  رد  ار  مجاهم  كرشم  لئابق  هک  مدوب  نم  : » دیوگیم دوعـسم  نب  میعن  اهدعب  دشکیم ! ییادج 

هبنـشود و ياهزور  . تسا نیتسار  یناملـسم  هک  دـهدیم  ناشن  اهدـعب  و  مدوب »! ادـخ  لوسر  رادـهاگن  زار  نم  دـندش . هدـنکارپ  وس  ره  هب 
هحفـص 477] اعد [  هب  تسد  دریگیم  مان  بازحا » دجـسم   » اهدـعب هک  يدجـسم  رد  ربمایپ  رـصع ، رهظزامن و  نیب  هبنـشراهچ ، هبنـشهس و 

يا نآرق ، يهدنتــسرفورف  يا  ایادــخ ، . مـهمزها مـهللا  بازحـألا . مزها  باـسحلا ، عیرــس  باــتکلا ، لزنم  مـهللأ  : دــیامرفیم درادیمرب و 
[ - 476  ] هدعقیذ مود  تسیب و  هبنشهس -  رهظزادعب  نوچ  هدب »! ناشتـسکش  ایادخ ، هدب . تسکـش  ار  مجاهم  كرـشم  لئابق  سرباسحدوز !
بـش زا  یـساپ  .» تسا هدش  باجتـسم  شیاعد  هک  دنمهفیم  شنارای  ددرگیم و  نایامن  شاهرهچ  رب  ینامداش  راثآ  دـناوخیم  ار  اعد  نیا 
نیدب [ 478 « ] ددرگرب و   » دنکیم هچ  نمشد  دنیبب  دورب  تسا  رضاح  یسک  هچ  : » دیامرفیم هدرک و  شنارای  هب  ور  ربمایپ  [ ، 477 « ] هتشذگ

هب طورـشم  ار  تشهب  ربمایپ  هک  تسا  بیجع  : » دـیوگیم دوخ  اب  امی  نب  ۀـفیذح  دـنادرگ »! نم  قیفر  تشهب  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  شاداپ 
چیه سرت ، امرس و  یگنـسرگ و  تدش  زا  دوشیم . رارکت  راب  هس  نخـس  نیا  دزیخیمنرب ! شیوخ  ياج  زا  سک  چیه  دنکیم »! تشگزاب 
مسا یتقو  هفیذح  دنزیم . ادص  ار  نامی  نب  هفیذح  تسین  بلطواد  سک  چیه  دنیبیم  ربمایپ  یتقو  دوشیمن ! بلطواد  دزیخیمنرب و  سک 

ار منخـس   » هک دیامرفیم  باتع  ار  وا  ربمایپ  دپتیم  تدش  هب  شبلق  هک  یلاح  رد  دزیخرب . هک  دـنیبیمن  نیا  زج  ياهراچ  دونـشیم  ار  دوخ 
يارای دوخ  رد  مروخیم  امرس  ماهنـسرگ و  سب  زا  تخیگنارب  قح  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  هن ، : » دنکیم ضرع  يزیخیمنرب »!؟ يونـشیم و 

راک هب  ریشمش  ای  هزین  هن  و  یگنس ، هن  يزادنیب و  دیابن  يریت  چیه  تسا . راک  هچ  لوغشم  نمـشد  نیبب  ورب  : » دیامرفیم مدیدن »! ار  راک  نیا 
هلثم ارم  هک  مسرتیم  نیا  زا  طقف  دنـشکب . ارم  هک  مهدیمن  نیا  هب  یتیمها  ادـخ ، لوسر  يا  : » دـیوگیم يدرگرب .» ات  يرب  هحفص 478 ] ] 

شاداپ طرـش  ار  ندروآ  ربخ  نتـشگرب و  تسخن  ربماـیپ  هچ  رگ  دـمهفیم  هفیذـح  دـش .» دـهاوخن  وت  هجوتم  يرطخ  : » دـیامرفیم دـننک .»
رگنب يآ و  رد  نمـشد  نایم  هب  ورب و  : » دیامرفیم هاگ  نآ  تسین . تیرومأم  نیا  رد  يرطخ  میب  دـیدج ، دـیکأت  اب  اما  تسا  هدرمـش  تشهب 
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: رادب ظوفحم  وس  ره  زا  ار  وا  ایادخ ،  » هک درادیمرب  اعد  هب  تسد  ربمایپ  دوریم . تیرومأم  ماجنا  يارب  هفیذح  دـنیوگیم .» هچ  مه  اب  هک 
هاگودرا دراو  هفیذح  هک  تسا  شتآ  نتخورفا  مرگرس  نمشد  «. شیاپ ریز  زا  زارف و  زا  پچ ، زا  تسار و  زا  رس ، تشپ  زا  يور و  شیپ  زا 

زا ار  ناشدوخ  دـنکیمرب و  نیمز  زا  ار  ناشیاههمیخ  تسا . هتخاـس  شیوخ  شوختـسد  ار  اـهنآ  دزویم و  مه  يدـیدش  داـبدرگ  دوشیم .
نمشد ياهنابهدید  اهسوساج و  زا  : » دیوگیم هتساخرب  نایفـسوبا  دنیـشنیم . دناهتخورفا  هک  یـشتآ  شیپ  ياهتـسد  رانک  رد  هدمآ  ياج .

رفن هب  دنکیم  ور  هفیذح  تسا »! يدوخ  هک  دوش  نئمطم  ات  تسا  هتسشن  شرانک  هب  هک  یـسک  رد  دنک  تقد  یـصخش  ره  دیـشاب . رذحرب 
وت  » هک دـنکیم  ور  شایپچ  تسد  هب  و  صاـعورمع »! : » دـیوگیم یتسیک »؟ وت  : » دـیوگیم دـشاب و  صاـع  رمع و  هک  شایتـسار  تسد 
زا اهبساو  اهرتش  تسین . ندنام  ياج  دیتسه  امـش  هک  اجنیا  : » دـیوگیم نایفـسوبا  هاگنآ  نایفـس »! یبا  نب  ۀـیواعم  : » دـیوگیم یتسیک »؟

ياهشرازگ دـن و  هدرکن  لمع  دوخ  رارق  هب  مه  هظیرقینب  تسا . هایگیب  هدیکـشخ و  رـسارس  نیمز  دـنوشیم . كاله  دـنراد  یگنـسرگ 
رب یگید  هن  دـنامیم و  اپرب  ام  يارب  ياهمیخ  هن  میـشکیم ! هچ  هک  دـنیبیم  مه  دابدرگ  زا  تسا . هدیـسر  اـم  هب  اـهنآ  زا  ياهدـننکتحاران 
 ] دنیـشنیم نآ  رب  دیاشگب  ار  شرتش  يهتـسب  ياپ  هکنیا  نودب  هتـساخرب  و  درک .» مهاوخ  چوک  کنیا  نم  هک  دـینک  چوک  نیاربانب ، قاجا !
وا هب  ردـق  نآ  هفیذـح  . دـیاشگیم ار  شاهتـسب  ياپ  تقو  نآ  دتـسیایم . شیاـپ  هس  يور  رب  اـت  دزاونیم  نآ  رب  ياهناـیزات  و  هحفص 479 ]

دنزیم داد  لهجوبا  رسپ  همرکع  دشکبار . نایفسوبا  دناوتیم  دوبن  يدرگرب » ات  نکن  يراک  چیه   » هک ربمایپ  روتـسد  رگا  هک  تسا  کیدزن 
هدیشک تلاجخ  فرح  نیا  ندینش  زا  هک  نایفسوبا  ینکیم »! اهر  دوخ  لاح  هب  ار  شترا  يوریم و  یـشترا . نیا  هدنامرف  سیئر و  وت   » هک
تکرح  » هک دـنزیم  داـیرف  دـناریم  شیپ  دراد و  تسد  هب  ار  نآ  يهناـهد  هک  یلاـح  رد  دوشیم و  هداـیپ  دـناباوخیم و  ار  شرتـش  تسا 

هب هاگ  نآ  دوشیم . تیعمجمک  هاگودرا  دـنکیم و  تکرح  هدرک  عمج  ار  دوخ  طاـسب  نایرکـشل  اـت  تسا  هداتـسیا  روطناـمه  وا  دـینک »!
يانثا رد  هک  دوریم  نآ  میب  اریز  میتسیاب ، شهاپـس  دـمحم و  ربارب  رد  ماظن  هراوس  زا  ياهتـسد  اـب  وت  نم و  دـیاب  : » دـیوگیم صاـعورمع 

: دـیوگیم صاعورمع  دـننک .» تکرح  ام  یماظن  يودرا  يهمه  ات  میتساب  لاح  نیاب  دـیاب  دـننزب . ام  بیقعت  هب  تسد  اهنآ  اـم  ندرک  چوک 
اب دیلو  نب  دلاخ  صاعورمع و  سپ  منامیم .» مه  نم  : » دیوگیم تسیچ »؟ وت  رظن  : » دسرپیم مه  دـیلو  نب  دـلاخ  زا  منامیم .» نم  دـشاب  »

هاـگودرا هب  ار  دوخ  هفیذـح  ماـظن . هراوـس  هتـسد  ود  نیمه  زج  دـننکیم  تکرح  راـفک  شترا  تارفن  يهمه  اـت  دـننامیم  راوـس  تسیود 
هب ماـظن  هراوـس  زا  ياهتـسد  تکرح ، ماـگنه  هب  زین  ناـفطغ  هاپـس  زا  . دـناهدرک تشگزاـب  گـنهآ  مه  اـهنآ  دـنیبیم  دـناسریم و  ناـفطغ 

هراوس هارمه  دوخ  يهراوس  تارفن  زا  ياهدع  اب  مه  فوع  نب  ثراحو  دتـسیایم  ناگدننکچوک  نیمأت  يارب  هلیخر  نب  دوعـسم  یهدنامرف 
زا هکنیا  نودـب  هارمه و  ماظن  هراوس  ياههتـسد  يهمه  یتاعاس  زا  سپ  دـنوریم . نارگید  اـت  دـننامیم  هداتـسیا  ناـنچمه  میلـسینب  ماـظن 
زا [ - 479  ] هنیدم هحفـص 480 ] یلیم [  شـش  یـس و  رد  ضارم -  رد  ات  دندرگیمزاب  دناهتفر  هک  ینایرکـشل  یپ  زا  دنوش  ادج  رگیدکی 

زامن هب  دنیبیم  . » ربمایپ تمدخ  هب  ددرگیمزاب  هفیذح  . دوشیم شیوخ  نیمزرـس  هقطنم و  راپـسهر  ياهلیبق  ره  دنوشیم و  ادـج  رگیدـکی 
عوکر هب  دزادنایم و  وا  يور  رب  ار  رداچ  يهشوگ  هفیذح  ندید  هب  دراد . شود  رب  ار  شنارسمه  زا  یکی  يهنیمـشپ  رداچ  تسا . هداتـسیا 

 - هبنشجنپ حبص  . دهدیم شرازگ  ادخ  لوسر  هب  ار  وا  تشگزاب  نمـشد و  عضو  هفیذح  [ 480 « ] دربیم نایاپ  هب  ار  شزامن  هتفر  هدجـس  و 
يدعب ياهشرازگ  دناهتفر . هتخیرگ و  همه  تسا . هدنامن  نمشد  شترا  زا  یسک  مالسا  هاپـس  ربمایپ و  ربارب  رد  هدعقیذ -  مراهچ  تسیب و 
شیوخ ياههناخ  هب  ور  لاحـشوخ  دـهدیم . نتفر  یـصخرم و  يهزاجا  مالـسا  نارادـساپ  هب  ربمایپ  دـیامنیم . دـیکأت  ار  هفیذـح  شرازگ 

هاپس ندش  هدنکارپ  زا  شیرق  ناسوساج  هک  نیا  میب  زاو  هظیرقینب  نایدوهی  زا  رما  نیا  ندرک  ناهنپ  راتتسا و  يهظحالم  هب  سپس  دنهنیم .
، نتـشگزاب زا  شیپ  نایفـسوبا  . ددرگیمنزاب یـسک  دسریم  نانآ  هب  رید  روتـسد  نیا  نوچ  اما  دندرگزاب . ات  دهدیم  روتـسد  دـنوش  رادربخ 
هب شیوخ  عمج  اـب  هک  مروخیم  دـنگوس  يزع  تـال و  هب  نم  مهللا . کمـساب  : تسا هدـمآ  نینچ  نآ  رد  هک  دـسیونیم  ربماـیپ  هب  ياهماـن 

ببـس نیمه  هب  و  ییایب ، ام  دربن  هب  یتسین  لیام  وت  میدید  میدرگنرب . میزاسن  نکهشیر  ار  وت  ات  هک  فده  نیدب  میدیـشک  رکـشل  وت  يوس 
امش اب  هک  تسه  نیا  میدرگیمرب  امـش  گنج  زا  رگا  تسا ؟ هتخومآ  وت  هب  ار  نیا  یـسک  هچ  متـسنادیم  شاک  ياهتخاس . قدنخ  عناوم و 
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يهماساوبا تسد  هب  ار  همان  دنتفاکـشیم »! ار  امـش  ياههتـشک  مکـش  نانز  نآ  رد  هک  میاهتـشاد  دـحا  هحفـص 481 ] گنج [  لـثم  یگنج 
يارب ار  نایفـسوبا  يهمان  دیآیم و  رد  وا  يهمیخ  هب  ات  دـنکیم  راضحا  ار  بعک  نب  یبا  ربمایپ  همان ، ندیـسر  زا  سپ  دتـسرفیم . یمـشج 

زا سپ  برح ... نب  نایفـسوبا  هب  ادخ  ربمایپ  دـمحم  زا  :» نومـضم نیدـب  دـیامرفیم  ریرقت  ياهیباوج  ربمایپ  هاگ  نآ  دـناوخیم . شترـضح 
ام فرط  هب  شیوخ  عمج  اب  وت  ياهتشون  هک  نیا  تسا . هتفیرفب  ادخ  ربارب  رد  ار  وت  رورغ  هک  تسا  ینامز  رید  راگدیرفآ ، شاتـس  ساپس و 

دوشیم و نآ  ماجنا  عنام  دـنوادخ  هک  تسا  يراک  نیا  هک  نادـب  يدرگزاب . ياهدـنکن  ار  ام  هشیر  ات  ياهتـساوخیمن  ياهدیـشک و  رکـشل 
قدـنخ هک  هداد  دای  ام  هب  یـسک  هچ  یتفگ : هک  نیا  دوشن . هدرب  يزع  تال و  زا  یماـن  رگید  اـت  دـنادرگیم  اـم  بیـصن  ار  ییاـهن  يزوریپ 
یگنج کشیب  داد . دای  ام  هب  ار  نآ  دروآ  مشخ  هب  نآ  يهلیسو  هب  ار  تناتسدمه  وت و  ات  تساوخ  نوچ  لاعتم  دنوادخ  هک  نادب  میزاسب .

فاسا و يزع و  تال و  نم  هک  تفرگ  دـهاوخ  رد  یگنج  اعطق  و  يدرگ ، وربور  نم  اـب  یلاـخ  تسد  اـب  وت  نآ  رد  هک  تفرگ  دـهاوخ  رد 
«. مهد وت  دای  هب  ار  هتفگ  نیا  و  منک ، دروخ  منکشب و  ار  لبه  هلئان و 

مالسا يادهش 

دوـشیم و یمخز  هقرع  نب  ناـبح  ریت  اـب  هک  تـسا  ذاـعم  نـب  دعـس  لهـشالادبع ، ینب  يهریـشع  زا  دـنرفن : شـش  قدـنخ  یگنج  يادـهش 
فیوعینب زا  يدرم  ریت  اب  هک  یلهشا  لهس  نب  هللادبع  و  دوشیم . هتـشک  دلیو  نب  دلاخ  ریت  اب  هک  کیتع  نب  سوا  نب  سنا  و  درذگیمرد .

یبا نب  ةریبه  تسد  هب  هک  همنغ  نب  ۀبلعث  و  دوشیم . دیهش  یشحو  نیبوز  هب  هک  تسا  نامعن  نب  لیفط  هملـسینب ، زا  دسریم . تداهـش  هب 
یتخس هحفـص 482 ] هب [  هنوعم  هاـچ  راـنک  راتـشک  رد  هک  تسا  دـیز  نب  بعک  راـنید ، ینب  زا  دـیآیم . لـئان  تداهـش  هب  یموزخم  بهو 

. دوشیم دیهش  باطخ  نب  رارض  تسدب  تسا و  هتفای  دوبهب  دعب  هتشگ و  حورجم 

ناکرشم ياههتشک 

ریبز تسد  هب  هک  یموزخم  يهریغم  نب  هللادبع  رسپ  لفون  دسریم . تکاله  هب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ریشمش  هب  هک  دودبع  نب  ورمع 
هتـشک هس  گنج  نیا  رد  ناکرـشم  ناـس ، نیدـب  دریمیم . هکم  رد  اهدـعب  دروخیم و  ریت  هک  هبنم  نب  ناـمثع  دوریم . نتـشک  هب  ماوع  نب 

[ . 481  ] دنهدیم

هظیرقینب رس  رب  یشکرکشل 

هراشا

تسین و سک  چـیه  قدـنخ  يهراـنک  رد  هک  دـنیبیم  باوـخ  رد  يدوـهی  سیق  نب  شاـبن  نز  دراد  ناـیرج  قدـنخ  گـنج  هـک  یماـیا  رد 
شرسمه يارب  ار  دوخ  باوخ  دنربیم . رس  دنفـسوگ  لثم  ار  اهنآ  دناهدروآ و  دنتـسه  شیوخ  ياهژد  رد  هک  هظیرقینب  هب  ور  ناناملـسم 

! دوشیم هچ  ار  وا  دیاین ! باوخ  شمـشچ  هب  : » دیوگیم ریبز  دنکیم . لقن  اطاب  نب  ریبز  يارب  ار  نآ  دوریم و  شرـسمه  دنکیم . ناتـساد 
قافتا مه  هرصاحم  زا  سپ  هچ  نآ  دنکیم . هرصاحم  ار  ام  هدمآ  دمحم  دندرگیمزاب و  هدیشک  گنج  زا  تسد  شیرق  هک  مسق  تاروت  هب 

هدمآ هشیاع  يهناخ  هب  ادخ  لوسر  دندرگیمزاب  شیوخ  ياههناخ  هب  یعافد  طخ  يهرانک  زا  مالسا  هاپس  نوچ  !« تسا رتنیگمهس  دتفایم 
دهدیم روتسد  سپس  هحفص 483 ] دناوخیم [ . مه  ار  رهظ  زامن  دنهن . شتآ  رب  نیگآرطع  ناهایگ  ات  دیوگیم  دیوشیم و  ار  شنت  رس و 

هب هاگ  نآ  دراپسیم . يو  تسد  هب  ار  مچرپو  دناوخیم  ارف  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دنروایب و  تسا  هدشن  هدوشگ  زونه  هک  ار  گنج  مچرپ  ات 
اج هب  هظیرقینب  يهقطنم  رد  ار  رصع  زامن  هک  دهدیم  نامرف  امـش  هب  ادخلوسر  : » دنک مالعا  ناناملـسم  هب  ار  نامرف  نیا  ات  دیامرفیم  لالب 
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هتفرگ تسد  هب  ياهزین  دندنبیم و  رمک  هب  ریـشمش  دچیپیم و  ياهمامع  شیور  هداهن  رـس  رب  دوخهالکو  دـشوپیم  هرز  دوخ  و  دـیروآ .»
. دنیآیم مهارف  شدرگ  هب  دناهتـسشن  بسا  رب  هتـسارآ و  نت  رب  مزر  يهماج  هک  مه  شنارای  دنیـشنیم . بسا  رب  دـنکیم و  لیامح  ار  رپس 

یلع دنـشکیم . كدـی  ار  بسا  ود  تسا و  راوس  دراد  مان  فیحل  هک  یکی  رب  تسا ، ربمایپ  لام  نآ  يات  هس  هک  دـنراد  بسا  شـش  یس و 
ار شرود  ناگدایپ  ماظن و  هراوس  هک  یلاح  رد  ربمایپ  ... و هفیذـحوبا ، و  نافع ، نب  نامثع  دـثرم و  یبا  نب  دـثرم  تسا و  هراوس  مالـسلاهیلع 

دورف بسا  زا  تسا  هظیرقینب  يهلحم  نییاپ  هک  یهاـچ  راـنک  هب  دـسریم . هظیرقینب  يهقطنم  هب  اـت  دوریم  دـنکیم و  تکرح  دـناهتفرگ 
ژد هک  ياهپت  يهنماد  رد  ار  مچرپ  مالسلاهیلع  یلع  دناهتفر . رتشیپ  هداتقوبا  هلمج  زا  راصناو  نارجاهم  زا  ياهدع  اب  مالسلاهیلع  یلع  . دیآیم
نآ دـناهداد و  مانـشد  شنارـسمه  ادـخ و  ربمایپ  هب  شیوخ  يوراب  اهجرب و  يالاب  زا  نایدوهی  تسا . هدـیبوک  تسا  نآ  يالاب  رب  هظیرقینب 

یتقو مانشد »! هن  تسا  ورمکح  ریشمش  امش  ام و  نایم   » هک دناهدادن  نیا  زج  یباوج  دنتسه  مالسلاهیلع  یلع  هارمه  هک  ناناملـسم  زا  هتـسد 
لوسر دهاوخیمن  هک  دوخ  و  شاب » مچرپ  نیا  بظاوم  وت  : » دـیوگیم هداتقوبا  هب  دـتفایم  هاپـس  ربمایپ و  هب  رود  زا  مالـسلاهیلع  یلع  مشچ 

دیلپ دارفا  نیا  کیدزن  هک  درادن  یلاکشا  دنکیم : ضرع  و  ، » دیآیمزاب هاپـس  فرط  هب  دونـشب  ار  اهنآ  يهدننز  تشز و  ياهمانـشد  ادخ 
 ] زا چیه  دننیبب  ارم  یتقو  دیامرفیم : يرآ . دیوگیم : یشاب ؟ هدینـش  دناهداد  نم  هب  هک  ار  ییاهمانـشد  منکیم  رکف  ارچ ؟ دسرپیم : ییاین .
يآ : » دـیوگیم دـسریم  اـهنآ  هب  یتقو  دوریم  ربماـیپ  شیپاـشیپ  هک  ریـضح  نب  دیـسا  [ 482 « ] داد دـنهاوخن  اهمانــشد  نآ  هحفص 484 ]

هدرک ریگ  شخاروس  رد  هک  دیتسه  یهابور  لثم  نآلا  امش  دیریمب . یگنسرگ  زا  ات  داد  میهاوخ  همادا  ار  ناتهرصاحم  ردقنآ  ادخ ! نانمشد 
چیه مه  اب  ام  : » دیوگیم میتسه »! سوا )  ) امش دحتم  جرزخ ، يهلیبق  ربارب  رد  ام  ریـضح ! رـسپ  يا  : » دنیوگیم دناهدیـسرت  هک  اهنآ  دشاب .»

گناـب دـندنبیم . فص  وا  وـلج  شناـج  ظـفح  يارب  نارادـساپ  زا  دـنچ  ینت  دـیآیم . کـیدزن  ادـخ  لوـسر  میرادـن » يدـهعت  یناـمیپ و 
هب ندروـخ  مسق  هب  دـننکیم  اـنب  دـیهدیم »! مانـشد  نم  هب  اـهكوخ ! اـههنیزوب و  ناکلـسممه  يآ  ناتـسرپتوغاط ! يآ   » هـک دروآیمرب 

، ربمایپ هاـگنآ  «! یتسه اـم  مارتحا  دروم  وت  مساـقلاوبا ! يا  : » دـنیوگیم و  میاهدادـن ! مانـشد  اـم  هک  تسا  هدـمآ  دورف  یـسوم  رب  هک  یتاروت 
صاقو یبا  نب  دعس  هب  دشاب . سرریت  رد  نمـشد  هک  دنور  شیپ  ییاج  ات  دنریگ و  رارق  مدقم  فص  رد  ات  دیامرفیم  ار  شیوخ  نازادناریت 

. دراد دوخ  اب  ریت  دنچ  هاجنپ و  دـنکیم . يزادـناریت  دریگیم و  رارق  سرریت  رد  ات  دوریم  شیپ  نک »! يزادـناریت  ورب و  شیپ  : » دـیامرفیم
ار دوخ  هک  نازادناریت  . دنوشیمن رهاظ  هجو  چیه  هب  دندزدیمار و  ناشرـس  یگمه  ات  دـننکیم  يزادـناریت  تدـشب  اهنآ  فرط  هب  یتدـم 
رد دننکیم . هریخذ  هدـنیآ  ياهزور  يارب  ار  يدادـعت  دوش  مامت  ناشیاهریت  هک  نیا  سرت  زا  دـناهدرک  هدامآ  هزور  دـنچ  گنج  کی  يارب 
زا یتعاس  نوچ  دـننکیم . يزادـناریت  وا  فرط  هب  نایدوهی  دـناهدرک و  هطاحا  ار  وا  ماظن  هراوس  تسا و  هداتـسیا  هراوس  ربمایپ  لاوحا ، نیا 
دنچ رد  هدابع  نب  دعس  هک  تسا  ییامرخ  نانآ  ماش  دنزادرپیم . تحارتسا  هب  هتفر  شیوخ  يودرا  هب  ادخ  لوسر  نامرف  هب  درذگیم  بش 

ربمایپ رود  هب  نارادساپ  ءاشع ، ماگنه  هب  !« تسا یبوخ  ياذـغ  هحفـص 485 ] امرخ [ ، : » دیامرفیم دروخیم و  ربمایپ  تسا . هداتـسرف  هسیک 
هک دنناسریم  ضرع  هب  دناهدمآ . هدناوخ و  مه  ياهدع  دناهدمآ و  هظیرقینب  يهقطنم  هب  هدـناوخن  ار  رـصع  زامن  یـضعب  دـنوشیم . عمج 

رارق مدـقم  فص  رد  ار  نارادـنامک  ربماـیپ ، دریگیم . رـس  زا  ار  گـنج  ناهاگرحـس  . دـنکیمن شهوـکن  ار  ياهتـسد  چـیه  دـناهدرک . هچ 
اهنآ فرط  هب  نامک  ریت و  نخالف و  اـب  دـنریگیمرب و  رد  وس  ره  زا  ار  اـهنآ  ياـهژد  اـت  دـهدیم ، یماـظن  شیارآ  ار  نادـهاجم  دـهدیم .
ههبج رخؤم  رطخ  هب  لوا  يهتـسد  دـیآیم و  شیپ  یـسفن  هزات  يهتـسد  هکیروط  هب  دـنهدیم  ماجنا  تبون  هب  ار  راک  نیا  دـننکیم . باترپ 

وـس ره  زا  تسا . لماک  دیدش و  هرـصاحم ، دننکیم . باترپ  ریت  گنـس و  شیوخ  ناوت  يهمه  اب  وراب  جرب و  زارف  زا  مه  نایدوهی  دوریم .
نانآ مه  ربمایپ  دنهدیم . همادا  بش  ات  حبـص  زا  ار  راک  نیا  دننکیم و  يزادناریت  کیدزن  يهلـصاف  زا  دـناهدش و  کیدزن  اهنآ  ياهژد  هب 

يزادناریت و زا  تسد  نایدوهی  . دندرگیمنزاب ودرا  هب  دنوشیمن و  رود  اهژد  رانک  زا  مه  بش  . دـیامرفیم قیوشت  داهج  ییابیکـش و  هب  ار 
. دتـسرفیم هرکاذـم  يارب  ار  سیق  نب  شابن  دـیامرفیم . تقفاوم  مینک .» هرکاذـم  راذـگب  : » دـنیوگیم ربماـیپ  هب  دنـشکیم و  ینارپگـنس 

ناما رد  ام  ناج  دشاب . وت  لام  هحلسا  رازتشک و  غاب و  موشیم : میلست  دندش  میلست  ریـضنینب  هک  یطیارـش  نامه  اب  دمحم ، يا  : » دیوگیم
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زاس و زج  میربیم  دوشیم  رتش  راب  هچ  ره  مه  هیثاثا  لئاسو و  زا  نوریب . تروشک  زا  میربیم  میرادیمرب و  ار  دوخ  ياههچبو  نز  دـشاب و 
درک رتش  راب  ناوتیم  هچ  نآ  زا  میربب ، راذگب  ار  نامیاههچب  نز و  دـشاب و  ناما  رد  ام  ناج  : » دـیوگیم دریذـپیمن . ربمایپ  گنج .» گرب 
اهنآ يارب  ار  هرکاذم  نایرج  هظیرقینب و  شیپ  ددرگیمرب  شابن  دیوش .» طرش  دیق و  نودب  میلست  دیاب  هن . : » دیامرفیم مینکیم .» رظنفرص 

هک يزیچ  اهنت  تسادخ و  ربمایپ  دمحم  هک  دـینادیم  ناتدوخ  امـش  ادـخ  هب  : » دـیوگیم دـسا  نب  بعک  دـنکیم . هحفص 486 ] ناتـساد [ 
ادخ هک  نآ  لاح  تسا ، برعو  تسین  لیئارـساینب  زا  وا  میدید  میزرویم و  دـسح  اهبرع  هب  هک  دوب  نیا  میاین  رد  وا  نید  هب  دـش  ثعاب 

ضقن میتشاد  وا  اب  هک  ار  يرارق  نامیپ و  هک  مدوب  نیا  فلاخم  نم  دـیامرفیم . ضیوفت  دـهدیم  دـهاوخب  سک  ره  هب  ار  شیوخ  تلاـسر 
شدوخ يهلیبق  رـس  رب  البق  ام و  رـس  رب  بطخا -  نب  ییح  هب  هراشا  تسا -  هتـسشن  اجنیا  هک  نیا  ار  سحن  عضو  يراتفرگ و  نیا  اـما  مینک 

دیراد رطاخ  هب  . دیآرد وا  نید  هب  هک  ار  یـسک  رگم  دراذگیمن  هدنز  مه  ار  رفن  کی  یتح  دـمحم  دـندوب . امزا  رتتسپ  وا  يهلیبق  دروآ و 
اراوگ و بآ  هب  يور  ماهدرک و  كرت  ار  روز  هب  مکح  ریطف و  بارـش و  نم  تفگ : تفگ : هچ  امـش  هب  دـمآ  اـج  نیا  یتـقو  شارخنبا  هک 

شروهظ ماگنه  هب  رگا  هک  درک  دهاوخ  روهظ  يربمایپ  كرهش  نیا  زا  تفگ : تسا ؟ ینید  هچ  نیا  دیدیسرپ : ماهدروآ . نیوج  نان  امرخ و 
، دـینکن يوریپ  وا  زا  هک  دـبیرفب  ار  امـش  یـسک  ادابم  درک  روهظ  مگرم  زا  سپ  رگا  درک و  مهاوخ  يرای  ار  يو  يوریپ و  وا  زا  مدوب  هدـنز 

نیرخآ هب  مه  دیاهدروآ و  نامیا  ینامـسآ  باتک  نیلوا  هب  مه  تروص  نآ  رد  دیوشب . شرادتـسود  رای و  دـینک و  يوریپ  وا  زا  دـیاب  هکلب 
ناملاوما نانز و  نادنزرف و  ناج و  ات  میروآ  نامیا  وا  هب  مییامن و  قیدصت  ار  وا  مینک و  يوریپ  وا  نید  زا  ات  دـییایب  کنیا  ینامـسآ . باتک 

باتک لها  ام  . دـش میهاوخن  نارگید  ورهلاـبند  اـم  هن ، : » دـنیوگیم دنتـسه .» وا  وریپ  هک  میریگ  رارق  یناـسک  تلزنم  رد  دنـشاب و  ناـما  رد 
. دـیوگیم هناهاوخریخ  نانخـس  دـیاشگیم و  نانآ  تحیـصن  هب  ناـبز  بعک  میوشب »! نارگید  ورهلاـبند  مییاـیب  میتسه ، توبن  ینامـسآ و 

بعک ماـگنه ، نیا  رد  درک »! میهاوـخن  كرت  میدرکیم  يوریپ  هک  ار  یـسوم  رما  زا  هچ  نآ  میـشکیمن و  تاروـت  زا  تـسد  : » دـنیوگیم
اجرب يزیچ  میدش  هتشک  رگا  میربب . هلمح  دمحم  رکشل  رب  تسد  هب  ریشمش  دعب  میشکب  ار  نامیاههچب  نز و  دییایب  سپ  : » دنکیم داهنشیپ 

بحاـص میریگب و  نز  میناوـتیم  یناـسآ  هـب  میدـش  زوریپ  رگا  و  دـشاب ، اـم  یتحاراـن  ینارگن و  يهیاـم  هحفـص 487 ] هک [  میاهتـشاذگن 
اطاب و نب  ریبز  دناهدرک »! یهانگ  هچ  اههراچیب  نیا  : » دیوگیم هدرک  یگرخسم  رـس  زا  يدنلب  يهدنخ  بطخا  نب  ییح  میوشب .» ینادنزرف 

رتشیب هار  کی  سپ  : » دیوگیم بعک  دراد »! ياهدیاف  هچ  یگدنز  نامیاههچبو  نز  گرم  زا  سپ  : » دـنیوگیم مه  هظیرقینب  نارـس  رگید 
لامتحا هب  تسا . هبنـش  بش  بشما  : » دـیوگیم نآ »؟ تسیچ  : » دنـسرپیم دـیاهیامورف »! یلیخ  دـینکن  لوبق  ار  نآ  رگا  هک  دـنامیمن  یقاب 

ار وا  میناوتب  دـیاش  میـشکب  وا  رـس  رب  رکـشل  بشما  دـییایب  درک . میهاوخن  هلمح  اهنآ  هب  بشما  هک  دـنعمجرطاخ  شنارای  دـمحم و  داـیز ،
هچ راتفرگ  نآ  تمرح  نداهن  اپ  ریز  اـب  اـم  ناگتـشذگ  ینادیم  تدوخ  هک  نیا  اـب  مینک  بارخ  ار  نامهبنـش  : » دـنیوگیم مینک .» ریگلفاـغ 

يدـشن رـضاح  وت  یلو  مدرک  وت  هب  ار  داهنـشیپ  نیمه  نم  دـندوب  اـج  نیا  ناـفطغ  شیرق و  یتقو  : » دـیوگیم وا  هب  ییح  دـناهدش .» ییـالب 
دننکیم دیدشت  زور  ره  ار  هرـصاحم  هک  ینیبیم  تدوخ  هک  نیا  اب  : » دیوگیم مه  سیق  نب  شابن  يراذـگب .» اپ  ریز  ار  هبنـش  زور  تمرح 

. دوخ هاگودرا  هب  دنتـشگیمرب  بشو  دـندیگنجیم  ام  اب  زور  طقف  هرـصاحم ، يادـتبا  مینک ؟ ریگلفاغ  میناوتب  ار  اهنآ  تسا  نکمم  هنوگچ 
همادا مه  زور  دـنزادرپیم و  گنج  هرـصاحم و  هب  اهبش  الاح  اما  مینزب . نوخیبش  هدرک  ریگلفاـغ  ار  اـهنآ  ییوگب  یتسناوتیم  اـهزور  نآ 

هراچیب رظنفالتخا :، يهمادا  اب  تسا .» هدش  ردقم  ام  رب  هک  تسا  ییالب  دربن و  نیا  مینک ! ریگلفاغ  ار  اهنآ  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنهدیم .
دنتـسین يراک  هب  رداق  اهدرم  دننیبیم  یتقو  مه  اههچب  اهنز و  دـندرگیم . نامیـشپ  شیوخ  يهدرک  زاو  دـنتفایم  تشحو  هب  دـنوشیم و 

، هجحیذ متفه  هبنـشجنپ  بش  . دـنوشیم رثأتم  اهنآ  یتحاران  هیرگ و  زا  مه  اهدرم  دـنراذگیم . ار  نویـش  هیرگ و  يانب  دـنزابیم و  ار  دوخ 
ربمایپ وا  هک  دینادیم  ناتدوخ  امش  ادخب  :» دنیوگیم نایدوهی  رگید  هب  دیبع  نبدسا  هحفص 488 ] ناشیومع [  هیعس و  نارسپ  دیسا  هبلعث و 

همه زا  لوا  دناهدرک . نایب  ام  يارب  ار  ترایصوصخ  نیا  ریضنینب  ياملع  ام و  ياملع  تسه . ام  ياهباتک  رد  شتایصوصخ  تسا و  ادخ 
تایـصوصخ ام  يارب  شندرم  عقوم  دوب  يدوهی  ملاع  نیرتوگتـسر  هک  نابیه  نب  ریبج  نینچمه  درک . لقن  اـم  يارب  بطخا  نب  ییح  نیمه 
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نتفریذپ هب  رـضاح  نارگید  هک  دننیبیم  رفن  دنچ  نیا  یتقو  دیـشک »! میهاوخن  تاروت  زا  تسد  ام  : » دنیوگیم دومن .» نایب  ار  هدـنیآ  ربمایپ 
دنگوس هتسب و  نامیپ  دمحم  اب  امش  : » دیوگیم هظیرقینب  هب  مه  يدعـس  نب  ورمع  . دنوشیم ناملـسم  هدمآ  دورف  ژد  زا  هنابـش  دنتـسین  قح 
کمک يو  هب  مجاهم  نآ  ربارب  رد  دروآ  هلمح  وا  رب  ینمشد  هاگره  دینکن و  کمک  شنانمـشد  زا  کی  چیه  هب  يو  ربارب  رد  هک  دیدروخ 

تسد امش  اب  ناتتنایخ  رد  مدومنن و  تکرـش  ینکـشدهع  نیا  رد  امـش  اب  نم  دیتسکـش . دوب  وا  امـش و  نایم  هک  ار  يدهع  نیا  امـش  دینک .
ار داهنـشیپ  نیا  وا  منادیمن  نم  مسق  ادخ  هب  دیهدب . هیزج  دینامب و  تیدوهی  شیک  رب  دـییآ  رد  وا  نید  هب  دـیهاوخیم  رگا  الاح  متـشادن .
!« تسا نیا  زا  رتهب  ندرم  میریذـپب . ار  نآ  نتخادرپ  گنن  میهدـب و  جارخ  اهبرع  هب  میتسین  رـضاح  ام  : » دـنیوگیم هن »؟ اـی  دـنکیم  لوبق 
نب دمحم  هک  نارادساپ  هب  یتقو  دوشیم . ریزارـس  ژد  زا  هیعـس  نارـسپ  زا  سپ  بش  نامه  تسامـش .» زا  ادـج  نم  باسح  سپ  : » دـیوگیم
ارت : » دـیوگیم دـمحم  يدعـس .» نب  ورمع  : » دـهدیم باوج  یتـسیک »؟ : » دـسرپیم وا  زا  دـمحم  دروـخیمرب  تساـهنآ  سأر  رد  هملـسم 
بش ربمایپ و  دجسم  هب  دوریم  ات  دهدیم  وا  هب  روبع  يهزاجاو  مرذگرد .» رادوربآ  صاخشا  شزغل  زا  هک  رادب  نانچ  ارم  ایادخ ، متخانش .
ادخ هک  تسایمدآ  وا  : » دیامرفیم دنسرپیم . وا  يهرابرد  ربمایپ  زا  تساجک . وا  دنادیمن  یسک  دوشیم  هک  حبـص  دروآیم . حبـص  هب  ار 

ناـیدوهی عـضو  و  رتگـنت ، هچ  ره  هرـصاحم  هـکنآ  زا  سپ  «. داد تاـجن  هحفـص 489 ] ار [  وا  ناـمیپ ) دـهع و  هب   ) شیراداـفو تـکرب  هـب 
ار هبابلوبا  ربمایپ ، تسرفب . اـم  دزن  هرکاذـم  يارب  ار  رذـنملادبع  رـسپ  هباـبلوا  هک  دـنهدیم  ماـغیپ  ادـخ  لوسر  هب  دوشیم  راوشد  هظیرقینب 
زا دوشیم  اهنآ  ژد  دراو  یتقو  دناهتـساوخ .» هدرب و  مان  ار  وت  طقف  سوا  نایم  زا  نوچ  تیاهنامیپمه ، شیپ  ورب  : » دـیامرفیم هدرک  راـضحا 

هتساخرب دیـسا  نب  بعک  میدوب ». وت  نامیپمه  رادتـسود و  لئابق  يهمه  ربارب  رد  ام  هبابلوبا ، يا  : » دنیوگیم دنودیم و  وا  فرط  هب  وس  ره 
رگید ثاـعب و  قئادـح و  ياـهگنج  رد  وـت  يهلیبـق  يارب  وـت و  يارب  هـک  ینادیم  وـت  ریــشبوبا ، يا  : » دــناریم ناـبز  رب  ار  نانخــس  نـیا 

میتسه و يدوبان  يهناتسآ  رد  میاهداتفا و  تخس  ياهرصاحم  رد  ام  الاح  میدرک . اهیناشفناج  هچ  دیتشاد  تکرـش  نآ  رد  هک  ییاهگنج 
هب ای  ماش  روشک  هب  درادرب  ام  يهرـصاحم  زا  تسد  رگا  میوش . وا  طرـشالب  میلـست  هک  نیا  ات  دوش  رود  ام  ژد  رود  زا  تسین  رـضاح  دمحم 
«. درک میهاوخن  یهارمه  دیایب  وا  گنج  هب  هک  يرکـشل  چیه  اب  میاهدـنز  ات  داهن و  میهاوخن  وا  روشک  هب  مدـق  زگره  تفر و  میهاوخ  ربیخ 
ار وا  نخـس  دسا ، نب  بعک  دیوش .» دوبان  هک  دـنکیم  يراک  دـشاب  امـش  هارمه  نیا  یتقو  ات  : » دـیوگیم بطخا  نب  ییح  هب  هراشا  هبابلوبا 
! منکب هچ  نم  : » دیوگیم ییح  تسین .» رادربتسد  مه  الاح  درک و  راتفرگ  الب  نیا  هب  ارم  هک  دوب  وا  مه  ادـخ  هب  : » دـیوگیم هدرک  دـییأت 

مه نم  رـس  رب  دیآ  وا  رـس  رب  هچ  ره  متفگ  مدرک و  تکرـش  وا  تشونرـس  رد  درکن  يرای  سناش  یتقو  متـشاد . وا  يارب  تیقفوم  دـیما  نم 
اب مه  وت  دنوریم  تراسا  هب  میاههچب  نز و  موشیم و  هتـشک  نم  یتقو  هک  دراد  نم  لاح  هب  ياهدـیاف  هچ  : » دـیوگیم وا  هب  بعک  دـیایب .»

رظن الاح  : » دسرپیم هبابلوبا  زا  دسا  نب  بعک  هاگ  نآ  تسا »! هدش  ردقم  ام  رب  هک  تسا  ییالب  دربن  نیا  : » دیوگیم ییح  يوشب »! هتشک  نم 
 ] دـیقالب میلـست  هک  دریذـپیمن  ار  نیا  زج  يداهنـشیپ  چـیه  دـمحم  میاهدـیزگرب . ار  وت  سوا  يهلیبق  دارفا  يهمه  نایم  زا  اـم  تسیچ »؟ وت 

شیوخ يولگ  ریز  هب  هک  یلاـح  رد  هباـبلوبا  میوش »! وا  طرـشالب  میلـست  هک  تسا  تحلـصم  اـیآ  وت  رظن  هب  میوش . وا  طرـش  هحفص 490 ]
: دیوگیم دوشیم و  نامیشپ  تخس  هاگ  نآ  دیرب ! دهاوخ  رس  ار  ناتهمه  ینعی  دیوش .» وا  طرـشالب  میلـست  هلب ، : » دیوگیم دنکیم  هراشا 
ژد زا  و  مدرک »! تنایخ  شربمایپ  ادـخ و  هب  : » دـیوگیم هباـبلوبا »؟ يا  دوشیم  هچ  ارت  : » دـسرپیم وا  زا  بعک  نوعجار .» هیلا  اـنا  اـنا هللا و  »
هب وا  اما  دننکیم . يرامشهقیقد  وا  تشگزاب  راظتنا  رد  ناناملسم  دوشیم . سیخ  کشا  زا  شنساحم  ات  نایرگ  دوشیم  ریزارـس  هظیرقینب 

ربنم و ربارب  هک  ینوتس  هب  ینامسیر  اب  ار  دوخ  دسریم و  هنیدم  دجسم  هب  ات  دوریم  تسا  ژد  تشپ  هک  یهار  زا  نانآ  دزن  نتـشگزاب  ياج 
دینک اـهر  شدوخ  لاـح  هب  ار  وا  : » دـیامرفیم دـسریم ، ربماـیپ  هب  ربـخ  . ددـنبیم تسا  ربماـیپ -  رـسمه  هملـسما - يهناـخ  برد  کـیدزن 

نم شیپ  هک  لاح  یلو  متـساوخیم . شزرمآ  ادخ  زا  شیارب  دوب  هدمآ  نم  شیپ  وا  رگا  دنک . دیامرف  هدارا  هچ  نآ  يو  قح  رد  دـنوادخات 
تسا و هتفرورف  يرازنجل  رد  هک  دنیبیم  باوخ  رد  قدنخ  يهرـصاحم  مایا  رد  هبابلوبا  «. دینک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  تسا  هتفر  هدـماین و 

دوخ تسا . ناور  یبآ  يوج  دنیبیم  دعب  دوش . هفخ  نآ  دنگ  يوب  زا  تسا  کیدزن  دیایب و  ونریب  نآ  زا  دناوتیمن  دـنکیم  شالت  هچ  ره 
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. نآ ریبـعت  يارب  دـنکیم  ناتـساد  رکبوـبا  يارب  ار  شباوـخ  دـهدیم . رطع  يوـب  شنت  دـنیبیم  دزاـسیم و  هزیکاـپ  دـیوشیم و  نآ  رد  ار 
هک مایا  نیا  رد  دوشیم .» هدودز  مغ  نآو  دیآیم  دیدپ  یـشیاشگ  دعب  دوشیم . وت  مغ  ثعاب  هک  دز  یهاوخ  يراک  هب  تسد  : » دـیوگیم

نیا یحو  هار  زا  دریذـپب و  ار  وا  يهبوت  دـنوادخ  هک  دربیم  نیا  دـیما  دـتفایم و  باوخ  نآ  داـی  هب  تسا  هتـسب  دجـسم  نوتـس  هب  ار  دوـخ 
وا يهبوت  ادخ  ای  دورب و  ایند  زا  ای  هک  دیما  نیدب  تسا  هتسب  دیدش  يامرگ  رد  نوتس و  نامه  رب  زور  هنابش  تفه  دیامرف . مالعا  ار  شریذپ 

زامن دزاـسب و  وضو  دـشاب  مزـال  رگا  هحفـص 491 ] ات [  دـنکیم  زاب  ردـپ  مادـنا  زا  ار  نامـسیر  هدـمآ  زامن  ماـگنه  هب  شرتخد  دریذـپب . ار 
رگا هک  نیا  سرت  زا  دنکفایم . نوریب  دکمیم و  ناهد  رد  ار  ییامرخ  يهناد  دروآیم . شیارب  امرخ  هناد  دنچ  مه  راطفا  عقوم  رد  دناوخب .

در دنک و  شنامرد  دعب  اهلاس  ات  دوشیم  روبجم  هک  يروط  هب  دنکیم  مخز  ار  شناوزاب  مه  نامسیر  دریذپن . ار  وا  يهبوت  دنوادخ  دروخب 
زج ار  ادص  هک  دوشیم  نیگنـس  شـشوگ  هک  ددرگیم  قمریب  لاحیب و  نانچ  امرگ  یتخـس  یکاروخیب و  زا  دنامیم . هشیمه  يارب  نآ 

دنیبیم هملسما  ناهاگرحس  تسا . هتفخ  هملـسما  يهناخ  رد  ربمایپ  یبش  . درذگیم وا  رب  ماش  حبـص و  ره  مه  ربمایپ  دونـشیمن . یتخـس  هب 
یهدیم هزاجا  : » دسرپیم دش .» هتفریذپ  هبابلوبا  يهبوت  : » دیامرفیم درادب ؟ نادنخ  ار  وت  ادخ  يدـنخیم  هچ  يارب  : » دـسرپیم ددـنخیم .

ادخ هک  وت  هب  مهدیم  هدژم  هبابلوبا ! يآ  : » دـیوگیم دوریم و  قاطا  برد  هب  ورب .» یهاوخیم  رگا  : » دـیامرفیم مهدـب »؟ ربخ  وا  هب  مورب 
دیاب هک  تسوا  دیایب . ادخ  لوسر  دیاب  هن ! : » دیوگیم دننک . زاب  ار  وا  ات  دنودیم  دندجـسم  رد  هک  یناناملـسم  تسا »! هتفریذـپ  ار  تاهبوت 
ربمایپ تمدخ  هب  دعب  زور  دنچ  دیاشگیم . يو  مادنا  زا  نامسیر  دیآیم  نوریب  حبص  زامن  يارب  ربمایپ  نوچ  دنک .» زاب  ممادنا  زا  نامـسیر 

هقدص شربمایپ  ادخ و  هار  رد  مراد  هچ  ره  منکیم و  ترجه  ماهدش  هانگ  بکترم  نآ  رد  هک  نیمزرـس  نیا  زا  نم  : » دنکیم ضرع  هدـمآ 
زج شرمع  زور  نیرخآ  ات  دهدیم . هقدص  ار  شیوخ  ییاراد  موس  کی  یهدب .» ار  تییاراد  موس  کی  تسا  یفاک  : » دـیامرفیم مهدیم .»
ادخ لوسر  نامرف  هب  دنوشیم . طرش  دیق و  نودب  میلست  دنیآیم و  هوتس  هب  هظیرقینب  هرـصاحم ، دیدشت  اب  . دنزیمن رـس  يو  زا  کین  راک 

تنوکس ییاج  رد  هروآ  نوریب  ژد  زا  زین  ار  اههچب  نز و  درادیم . هاگن  فرط  کی  رد  ددنبیم و  ار  اهنآ  ياهدرم  تک  هملسم  نب  دمحم 
هحفص 492] دوشیم [ . اهنآ  یتسرپرس  رومأم  ربمایپ  فرط  زا  تسا -  هدوب  اهنآ  گرزب  ياملع  زا  اقباس  هک  مالس -  نب  هللادبع  دهدیم و 

رازه ود  هرز ، دصیـس  تسا ، ریـشمش  دـصناپ  رازهکی و  دوشیم : يروآعمج  تساهنآ  ژد  هعلق و  رد  هحلـسا  سابل  هلیـسو و  هیثاـثا و  هچنآ 
هتخیر رود  همه  هک -  نآ -  ياههرمخ  بارـش و  رایـسب ، ياهفرظ  هیثاثا ، يداـیز  رادـقم  یمرچ ، يزلف و  رپس  دـصناپ  رازه و  کـی  هزین ،

. دنیـشنیم ياهشوگ  هب  ادخ  لوسر  . رتش دنفـسوگ و  يدادـعت  و  شکبآ ، رتش  يدادـعت  دـننک -  باسح  ار  نآ  سمخ  هکنآیب  دوشیم 
اب شیپ  یتدم  هک  يراد  دای  هب  دناهدوب . ام  عفدم  نامیپمه و  جرزخ ، ربارب  رد  اهنیا  : » دنکیم ضرع  هدمآ  شتمدـخ  هب  سوا  يهلیبق  نادرم 

دازآ يدیـشخب و  وا  هب  ار  هرزیب  رفن  دصیـس  شوـپهرز و  رفن  دـصراهچ  يدرک : يراـتفر  هـچ  یبا -  نـب  هللادـبع  ناـنامیپمه  عاـقنیقینب - 
اب کیاکی  دنامیم . شوماخ  نانچمه  شخبب »! ام  هب  ار  اهنآ  دناهدش . نامیشپ  دنا  هدرک  ینکـشنامیپ  هک  نیا  زا  ام  نانامیپمه  نیا  يدرک .

اهنآ يهرابرد  نداد  مکح  هک  دیقفاوم  : » دیامرفیم هدرک  نانآ  هب  يور  هاگ  نآ  دنیوگیم . نخس  عوضوم  نیا  رد  ناوارف  سامتلا  رارصا و 
، ماگنه نیا  رد  دوشیم .» راذـگاو  ذاعم  نب  دعـس  هب  رایتخا  نیا  : » دـیامرفیم میقفاوم .» يرآ ، : » دـنیوگیم دـشاب »؟ امـش  يهلیبق  زا  يدرم  اب 

تسا ناریسا  هب  نداد  ناماس  رس و  نایمخز و  ياوادم  لوؤسم  هک  تسا  هبتع  نب  دعس  رتخد  هبیعک  يهمیخ  رد  دجـسم و  رد  ذاعم  نب  دعس 
هب سوا  دارفا  تسا . هداد  ياج  همیخ  نآ  رد  ار  دعـس  ربمایپ ، دنکیم . یتسرپرـس  ار  راک  سکیب و  دارفا  ددرگیم و  اههدشمگ  لابند  هب  و 

یفیل و یـششوپ  نآ  رب  تساـمرخ و  فـیل  زا  ینامـسیر  شاهناـهد  هک  دـنناشنیم  یغـالا  رب  ار  وا  وا . شیپ  دـنوریم  نخـس ، نـیا  ندـینش 
يهراـب رد  يریگمیمـصت  رما  ادـخ  لوـسر   » هک دـنراذگیم  ار  اـنمت  شهاوـخ و  ياـنب  دـنوشیم و  عـمج  شرود  هـب  دـناهداهن . ياهچراـپ 

رد یبا  نب  هللادبع  هک  يدـید  ریگب ! اهنآ  عفن  هب  میمـصت  نیاربانب  ینک . يراتفرـشوخ  نانآ  اب  ات  تسا  هدومرف  راذـگاو  وت  هب  ار  تنانامیپمه 
! وت یماظن  نادحتم  دنتـسه  یماظن  نادحتم  اهنیا  : » دیوگیم وا  هحفـص 493 ] هب [  هفیلخ  نب  كاحـض  درک »؟ هچ  شدوخ  نانامیپمه  دروم 

تارفن اهنیا  دناهتـسج . هانپ  وت  هب  دـناهداد و  حـیجرت  نارگید  رب  ار  وت  مه  الاح  دنتـسب . گنج  هب  رمک  وت  زا  عاـفد  يارب  اـهگنج  يهمه  رد 
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تسین کش  نک . يراتفرشوخ  تدوخ  نانامیپمه  یماظن و  نادحتم  اب  : » دیوگیم شقو  نب  ۀمالـس  هب  هملـس  دنراد .» رایـسب  رتش  یگنج و 
هللادبع زا  رتدب  وت  دناهدرک . يرای  ار  وت  اهگنج  رگید  قئادـح و  ثاعب و  ياهگنج  رد  دـننامب ! هدـنز  اهنیا  درادیم  تسود  ادـخلوسر  هک 

« میاهدش تیوقت  میاهدرک و  هیکت  اهنآ  کمک  هب  میاهدـش . زوریپ  میاهدـیگنج و  اهنیا  کمک  هب  ام  : » دـیوگیم رگید  یکی  شابن .» یبا  نب 
هدیـسر ییاج  هب  دعـس  : » دیوگیم دننارذگیم  دـح  زا  ار  یفرحرپ  رارـصا و  یتقو  دروآیمن . نابز  رب  ياهملک  دعـس  تدـم ، نیا  مامت  رد 

موق  » هک دشکیمرب  درد  زا  يدایرف  هفیلخ  نب  كاحـض  دهدن »! رارق  ریثأت  تحت  يرگـشنزرس  چیه  شنزرـس  ادـخ  راک  رد  ار  وا  هک  تسا 
بطاح يدب »! ربخ  هچ  هآ ! : » دیوگ یم  ریشق  نب  بتعم  تسا ! مامت  هظیرقینب  راک  دیوگیم : سوا و  نایم  هب  دوریم  و  دندش »! هراچیب  نم 
شرود هب  ناناملـسم  هک  دـسریم  ربمایپ  تمدـخ  هب  ات  دـیآیم  ذاعم  نب  دعـس  «. دـنتفر داـب  رب  نم  موق  ماجنارـس ، : » دـیوگیم يرفظ  هیما  نب 

مالس يو  هب  کیاکی  دنتـسیایم و  اپرب  مظنم  فص  ود  رد  سوا  نادرم  دیزیخرب .» ناتـسیئر  روضح  رد  : » دیامرفیم وا  ندید  اب  دناهتـسشن .
ار اهنآ  تشونرس  ادخلوسر  : » دنیوگ یم  دعس  هب  دنربمایپ  روضح  رد  هک  ینایسوا  يو . ترـضح  هب  دسر  یم  ات  دنیوگ  یم  دماشوخ  هدرک 

هداهن نانآ  هب  يور  ذاعم  نب  دعـس  هدـب »! یبوخ  مکح  ناشقح  رد  روآ و  رطاخ  هب  دناهدیـشک  وت  يارب  هک  ار  یتاـمحز  تسا . هدرپس  وت  هب 
میاهداد تیاضر  وت  مکح  هب  تبایغ  رد  : » دنهد یم  باوج  دیتسه »؟ یـضار  منک  رداص  هظیرقینب  دروم  رد  نم  هک  یمکح  هب  : » دسرپ یم 

تنم عاقنیقینب  هحفـص 494 ] زا [  شیوخ  نانامیپمه  دروم  رد  يرگید  نآ  هک  یهن  تنم  ام  رب  هک  دـیما  نیدـب  نامدوخ و  رایتخا  هب  مهنآ 
چیه زا  : » دـیوگیم دعـس  میدـنمزاین » وت  لباقتم  تمدـخ  هب  تقو  ره  زا  شیب  زورما  دوریمن و  تدای  زا  میاهدرک  وت  هب  هک  یتامدـخ  داهن 

دـهع و هب  ار  امـش   » هک دـهدیم  دـنگوس  ار  اهنآ  هاگنآ  تسیچ »؟ شدوصقم  : » دـنیوگیم دوخ  اـب  دومن »! مهاوخن  غیرد  امـش  هب  یتمدـخ 
بناج رگید  هب  ور  سپـس  يرآ .» : » دنیوگیم ادصمه  مهدیم »؟ امـش  دروم  رد  نم  هک  تسا  نامه  مکح  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  نامیپ 

مه امـش  : » دـسرپیم تسا و  هدـنادرگن  وس  نادـب  نخـس  يور  شروضح  مارتحا  هب  رتشیپ  دـهنیم و  تسا  هتـسشن  نآ  رد  ادـخ  لوسر  هک 
: دـیوگیم ذاعم  نب  دعـس  ماـگنه ، نیا  رد  يرآ .» : » دـنیوگیم دناهتـسشن  وا  فارطا  رد  هک  یناـسک  ادـخ و  ربماـیپ  تسا »؟ نیمه  ناـترظن 

ادخ لوسر  ددرگ »! میـسقت  لاوما  دنیآ و  رد  تراسا  هب  اههچب  اهنز و  دوش و  تشک  یغلاب  ره  هک  منکیم  مکح  اهنآ  دروم  رد  نم  کنیا  »
ادـخ اب  شیپ  بش  ذاعم  نب  دعـس  «. تسا هدومرف  رداص  نامـسآ  تفه  زارف  زا  لجوزع  يادـخ  هک  يدرک  رداـصیمکح  : » دـیامرفیم وا  هب 
ردق نآ  میارب  یموق  چیه  اب  ندـیگنج  اریز  رادـهاگن ، نآ  يارب  ارم  تسه  شیرق  اب  یگنج  مه  زاب  رگا  ایادـخ ، : » تسا هدرک  شیاین  نینچ 
نایاپ هب  اهنآ  اب  گنج  رگا  دناهدنار . نوریب  دناهدرک و  تیذا  ار  وا  دناهدرمـش و  وگغرد  ار  ادخ  لوسر  هک  یموق  اب  هک  تسین  دـنیاشوخ 

دنوادخ ناس ، نیدب  ربم »! ایند  زا  ارم  ياهتخاسن  نشور  هظیرقینب  زا  ماقتنا  هب  ار  ماهدید  ات  یلو  امرف ، نم  بیـصن  ار  تداهـش  تسا  هدیـسر 
نز و دنربیم و  دیز  نب  ۀماسا  يهناخ  هب  ار  ناریسا  ربمایپ ، روتسدب  . دزاسیم نشور  نئاخ  نکـشنامیپ  موق  نآ  زا  يریگماقتنا  اب  ار  وا  مشچ 
. دـنرچب ات  دـننکیم  اهر  نابایب  رد  زین  ار  اهدنفـسوگ  رتش و  ثراح . رتخد  يهناـخ  هب  اـههچراپ  ساـبل و  هیثاـثا و  اههحلـسا و  اـب  ار  اـههچب 

رگیدکی دنروآیم . رس  هب  تاروت  ندناوخ  هب  ار  بش  دنروخیم . هدیوج  غالا  لثم  بش  رـسارس  ات  دنزیریم  اهنآ  ولج  ار  امرخ  ياههسیک 
هنیدم رازاب  هب  ربمایپ  هجحیذ -  متـشه  هعمج  دعب -  زور  . دـننکیم شرافـس  تاروت  هب  هحفـص 495 ] کسمت [  شیوخ و  نید  ظـفح  هب  ار 
دادتما گنر  ینوتیز  ياهگنس  ات  يودع  مهجوبا  يهناخ  ياج  زا  هک  دننکب  اج  نآ  رد  یلیطتـسم  ياههلاچ  ات  دهدیم  روتـسد  دوریم و 
نادرم اـت  دـهدیم  روتـسد  هاـگ  نآ  دـننکیم . ار  لکـش  لیطتـسم  ياـههلاچ  نآ  نارگید  دنیـشنیم و  شباحـصا  ناـگرزب  اـب  دوـخ  دراد .

دـسا نب  بعک  زا  اهنآ  دننزیم . ندرگ  اههلاچ  نآ  رانک  رد  ار  اهنآ  ماوع  نب  ربیز  مالـسلاهیلع و  یلع  دنروآیم و  هتـسدهتسد  ار  هظیرقینب 
هب امـش  امـش ، رب  ياو  تسا . دب  دیآیمن و  ناتـشوخ  هجوچیه  هب  هک  يراک  : » دیوگیم دـنکیم »؟ هچ  ام  اب  دـمحم  وت  رظن  هب  : » دنـسرپیم
ره دنتـسیایمن و  زاب  امـش  ندناوخ  ارف  زا  مدکی  دنناوخیم و  ارف  ار  هتـسدهتسد  هک  دینیبیمن  رگم  دیدربیمن ! راک  هب  ار  ناتلقع  هجو  چیه 
اب امـش  دـینکن و  ار  راـک  نیا  هک  مدرک  شرافـس  داهنـشیپ و  امـش  هب  نم  تسا ! ندز  ندرگ  يهیـضق  هیـضق ، ددرگیمنرب ! دوریم  مه  هـک 

دمحم ام و  نایم  هک  ار  ینامیپ  میدوبن  یضار  هجو  چیه  هب  ام  تسا . هتشذگ  شنزرـس  تقو  : » دنیوگیم وا  هب  دیدرک »! ار  راک  نیا  رارـصا 
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هب هک  اهشنزرس  نیا  زا  : » دیوگیم ییح  مینک .» هئطخت  ار  وت  میمصت  هیرظن و  میتساوخن  یتفرگ  ار  میمـصت  نیا  نوچ  یلو  مینکـشب  تسا 
هتسدهتسد !« دینک هدامآ  ریـشمش  ریز  رد  ییابیکـش  يارب  ار  ناتدوخ  داد . دهاوخن  رییغت  ار  امـش  تشونرـس  هک  دیرادرب  تسد  دینکیم  مه 

دناهتـسب و شندرگ  هب  ار  شیاهتـسد  هک  دـنروآیم  یلاـح  رد  ار  وا  دـسریم . بطخا  نب  ییح  هب  تبون  اـت  دـننزیم . ندرگ  دـنروآیم و 
یسک شگرم  زا  سپ  ات  دنکیم  هراپهراپ  ار  شیاهبنارگ  خرس  نهاریپ  دسریم  یتقو  ندش . هتشک  يارب  تسا  هدرک  نت  رب  یخرـس  نهاریپ 

! ادخ هب  ارچ  : » دیوگیم تخادنین »؟ ام  گنچ  هب  ار  وت  ادخ  ادخ ! نمـشد  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  ادـخ  لوسر  درواین ! نوریب  وا  نت  زا  ار  نآ 
يراد وت  هک  یسایس  رادتقا  هحفص 496 ] هب [  هک  مدمآرب  نآ  یپ  زا  نم  منکیمن . تمالم  متساخرب  وت  ینمـشد  هب  هک  نیا  زا  ار  مدوخ  نم 

هب ار  وا  ادـخ  هک  ره  اما  مروآ  مهارف  وت  هیلع  ورین  ات  مدز  يرد  ره  هب  نم  تخادـنا . وت  لاگنچ  هب  ارم  دادـن و  قیفوت  ادـخ  یلو  مباـی  تسد 
تسا و يریدقت  درادن . یبیع  دروآ  شیپ  ادـخ  هک  ياهثداح  مدرم ! : » دـیوگیم هدرک  ناناملـسم  هب  ور  دـعب  دـباین .» يروای  دروآ  تسکش 

نب لازغ  سپس  دننزیم . ندرگ  هدرب  ار  وا  تسا »! هدش  هدز  مقر  لیئارـساینب  رب  هک  تسا  يدربن  تسا . هدش  تبث  اضق  ناوید  رد  هک  يرما 
ربمایپ روتـسد  هب  ار  وا  مساقلاوبا .» يا  يرآ  : » دیوگیم تخادنین »؟ ام  گنچ  هب  ار  وت  ادـخ  : » دـسرپیم وا  زا  ربمایپ  دـنروآیم . ار  لیئومس 

يو تسا . هدرک  يزارد  تسد  هدش و  زیوالگ  دروایب  ار  وا  هتـساوخ  هک  یـصخش  اب  وا  دنروآیم . ار  سیق  نب  شابن  دعب ، دـننزیم . ندرگ 
و  ) ریـشمش رگم  ياهدرک ؟ ار  راک  نیا  ارچ   » هک دـنکیم  باتع  ار  ناملـسم  نآ  ربمایپ  تسا . هدـش  حورجم  اـت  هدز  وا  ینیب  رب  یتشم  راـچان 

يا دنگوس  تاروت  هب  : » دیوگیم شابن  دزیرگب »! ات  دش  زیوالگ  نم  اب  ادخ ، لوسر  يا   » هک دنکیم  ضرع  تسین »؟ یفاک  وا  يارب  مادعا )
هتـشک ماهفیاـط  دارفا  رگید  هک  ییاـج  رد  میاـیب و  هک  نی  زا  نم  تشاذـگیم  دوخ  لاـح  هب  ارم  وا  رگا  دـیوگیم . غورد  وا  هک  مساـقلاوبا 

رهظ زا  شیپ  دیراذگب  دینک . يراتفرشوخ  ناریـسا  اب  : » دیامرفیم شرافـس  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  متـشادن .» یئابا  موش  هتـشک  دناهدش 
هب تسد  باتفآ  يامرگ  دیراذگن  دـینک . مادـعا  ار  هیقب  تقو  نآ  دوش . کنخ  اوه  ات  دـیهدب  اهنآ  هب  درـس  بآ  دـنباوخب . هدرک  تحارتسا 

کنخ اوه  یتقو  دنهدیم . اهنآ  هب  كاروخ  بآ و  دنباوخب و  ات  دـنراذگیم  تسایمرگ  یباتفآ  زور  هک  زور  نآ  دـهد »! ریـشمش  يامرگ 
هدرازگ زامن  هلبق  ود  ره  هب  ور  هدرک و  تعیب  يو  اب  هک  تسا  ربمایپ  ياههلاخ  زا  یکی  سیق  رتخد  یملـس  . دـننکیم مادـعا  ار  هیقب  دوشیم 

رتخد یملس  هب  دوشیم  ریسا  یتقو  تسانشآ . مه  هداوناخ  نیا  اب  دراد و  دمآ  تفر و  سیق  نب  طیلـس  وا  ردارب  اب  لیئومـس  نب  ۀعافر  تسا .
هب وت  مراد و  یتمرح  امـش  اب  یتسود  رطاخ  هب  نم  نوچ  دـنک ، دازآ  ارم  هحفـص 497 ] ات [  نک  تبحـص  دمحم  اب   » هک دهدیم  ماغیپ  سیق 
وا زا  ربمایپ  دروآیم . ربمایپ  تمدخ  هب  دوخ  اب  ار  هعافر  یملس  دوب .» مهاوخ  امش  نونمم  تمایق  زور  ات  راک  نیا  اب  یتسه . وا  ردام  يهلزنم 
زا هطبار ، نیا  رطاخ  هب  تشاد و  دـمآ  تفر و  ام  يهناخ  هب  لیئومـس  نب  ۀـعافر  : » دـنکیم ضرع  ناـج »! هلاـخ  تسا  هدـش  هچ  : » دـسرپیم

تـسا هداد ، رارق  یملـس  هاـنپ  رد  ار  دوـخ  هک  دـنکیم  هعاـفر  هب  یهاـگن  ربماـیپ  شخبب .» نم  هب  ار  وا  نیارباـنب  تـسا . رادروـخرب  یتـمرح 
دهاوخ رتش  تشوگ  دـناوخ و  دـهاوخ  زامن  وا  : » دـیوگیم تسا  هدـش  لاحـشوخ  هک  یملـس  دـشابوت .» رایتخا  رد  وا  بوخ ، : » دـیامرفیم

«. تسا دـب  شدوخ  يارب  دـنامب  شیوخ  شیک  رب  رگا  و  تسا . بوخ  شدوـخ  يارب  دـناوخب  زاـمن  رگا  : » دـیامرفیم يدـنخبل  اـب  دروـخ .»
كرت دیآیمن و  ششوخ  بقل  نیا  زا  دنناوخیم . یملس )  ) رذنملاما يهدش  دازآ  ار  وا  دوشیم . ناملـسم  لیئومـس  نب  ۀعافر  دعب ، يدنچ 

زا ار  وت  يدازآ  نوچ  تققح  رد  متـسین ، وت  کلام  نم  ادخ  هب  : » دهدیم ماغیپ  وا  هب  دنکیم  ادیپ  عالطا  یتقو  یملـس  دـیوگیم . هناخ  نآ 
وت یگداوناخ  مان  يدـنواشیوخ و  تبـسن  یتسه و  دازآ  وت  دـناهداد . وت  هب  ار  بقل  نیا  دیـشخب  نم  هب  ار  وت  وا  مدرک و  اضاقت  ادـخ  لوسر 

ضرع هدمآ  ربمایپ  تمدخ  هب  رذـنم  نب  بابح  هدابع و  نب  دعـس  . دریگیم رـس  زا  یملـس  يهناخ  هب  ار  دوخ  دـمآ  تفر و  سپ ، تساجرب .»
ذاـعم نب  دعـس  دـنتحاران .» شیوـخ  ناـنامیپمه  ندـش  هتـشک  زا  هک  تساـهنآ  ناـمیپمه  هظیرقینب  هک  اـج  نآ  زا  سوا  يهلیبـق  : » دـننکیم

دنتحاراـن هک  نارگید  تسین ، تحاراـن  راـک  نیا  زا  تسه  وا  رد  يریخ  تسا و  یبوـخ  مدآ  سوا  زا  هک  ره  ادـخ ، لوـسر  يا  : » دـیوگیم
نایم نتشک  يارب  ار  نیموکحم  ادخ ، لوسر  يا  : » دیوگیم ریضح  نب  دیـسا  دزاسن »! دونـشخ  ار  اهنآ  زگره  ادخ  دنـشاب و  تحاران  راذگب 

هحفـص همه [ ، زا  شیپ  دـلامب ! كاخ  هب  ار  شغامد  ادـخ  تسا  ینابـصع  تحاران و  هک  ره  ات  نک  میـسقت  سوا  يهلیبق  ياههداوناخ  مامت 
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ندرگ ریـضح  نب  دیـسا  دتـسرفیم . لهـشالادبعینب  يهلحم  هب  ار  نیموکحم  زا  رفن  ود  ربمایپ ، تسرفب .» نم  يهناخ  هب  ار  ییات  دنچ  [ 498
ار یکی  ندرگ  راین  رـسپ  هدربوبا  هک  دتـسرفیم  هثراحینب  يهلحم  هب  مه  ار  رفن  ود  ار . یمود  ندرگ  هلئانوبا  و  دـنزیم ، ار  ود  نآ  زا  یکی 
. ار صالخ  يهبرـض  عفار  نب  ریهظ  دـنزیم و  ندرگ  ربج  نب  سبعوبا  ار  يرگید  و  دروآیم ، دراو  ار  صالخ  يهبرـض  هصیحم  دـنزیم و 

ریـسا ود  هیواعمینب  يارب  دنزیم . ندرگ  ثراح  نب  رـضن  ار  يرگید  نامعن و  نب  ةداتق  ار  یکی  دنتـسرفیم . رفظینب  يارب  مه  ار  ریـسا  ود 
شدرارب دیز و  نب  ۀبقع  تساهنآ . نامیپمه  یلب و  يهلیبق  زا  هک  رصع  نب  نامعن  ار  يرگید  دشکیم و  کیتع  نب  ربج  ار  یکی  دتسرفیم .

ینب يارب  ریمع . نب  ملاس  ار  يرگید  دشکیم و  هدعاس  نب  میوع  ار  یکی  دراپسیم . فوع  نب  ورمع  ینب  هب  نتـشک  يارب  ار  دیز  نب  بهو 
: دسرپیم ربمایپ  دـنروآیم . هتـسب  تسد  يورابیز -  يدرم  تسا و  هفیاط  نآ  سیئر  هک  ار -  دـسا  نب  بعک  . دتـسرفیم مه  دـیز  نب  ۀـیما 

تلاسر يهدننک  قیدصت  هک  شارخ  نبا  يهناهاوخریخ  شرافـس  زا  امـش  : » دیامرفیم مساقلاوبا .» يا  يرآ  : » دـیوگیم دـسا »؟ نب  بعک  »
هک دادن  روتسد  امش  هب  وا  رگم  دیدرکن . هدافتـسا  دوب  نم  تلاسر  يهدننک  قیدصت  هک  شارخنبا  يهناهاوخریخ  دیدرکن . هافتـسا  دوب  نم 
هن رگا  مساقلاوبا . يا  دنگوس  تاروت  هب  يرآ  : » دیوگیم دیناسرب ؟ نم  هب  ار  وا  مالـس  دـیدوب  نم  روهظ  دـهاش  رگا  دـینک و  يوریپ  نم  زا 

رادـیاپ دوـهی  نید  رب  نم  یلو  مدرکیم ، يوریپ  وـت  زا  ماهدیـسرت  راـبگرم  ریـشمش  زا  هک  درک  دـنهاوخ  مهتم  دارم  ناـیدوهی  هک  دوـب  نـیا 
نب بعک  لیئومـس و  نب  لازغ  سق و  نب  شابن  بطخا و  نب  ییح  مادع  زا  ادخ  لوسر  یتقو  . دننزب ندرگ  ار  وا  ات  دهدیم  نامرف  منامیم »!

مادـعا دروآیم و  هتـسدهتسد  دعـس ، وـت .» يهدـهع  رب  هـیقب  نتـشک  : » دـنیوگیم ذاـعم  نـب  دعــس  هـب  دزیخیمرب و  دـباییم  تـغارف  دـسا 
هب دزیخیمرب و  دباییم  تغارف  دسا  نب  بعک  لیئومس و  نب  لازغ  سیق و  نب  شابن  بطخا و  نب  ییح  مادعا  زا  ادخ  لوسر  یتقو  . دنکیم

نایدوهی زا  ینز  هظیرقینب  نایم  رد  . دـنکیم مادـعا  دروآیم و  هتـسدهتسد  دعـس ، وت .» يهدـهع  رب  هیقب  نتـشک  : » دـیوگیم ذاعم  نب  دـعس 
تدش هرصاحم  یتقو  دنرادیم . تسود  هناقـشاع  ار  رگیدکی  تسا و  یظرق  يدرم  رـسمه  هحفص 499 ] هک [  هتابن  مان  هب  تسه  ریـضنینب 

ام ياهدیمهف . وت  هک  تسا  روطنیمه  مسق  تاروت  هب  : » دیوگیم دـش »! میهاوخ  ادـج  مه  زا  : » دـیوگیم شرهوش  هب  هیرگ  اب  هتابن  دریگیم 
وت دش  زوریپ  دمحم  رگا  نکفیب . اهنآ  رس  رب  جرب  يالاب  زا  رادرب و  ار  ساتسد  نیا  ایب  یتسه . نز  وت  میاهتشکن . ناناملـسم  زا  یـسک  زونه 

. دیاینرد يرگید  رتسب  هب  دوش و  مادعا  مرج  نیدب  وا  زا  سپ  ات  دیوگیم  ار  نیا  دـشکیمن .» ار  ینز  چـه  وا  تشک و  دـهاوخن  ینز  هک  ار 
هب هتشادرب  ار  ساتسد  گنس  هتابن  دنشاب . هیاس  رد  ات  دننیشنیم  جرب  نیا  راوید  ریز  یهاگ  مالسا  نارادساپ  تساطاب . نب  ریبز  جرب  رد  هتابن 

هدمآ دورف  وا  رس  رب  گنس  هک  دنامیم  دیوس  نب  دالخ  اهنت  دنوشیم . هدنکارپ  هجوتم و  نارادساپ  دنکفاورف . ات  دروآیم  جرب  راوید  يهبل 
هب هتابن  دنوشیم  مادعا  هظیرقینب  نارواگنج  هک  يزور  دنیـشنیمن . جرب  راوید  ریز  هب  يرادساپ  چـیه  رگید  دزاسیم . یـشالتم  ار  شزغم 

ییادـص هناخ  نوریب  زا  ناهگان  دنـشکیم »! دـنراد  ار  هظیرقینب  نارـس   » هک نتفگ  ندادرـس و  ههقهق  هب  دـنکیم  انب  هدـمآ  هشیاع  يهناـخ 
باوج شینابز  نیریـش  نامه  اب  ارچ »؟ : » دسرپیم هشیاع  دننزیم »! ادص  دنراد  ارم  ادخ  هب  : » دیوگیم هشیاع  هب  هتابن »! يآ   » هک دـیآیمرب 
دمحم نارای  رـس  رب  ار  ساتـسد  ات  تفگ  نم  هب  : » دـیوگیم داد »؟ نتـشک  هب  ارت  روطچ  : » دـسرپیم داد »! نتـشک  هب  ارم  مرهوش  : » دـهدیم

دالخ لتق  مرج  هب  ار  وا  ربمایپ  روتـسد  هب  دننک »! مادعا  مرج  نآ  هب  ارم  دنهاوخیم  الاح  دش . دروخ  نانآ  زا  یکی  رـس  ات  مدـنکفا  منکفیب و 
رگا ات  دننکیم  هنیاعم  ار  وا  دنراد  کش  يریـسا  دروم  رد  هاگره  دننکیم  مادـعا  ار  غلاب  صاخـشا  طقف  نوچ  . دـننکیم مادـعا  دـیوس ، نب 

هحفص 500] ات [  [ 483  ] دنرفن هاجنپ  دصتفه و  هک  اهنآ  مادـعا  دـشاب . اههچب  نز و  يهگرج  رد  هن  رگ  دوش و  هتـشک  تسا  هدروآرب  يوم 
هک ماگنه  نیا  رد  دننکیم . مادعا  تسامرخ  يهخاش  زا  هک  ییاهلعشم  رون  ریز  ار  اههتسد  نیرخآ  دشکیم . لوط  هتشذگ  بش  زا  یـساپ 

رتخد هلمر  يهناخ  رد  هک  هظیرقینب  نانز  . دـنزیریم كاخ  تسا  هدـش  هدـنکفا  قدـنخ  رد  هک  اـهنآ  يهشـال  رب  تسا  هتـشگ  دـیدپان  قفش 
دـهن و تنم  ام  نادرم  رب  دـمحم  دـیاش   » هک دـناهشیدنا  نیا  رد  بش  يهمه  دـنربیم  رـس  هب  هثراح  نب  دـیز  رـسپ  هماسا  يهناـخ  ثراـح و 

ياهوم دننزیم و  كاچ  نابیرگ  دنهدیم و  رس  نویش  دنوشیم  هاگآ  اهنآ  مادعا  زا  هک  حبـص  دریذپب »! ياهیدف  اهنآ  زا  ای  دزاس  ناشدازآ 
تاجن مادعا  زا  سیق  نب  تباث  تطاسو  اب  هک  اطاب  نب  ربیز  دنودیم . هنیدم  ياههچوک  هب  دننزیم و  تروص  رـس و  رب  دـننکیم و  ار  دوخ 
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تراسا هب  لاح  هب  ات  ایند  لوا  زا  هک  دیتسه  یلیئارـساینب  ياهنز  نیلوا  امـش  رگم  دیوش ! تکاس   » هک دـنکیم  شاخرپ  اهنآ  هب  تسا  هتفای 
ياهضرع امـش  ياهدرم  رگا  میـسرب ! مه  هب  امـش  اـم و  هک  تقو  نآ  اـت  دـنوشیم  ریـسا  لیئارـساینب  ياـهنز  تساـیند  اـیند  اـت  دـنوریم !

يدوهی مه  گرم  مد  میناـمب و  يدوهی  یگدـنز  رد  اـت  دـیرادهگن  ار  دوهی  نید  دـیاب  امـش  دـیوش ! ریـسا  امـش  دنتـشاذگیمن  دنتـشادیم 
تکرـش گنج  رد  شیوخ  نادـحتم  اـب  مه  ناـیدوهی  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  جرزخ  سوا و  ناـیم  هک  ثاـعب -  فورعم  گـنج  رد  !« میـشاب

وا ندید  هب  سیق  نب  تباث  کنیا  تسا . هتخاس  دازآ  ياهیدف  نتفرگ  نودب  تسا  هدش  ریـسا  هک  ار  سیق  نب  تباث  اطاب ، نب  ریبز  دناهدرک - 
زا تسا  نکمم  ارت  لثم  یمدآ  نم  لثم  یمدآ  : » دیوگیم یسانشیم »؟ ارم  : » دسرپیم وا  زا  دوریم و  تسا  هظیرقینب  ناریـسا  نایم  رد  هک 

راوگرزب مدآ  هب  راوگرزب  مدآ  : » دیوگیم اطاب  نب  ریبز  منک .» ادا  ار  قح  نآ  ات  ماهدمآ  يراد . نم  ندرگ  رب  یقح  وت  : » دیوگیم دربب »! دای 
قح نم  ندرگ  رب  اطاب  نب  ریبز  : » دنکیم ضرع  هدمآ  ربمایپ  تمدخ  هب  تباث  مدنمزاین .» نآ  هب  تقو  ره  زا  شیب  شزورما  دهدیم . شاداپ 
دای زا  مدرک  وت  هب  هک  ار  یتمدـخ  نیا  تفگ : تخاس و  دزآ  ارم  دـیرب و  ارم  یناـشیپ  يوم  هحفـص 501 ] ثاعب [ ، گنج  رد  دراد . یگرزب 

شیپ تباث  «. منکیم هیده  وت  هب  ار  وا  : » دیامرفیم ادـخلوسر  امرف .» ادـها  نم  هب  ار  وا  منکب . وا  هب  یلباقتم  تمدـخ  مهاوخیم  زورما  ربم .
يدنزرف رسمه و  هداوناخ و  هن  هک  ياهدروخلاس  درمریپ  : » دیوگیم ریبز  دومرف .» ادها  نم  هب  ار  وت  ادخلوسر  : » دیوگیم هتفر  اطاب  نب  ریبز 

هب ار  شنادنزرف  : » دنکیم ضرع  هتفر  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  تباث  دنک »؟ هچ  دهاوخیم  ار  یگدنز  ياهعرزم ، لام و  هن  دراد و  برثی  رد 
ربمایپ : » دیوگیم هتفر  اطاب  نب  ریبز  شیپ  تباث  دشخبیم . شخبب .» نم  هب  مه  ار  شاهداوناخ  لاوما و  : » دـیوگیم دـشخبیم . شخبب .» نم 

هب يدناسر . ماجنا  هب  دوب  تاهدهع  رب  هچ  نآ  يداد و  لامک  هب  ارم  شاداپ  وت  دومرف -.» ادها  نم  هب  ارت  لاوما  هداوناخ و  نادـنزرف و  ادـخ ،
هچ دـسا  نب  بعک  ینعی  دـندشیم ، هدـید  شاهرهچ  يهنیآ  رد  هلحم  نارتخد  دوب و  ینیچ  يهنیآ  لثم  شاهرهچ  هک  یـصخش  نآ  وگب  نم 

كاروخ هاگودرا  رد  درکیم و  هیهت  ار  گنج  يارب  مزال  ياهرتش  بسا و  هک  هلیبق ، ود  رورس  اتسور ، رهـش و  رورـس  دش -! مادعا  درک -؟
دربیم و هلمح  شیپاشیپ  هلمح  ماگنه  هب  دوب و  دوهی  رکـشل  زاتـشیپ  هک  نآ  دش -! مادعا  -؟ دـش هچ  بطخا  نب  ییح  ینعی  دومنیم ، نیمأت 

ییاشگراک ناولهپ  نآ  دش -! مادعا  تفر -؟ اجک  لیئومس  نب  لازغ  ینعی  تسبیم ، رمک  عافد  هب  نمشد  ربارب  رد  دنتـسشنیم  بقع  یتقو 
هچ هحفـص 502 ] سیق [ ، نب  شابن  دوشگیم ، ار  نآ  دندربیم  شـشیپ  یلکـشم  ره  دـنکارپیم و  ار  نآ  دربیم  هلمح  ياهتـسد  ره  هب  هک 

نامیتی و هک  دوهی  رادنامهیم  نآ  دش -! مادـعا  دـش -؟ هچ  دـیز  نب  بهو  يورـشیپ ، ماگنهب  دوهی  رکـشل  رادـمچرپ  دـش -! مادـعا  دـش -؟
دنتسشنیم هثحابم  هب  تاروت  رس  رب  هسردم  رد  هک  ورمع  ود  نآ  دش -! مادعا  دش -! هچ  دیز ، نب  ۀبقع  دادیم ، یجرخ  ار  يدوهی  نانزهویب 

ات دندرکیم  یگدنز  نآ  رد  اه  نیا  هک  یکرهش  هب  مورب  دراد ! ياهدیاف  هچ  اهنیا  زا  دعب  یگدنز  تباث ! يا  دندش -! مادعا  دنتفر -؟ اجک 
شیپ يربـب  ارم  هک  مهدیم  مسق  مراد  تندرگ  رب  هک  یقح  هب  ارت  نم  مهاوخیمن . ار  يزیچ  نینچ  نم  منک ؟ یگدـنز  اـهنآ  گرم  زا  سپ 
تسا زیت  رایسب  هک  ارم  ریشمش  مه  وت  دشکب . تسا  هتشک  ار  اهنآ  هک  اج  نامه  رد  ارم  ات  دشکیم  ار  هظیرقینب  نارس  هک  یـشکمدآ  نیمه 

نم تسا ! رتابیز  دـشاب  ندرگ  اب  رگا  نت  نوچ  نزب ، ار  خـم  ریز  اـما  هلک  کـیدزن  هاـگولگ و  زا  رتـالاب  شکب . ارم  هبرـض  کـی  اـب  رادرب و 
هیناث دـنچ  اطاب ! رـسپ  يا  وت  رب  ياو  : » دـنکیم شاخرپ  تسا  ود  نآ  يوگتفگ  رظان  هک  رکبوبا  . مدـنویپیم میاقفر  هب  هیناث  دـنچ  يهلـصافب 
يارب مشکب -. مدوخ  تسد  هب  ار  وت  متـسین  رـضاح  نم  شکب -! ربب و  ارم  تباث ! دهدیم -: همادا  اطاب  نب  ریبز  !« تسا يدبا  یباذـع  تسین ،

 ] تربهر زا  دناهدیـسرت . ندش  هتـشک  زا  اهنیا  نوچ  نک  تبظاوم  منادنزرفو  منز  زا  طقف  دـشکیم ! ارم  یـسک  هچ  هک  درادـن  یتیمها  نم 
ماوع نب  ریبز  شیپ  دربیم  ار  وا  سیق ، نب  تباث  . دـنادرگرب اهنآ  هب  ار  لاوماو  هعرزم  هیثاثا و  دزاس و  دزآ  ار  اهنآ  نک  اضاقت  هحفص 503 ]

ار شرـسمه  دـهدیم و  زاب  شنادـنزرف  هب  تسا  هدوب  وا  لام  هک  ار  هچ  نآ  يهمه  تباث ، ياضاقت  هب  هاـگ  نآ  دـنزیم . ندرگ  ار  يو  وا  و 
يهداوناخ اب  هشیمه  يارب  اهنآ  ار . گنج  گرب  زاـسو و  هحلـسا  زج  دـنهدیم  ار  همه  هیثاـثا  رتش و  يهمر  ناتـسلخن و  دزاـسیم . دازآ  مه 

هدش مکح  مانب  هظیرقینب  زا  يدرم  رـسمه  هک  تسا  ریـضنینب  نایدوهی  زا  دیز  رتخد  هناحیر  . دننکیم یگدـنز  سامـش  نب  سیق  نب  تباث 
هک دیوگیم  دریذپیمن و  دیآ . رد  مالسا  هب  دنکیم  داهنـشیپ  وا  هب  و  دنیزگیمرب ، شیوخ  يارب  ار  وا  ادخ  لوسر  تسابیز  ینز  و  تسا :،
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هیعـس رـسپ  دهدیم . عالطا  ار  شیارجام  هیعـس  رـسپ  هب  و  دیامنیم ، يرود  وا  زا  دوشیم و  نیگهودنا  ادخ  لوسر  دـنام . دـهاوخ  يدوهی 
ورهلابند دیابن  وت   » هک دنکیم  تحیـصن  دراذگیم و  ار  غیلبت  يانب  وا  اب  هتفر  و  دش .» دهاوخ  ناملـسم  وا  تیادف ! مردامو  ردپ  : » دـیوگیم

رد ار  وت  ادخ  ربمایپ  ات  وشب  ناملسم  دروآ ! ناشرـس  رب  هچ  درک و  راداو  ییاهراک  هچ  هب  ار  اهنآ  بطخا  نب  ییح  هک  يدید  . یـشاب تاهلیبق 
ییاـپ يادـص  هک  تسا  هتـسشن  شناراـی  عمج  رد  ادـخلوسر  دریذـپیم . دـیآیم و  دوخ  هب  دـشیدنایم و  مکمک  دریگ .» شیوخ  راـیتخا 
ضرع دسریم و  هیعس  رسپ  دهدب .» ار  هناحیر  ندش  ناملسم  يهدژم  هدمآ  هک  تسا  هیعـس  رـسپ  شفک  يادص  نیا  : » دیامرفیم دونـشیم .
اهلاس دروآیم . رد  شیوخ  يرـسمه  هب  دزاسیم و  دازآ  ار  وا  دوشیم . نامداش  ربمایپ ، دش »! ناملـسم  هناحیر  ادخ ، لوسر  يا  : » دنکیم

ار شندـید  يهزاجا  یمرحمان  چـیه  هب  دـنامیم و  باجح  رد  شیوخ و  ناسک  ناـیم  رد  ناـنچمه  ادـخ  لوسر  تشذـگرد  زا  سپ  دـعب و 
هحفص 504 ] دنیبب [ .» ارم  دیابن  سک  چیه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  : » دیوگیم دهدیمن و 

مئانغ میسقت 

میسقت هنوگنیمه  ار  هیثاثا  تسادخ .» لام  هللا . : » دسیونیم مهس  کی  رب  دننکیم و  میـسقت  ربارب  تمـسق  جنپ  هب  ار  هظیرقینب  ياهناتـسلخن 
يدادعت دشخبیم و  یـصاخشا  هب  ار  ياهدع  دنکیم ، دازآ  ار  ياهدع  تسادخ  لام  هک  نآ  سمخ  زا  هنوگ . نیمه  ار  ناگدرب  و  دنکیم ،

میـسقت لوؤسم  هک  دراپـسیم  يدیبز  ءزج  نب  ۀـیمحم  هب  ار  سمخ  يهعومجم  دـهدیم . دـنراد  زاین  هک  يدارفا  هب  راکتمدـخ  ناونع  هب  ار 
مهـس تسا . دـنناسریم  تیبن »  » هب بسن  هک  هیواعمینب ، هثراـح ، رفظ ، لهـشالادبع ، ریاـشع  لاـم  مهـس  کـی  اهناتـسلخن  زا  تسا . مئاـنغ 

. دنراد عاشم  مهـس  کی  اعمج  يدع  و  نایبذ ، کلام ، نزام ، راجنینب ، تسا . سوا  يهلیبق  يهدنامیقاب  فوع و  نب  ورمع  ینب  لام  يرگید 
مهس ود  کی  ره  هب  هک  دناهتشاد  مه  بسا  شش  یس و  تسا . رازه  هس  ناناملسم  يهرامش  . مهس کی  جرزخ  نب  ثراحلب  و  قیرز ، هملس ،

یبسا ره  هب  مهس و  کی  يدرف  ره  هب  هک  دوشیم  میسقت  مهس  ود  داتفه و  رازه و  هس  رب  مئانغ  زا  هدنامیقاب  مهـس  راهچ  نیاربانب ، دسریم .
 - تسا هتفر  ایند  زا  گنج  نیح  رد  هک  يرادساپ  اهنت  هب  یمهس و  دیوس -  نب  دالخ  گنج -  نیا  دیهـش  اهنت  هب  دریگیم . قلعت  مهـس  ود 

رتخد هیفـص  دوشیم : هداد  یـشاداپ  دـناهدرک  تکرـش  گـنج  رد  هک  ینز  شـش  هب  دـباییم . صاـصتخا  یمهـس  نصحم -  نب  نایفـسوبا 
نز چیه  ناکدوک  هک  دیامرفیم  دیکا  شرافس  ربمایپ  . ذاعم نب  دعس  ردام  و  سیق ، رتخد  ءاریمـس  ءالعما ، طیلـسما ، هرامعما ، بلطملادبع ،

هحفص 505 ] دربیم [ . رس  هب  دوخ  کچوک  نادنزرف  اب  ردام  شورف ، رد  هچ  میسقت و  رد  هچ  سپ  دنزاسن . ادج  وا  زا  ار  يریسا 

ذاعم نب  دعس  تداهش 

 - دعـس رتخد  هبیعک  يهمیخ  رد  تسا  هدرک  یمخز  ار  وا  تسد  كرـشم  يهقرع  نب  نابح  هروخ و  ریت  قدنخ  گنج  رد  هک  ذاعم  نب  دعس 
هدرک غاد  شتآ  اب  ار  وا  مخز  اصخـش  ربمایپ  البق  دـهدیم . يو  هب  ار  تیرومأم  نآ  ربمایپ  هک  دربیم  رـس  هب  تسا -  یمومع  هاگنامرد  هک 

زاب نآ  گر  ندرک و  مرو  هب  دنکیم  عورـش  شتـسد  تیرومأم ، نیا  زا  سپ  تسا . هدش  يریگولج  شداسف  زا  هدمآ و  دـنب  نوخ  ات  تسا 
يا ایادـخ ،  » هک درادیمرب  اـعد  هب  تـسد  دـنکیم . مرو  يدـنچ  زا  سپ  یلو  دـنکیم  غاد  ار  نآ  هراـبود  دـنکیم . يزیرنوـخ  دوـشیم و 

زا شیب  دندنار  نوریب  شرهش  زا  ار  وا  دندرمش و  وگغورد  ار  تربمایپ  هک  ینایشرق  نآ  اب  ندیگنج  میارب  اهنیمز ، اهنامـسآ و  راگدرورپ 
يرگید گنج  رگا  تسا . هدیسر  نایاپ  هب  اهنیا  اب  ام  گنج  منکیم  نامگ  کنیا  نم  و  دوب . ینتـشاد  تسود  يرگید  موق  ره  اب  ندیگنج 

دنک يزیرنوخ  ات  ياشگب  ار  مخز  نیا  تسا  هدوب  ییاهن  گنج  رگا  اما  مگنجب . اهنآ  اب  رگید  راب  ات  رادهگن  هدنز  ارم  تسا  هدـنام  اهنآ  اب 
نارادتـسود و اب  تربماـیپ و  اـب  وت و  اـب  هک  ياهفیاـط  تسا  هدـش  کـنخ  میتفرگ  هظیرقینب  زا  هک  یماـقتنا  زا  ملد  اریز  مرذـگرد  نآ  زا  و 

دنچ اب  ربمایپ  دنکیم . يزیرنوخ  هب  عورش  شتـسد  مخز  تسا  هتفخ  تسا و  ماگنه  بش  هک  یلاح  رد  دندومن »! اهینمـشد  تناگدنتـسرپ 
. تسا تماق  دنلب  تسوپ و  دیفس  يدرم  دعس ، تسا . هدیچیپ  يدیفس  يهفالم  رد  ار  دوخ  دعـس  دنیبیم  دیآیم . وا  ندید  هب  شنارای  زا  نت 

داهج www.Ghaemiyeh.comيربمایپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


قیدصت ار  تربمایپ  درک ، داهج  وت  هار  رد  دعس  ایادخ ، : » دنکیم شیاین  نینچ  و  دهنیم . شیوخ  يوناز  رب  ار  وا  رس  دنیشنیم . وا  نیلاب  رب 
هب دعـس  ریگب .» يریگیم  ار  تناگدیرفآ  حور  هک  یلاح  نیرتهب  هب  ار  يو  حور  دیناسر . ماجنا  هب  تشاد  هدـهع  رب  هک  ار  یفیاظو  و  دومن ،

غالبا ار  تتلاسر  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالـس  ، » دیوگیم دنکیم و  زاب  مشچ  ربمایپ  ياعد  هحفص 506 ] يادص [ 
ایند زا  هدـید  دعـس  درذـگیم  رتشیب  ای  تعاـس  کـی  شیوخ . يهناـخ  هب  دوریم  هتـساخرب  دـهنیم و  شلاـب  رب  وناز  زا  ار  وا  رـس  يدرک .»

يهمیخ فرط  هب  دوشیم  هدیشک  نیمز  رب  شـسابل  نماد  هک  یلاح  رد  هتـساخرب  همیـسارسو  دوشیم  رادربخ  یحو  هار  زا  ربمایپ  دشوپیم .
یپ زا  ادخ  لوسر  دنربیم و  شاهناخ  هب  ار  وا  يهزانج  هدـمآ  لهـشالادبعینب  نادرم  تسا . هتـشذگ  رد  دعـس  دـنیبیم  دباتـشیم و  هبیعک 

تـسد زا  ار  عطاق  کباچ  درم  نآ  دعـس  هک  دعـس  ردام  رب  ياو  دناوخیم : ار  تیب  نیاو  دـنکیم  هیرگ  دعـس  ردام  دوریم . اج  نادـب  نانآ 
دوخ لاح  هب  ار  وا  رمع !  » هک دیامرفیم  شباتع  ربمایپ  دعس »! وگن  ردق  نیا  دعـس ! ردام  شاوی   » هک دنزیم  بیهن  وا  رب  باطخ  نب  رمع  . داد

روتـسد هب  !« دشاب هتفگن  غورد  دیوگب  وا  یبوخ  زا  هچ  ره  تسا و  هتفگ  مک  دیوگب  وا  حدم  دنک و  نویـش  ردق  ره  دعـس  ردام  هک  راذگاو ،
وـشتسش ار  وا  ریـضح  نب  دیـسا  ذاعم و  نب  سوا  رـسپ  ثراـح  دزیریم و  بآ  شقو  نب  ۀمالـس  رـسپ  هملـس  دـنهدیم . لـسغ  ار  وا  ربماـیپ ،

هچراپ هس  اب  ار  وا  روفاک . بآ و  اب  موس  راب  ردس . بآ و  اب  مود  راب  دـنهدیم . وشتـسش  بآ  اب  هبترم  کی  ادـخ . لوسر  رظن  ریز  دـنهدیم 
ریز هب  ار  شیوخ  يهناش  ربمایپ  دنهنیم . نآ  رب  ار  وا  دـنروآیم و  تسا  طبـس  يهداوناخ  شیپ  هک  ار  یتوبات  دـننکیم . نفک  [ 484  ] ینمی

دنـسریم عیقب  ناتـسروگ  هب  نوچ  دنکیم . تکرح  هزانج  شیپاشیپ  سپـس  دـنربیم . نوریب  هناخ  زا  ار  نآ  رفن  دـنچ  اب  دـهدیم و  توبات 
دنرادیمرب هک  یکاخ  ره  دنرامگیم . تمه  نیمز  ندنک  هب  رفن  دنچ  يردخ و  دیعـسوبا  دینک .» رـضاح  ار  ناتردارب  هاگمارآ  : » دیامرفیم

شیپ ادـخ  لوسر  دـنروآیم . مهارف  یبآ  تشخ و  هاگمارآ  هحفـص 507 ] رانک [  رد  دـحل . هب  دنـسریم  ات  دزیخیمرب . نآ  زا  کشم  يوب 
رانک رب  ادخ  لوسر  درازگیم . زامن  نآ  رب  تسا  تیعمج  زا  رپ  عیقب  رـسارس  هک  یلاح  ردو  دهنیم  هاگمارآ  رانک  رب  ار  شرکیپ  دـیآیم و 

هب ار  شرکیپ  یتقو  دنوشیم . ربق  دراو  شقو  نب  ۀملس  هلئانوبا ، ریـضح ، نب  دیـسا  ذاعم ، نب  سوا  نب  ثراح  رفن : راهچ  تسا . هداتـسیا  ربق 
هک دنرادیمرب  یحیبست  گناب  ناناملـسم  دیوگیم و  هللاناحبـس  راب  هس  دوریم و  مه  رد  ادخ  لوسر  يهرهچ  دنهنیم  شهاگمارآ  نورد 
مه رد  ناتهرهچ  : » دنسرپیم ربمایپ  زا  دنازرلیم . ار  عیقب  ناناملسم  ریبکت  گنابو  دیوگیم  ربکاهللا  راب  هس  سپـس  دیآیم . رد  هزرل  هب  عیقب 

ار نآ  دنوادخ  دعب  تسا  دعـس  نیمه  دهرب  نآ  زا  یـسک  رگا  هک  دروآ  يراشف  وا  هب  ربق  : » دـیامرفیم دـیتفگ »؟ هللاناحبـس  راب  هس  تفر و 
وا عناـم  ياهدـع  درگنب . تسا  دـحل  رد  هک  شیارب  ار  رـسپ  يهزاـنج  اـت  دـیآیم  دعـس - رداـم  دـیبع -  رتخد  هشبک  داد .» شیاـشگ  شیارب 
لگ تشخ و  اب  ار  ربق  يور  هک  نآ  زا  شیپ  دنکیم  هاگن  نآ  هب  هدمآ  دیایب .» ات  دیـشاب  هتـشادن  وا  هب  يراک  : » دـیامرفیم ربمایپ  دـنوشیم .

ات دنیـشنیم  يرانک  هب  هدمآ  دعب  دیوگیم . میلـست  دهدیم و  يرادلد  وا  هب  ادخ  لوسر  مراپـسیم »! ادـخ  هب  ار  وت  : » دـیوگیم دـنناشوپب ،
. ددرگیمزابو دنکیم  اعد  يو  قح  ردو  دتسیایم  يو  هاگمارآ  رب  هدمآ  هاگ  نآ  دنشاپیم . نآ  رب  بآو  دناشوپیم  ار  ربق  يور 

ربیخ نایدوهی  نایم  رد  هظیرقینب  ماجرف  ربخ 

نب مالس  ریـضنینب -  دوهی  نارـس  دناسریم . ربیخ  هب  ار  دوخ  ییامیپهار ، زور  ود  اب  یعجـشا  يهریون  نب  لیـسح  هظیرقینب ، مادعا  زا  سپ 
 ] اهنآ دناهظیرقینب . راک  ماجرف  زا  يربخ  یپ  رد  دناهتسشن و  شیوخ  نمجنا  رد  ربیخ  نایدوهی  اب  قیقحلا -  یبا  نب  عیبر  نب  ۀنانک  مکـشم ،
وا زا  دـشاب ؟ هچ  راـک  تبقاـع  هک  دـننکیم  ینیبشیپ  تـسا و  هدرب  اـهنآ  يهرـصاحم  هـب  رکـشل  ادـخ  ربماـیپ  هـک  دـننادیم  هحفص 508 ]

هنانک دندش »! هتشک  رشیمش  برض  هب  ریگتـسد و  هظیرقینب  نایوجگنج  يهمه  يدب ! رایـسب  ربخ  : » دیوگیم يراد »؟ ربخ  هچ  : » دنـسرپیم
کیاکی ندرمـشرب  هب  دنکیم  عورـش  و  دـندز .» ار  شندرگ  دـش . راسنوگن  : » دـیوگیم لیـسح  ربخ »؟ هچ  بطخا  نب  ییح  زا  : » دـسرپیم

مکـشم نب  مالـس  دـندش . هتـشک  دـمحم  روـضح  رد  مدوـب  دـهاش  هک  سیق ، نب  شاـبن  و  لیئومـس ، نب  لازغ  دـسا ، نب  بعک  اـهنآ : نارس 
نامهناخ ناتـسلخن و  رازتشک و  زا  ات  تفریذپن  ار  ام  رظن  درک و  هراچیب  ار  ام  لوا  هک  دوب  بطخا  نب  ییح  مشچ  زا  اهنیا  يهمه  : » دیوگیم
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یگدرب هب  ناشیاههچب  نز و  هک  نیا  و  دـنتفر . نتـشک  هب  ام  ناشیکمه  هک  مه  ـالاح  میداد و  تسد  زا  ار  ناـمتورث  میدـش و  هدـنار  نوریب 
تسرد و ریبدت  ذاختا  هب  رداق  رگید  اهیدوهی  دنام . دهاوخن  زاجح  رد  يدوهی  نز  چیه  رگید  تسا ! رتدـب  ناشدوخ  ندـش  هتـشک  زا  دـنتفر 
دننکیم و ار  دوخ  ياهوم  دننزیم و  نابیرگ  رب  كاچ  دنهدیم و  رس  نویش  دسریم . يدوهی  ياهنز  هب  ربخ  «. دنتسین عطاق  میمصت  نتفرگ 

مالس رود  هب  رادمغ  نارگن و  یمدرم  دننکیم . تکرش  اهنآ  يازع  سلاجم  رد  مه  برع  درگنابایب  ریاشع  ياهنز  يرادازع . هب  دننکیم  انب 
هچ دینکیمن  لمع  نم  يداهنـشیپ  ریبادت  اهییامنهار و  زا  ياهملک  هب  هک  امـش  درک -»؟ دیاب  هچ  : » دنـسرپیم وا  زا  هدش  عمج  مکـشم  نب 

دمحم تسا -. هداد  خر  ینیگمهس  دماشیپ  هچ  هک  ینیبیم  تسین . شنزرس  باتع و  تقو  الاح  هنانک : منک -! رظن  راهظا  هک  دراد  ياهدیاف 
امش ابو  دزاتب  ناتهناخ  نورد  هبو  دشکب  رکشل  امـش  فرط  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  الاح  تسا . هدرک  هرـسکی  ار  برثی  نایدوهی  راک 

رد تسا  دایز  ناشدادـعت  هک  ربیخ  نایدوهی  يهمه  درک -؟ دـیاب  هچ  ـالاح  بوخ ، هحفـص 509 - ] تسا [ . هدرک  هظیرق  اب  هک  دـنک  نامه 
دیدید میریگن . کمک  برع  لئابق  زا  کی  چیه  زاو  مینک  جیسب  زین  ار  يرقلايداو  كدف و  ءامیت و  نایدوهی  میزاتب ، وا  رب  دحتم  يرکـشل 

ار دوخ  نامیپ  دیهدب  اهنآ  هب  ار  ربیخ  يامرخ  لوصحم  هک  دنتسب  نامیپ  اهنآ  اب  هک  نیا  زا  دعب  دندرک ؟ هچ  امـش  اب  اهبرع  قدنخ  گنج  رد 
. دهدب اهنآ  هب  ار  جرزخ  سوا و  يامرخ  لوصحم  زا  یشخب  هک  دنتسسشن  هرکاذم  هب  دمحم  اب  دنتشاذگ و  عافدیب  ار  امـشو  دندومن  ضقن 

هدرک یئاریذپ  وا  زا  یبوخ و  وا  هب  ردق  نآ  هظیرقینب  دوهی  هک  دوعسم  نب  میعن  نیا ، رب  هوالع  . دنتشگزاب هدیـشک ، گنج  زا  تسد  مه  دعب 
تسا هتخیر  هتـشذگ  رد  یگزات و  هب  هک  ییاهنوخ  ماقتنا  شتآ  رد  هک  یلاح  رد  دیاب  يرآ  دز ! اهنآ  هب  دمحم  عفن  هب  ار  گنرین  نآ  دندوب 
لئابق اب  نم  : » دیوگیم تسا و  فلاخم  هنانک  طقف  نایم  نآ  رد  . تسا نیمه  تسرد  ریبدت  میـشکب -! شاهناخ  نرود  هب  رکـشل  میزوسیم ،
رایـسب تسین و  برثی  رانک  ياـهژد  لـثم  میراد  اـج  نیا  رد  اـم  هک  ییاـهژد  . دننمـشد وا  اـب  تخـس  اـهنآ  هک  منادیم  مراد و  هبرجت  برع 

نب مالـس  درک .» دـهاوخن  یـشکرکشل  ام  اـب  گـنج  يارب  زگره  تسا  هاـگآ  تقیقح  نیا  زا  هک  دـمحم  تهج ، نیمهب  تسا . رتمکحتـسم 
[ . 485 !« ] دندنبب ار  شندرگ  دنیایب  ات  دگنجیمن  هک  تسایمدآ  نیا  : » دیوگیم وا  هب  هراشا  مکشم 

بازحا يهکرابم  يهروس 

هراشا

زا ربمایپ ، يا  ناهنابرهم  يهدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  هحفـص 510 ] دوشیم [ : هدناوخرب  یحو  نابز  زا  هظیرقینب  قدنخ و  گنج  ود  خیرات 
دوشیم یحو  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  زا  ار  هچ  نآ  و  تسا ، میکح  ییاناد  ادـخ  هک  اریز  ربم  نامرف  ار  ناـقفانم  رفاـک و  ریگ و  اورپ  ادـخ 

يدرم چـیه  يارب  ادـخ  تسا . هدنـسب  يزاسراک  يارب  ادـخ  نک و  لکوت  ادـخ  رب  تسا و  هاگآ  دـینکیم  هچ  نآ  هب  ادـخ  اریز  نک  يوریپ 
ناتنارـسپ ار  ناتناگدناوخ  رـسپ  هن  هتخاسن و  ناتناردام  راهظ )  ) دـینکیم تشپ  نانآ  هب  هک  ار  ناتنانز  و  تسا ، هداهنن  وا  نوردـنا  رد  لدود 
ناشناردپ مانب  ار  نانآ  دیامنیم . هار  ار  وا  دیوگیم و  ار  قح  ادخ  هک  نآ  لاح  دیروآیم  نابز  هب  هک  تسا  ینانخس  اهنیا  تسا ، هداد  رارق 

دروم رد  امش  رب  و  دنشاب . امـش  ناگدشازآ  امـش و  ینید  ناردارب  دیتخانـشن  ار  ناشناردپ  رگا  سپ  تسا . رتتسرد  ادخ  دزن  نیا  دیناوخب ،
زا نانمؤم  هب  ربمایپ  تسا . نابرهم  ياهدـنزرمآ  ادـخو  دـنک  دـصق  ناتیاهلد  هک  دـشاب  نآ  هاـنگ  هکلب  دـشابن  یهاـنگ  دـیاهدرک  اـطخ  هچنآ 

نامؤم و زا  دنرتریگقح  نارگید  هب  یخرب  ادخ  باتک  رد  کیدزن  نادنواشیوخ  و  دـنناشیا ، ردام  شنارـسمه  و  تسا ، رتکیدزن  ناشدوخ 
ار ناـشنامیپ  ناربماـیپ  زا  نوچ  و  تسا . هدـش  هدز  مقر  باـتک  رد  مکح  نیا  دـینک ، شیوـخ  ناراـی  يارب  یتیـصو  هک  نیا  رگم  نارج  اـهم 

ناشییوگتسار يهرابرد  ار  نایوگتسار  ات  میتفرگ  مکحم  ینامیپ  نانآ  زاو  میرم ، نب  یسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  زا  وت و  زا  میتفرگ و 
دای تشاد  ینازرا  امش  رب  هک  ار  ادخ  تمعن  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  تسا . هدرک  هدامآ  كاندرد  یباذع  نارفاک  يارب  دسرپب و 

هچ نآ  هب  ادخ  هک  نآ  لاح  دیدیدن  اهنآ  هک  ینایهاپس  میداتسرف و  ناشرـس  رب  يداب  سپ  دندمآ  ناتغارـسب  ینایهاپـس  هک  هاگ  نآ  دیروآ 
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هب دیـسر و  هاگولگ  هب  ناج  تشگ و  هریخ  مشچ  هک  مد  نآ  دـندمآ و  ناتغارـس  هب  ناتدورف  زا  ناتزارف و  زا  هک  هاگنآ  تساـنیب ، دـینکیم 
ناقفانم و هک  ناـمز  نآ  و  تخـس . هحفـص 511 ] یناکت [  دندروخ  ناکت  دـندش و  هدومزآ  نانمؤم  هک  دوب  اجنآ  دـیدربیم ، نامگ  ادـخ 

نانآ زا  ياهتـسد  هک  ماگنه  نآ  و  دندادن . بیرفب  زج  ياهدـعو  ام  هب  شربمایپ  ادـخ و  دـنتفگیم  تسه  ییرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک 
: دنیوگیم دـنهاوخیم ، یـصخرم  ربمایپ  زا  نانآ  زا  ياهتـسد  لاح  نامه  رد  دـیدرگرب . سپ  تسین  ندـنام  ياج  برثی ، مدرم  يا  دـنتفگ :
رد لاغـشا  هب  شیوس  ره  زا  ناشرهـش  رگا  و  دـنرادن . نتخیرگ  زج  يدـصق  تسین ، ذوفن  لباق  هک  نآ  لاح  تسا ، ذوفن  لباق  اـم  ياـههناخ 

و دندرکیمن . گنرد  رهـش  نآ  رد  ینامز  كدنا  زج  دنوشیم و  ردب  هتبلا  دنوش  ردب  نید  زا  هک  دـش  یم  هتـساوخ  نانآ  زا  هاگنآ  دـمآیم 
دیزیرگب ندش  هتشک  ای  گرم  زا  رگا  وگب : دراد . تیلوؤسم  ادخ  نامیپ  دننکن و  نمشد  هب  تشپ  هک  دندوب  هتسب  نامیپ  ادخ  اب  نیا  زا  شیپ 

دوش عنام  ادخ  ربارب  رد  ار  امـش  هک  نآ  تسیک  وگب : دیباین . يرادروخرب  یکدنا  زج  تروص  نآ  رد  دهدن و  امـش  هب  ياهدیاف  زگره  زیرگ 
ادـخ کنیا  دـنباین . يروای  یلو و  ادـخ  ربارب  رد  شیوخ  يارب  دـنک و  هدارا  ناتیارب  یتمحر  اـی  دـنک  هدارا  ناـتیارب  يراوگاـن  دـماشیپ  رگا 

رد رازراک  هب  یکدنا  زج  و  دیدنویپب ، ام  هب  دنیوگیم  شیوخ  ياههریـشعمه  هبو  دـننکیم  گنج ) رد   ) ینکـشراک هک  ار  امـش  زا  یناسک 
نانچ دخرچیم  ناشیاهمشچ  دنرگنیم  ار  وت  هک  ینیبیم  ار  نانآ  دیآ  سرت  نوچ  هکیروطب  دسانـشیم ، دنلیخب  امـش  رب  هکیلاح  رد  دیاین 

نامیا نانیا  دنلیخب ، لام  دروم  رد  دنرازایب ، زیت  ییاهنابز  اب  ار  امـش  دورب  سرت  نوچ  اما  دشاب ، هدـش  شوهدـم  گرم  سرت  زا  هک  یـسک 
رگا و  دناهتفرن ، زونه  مجاهم  كرـشم  لئابق  دـنرادنپیم  تسا . ناسآ  ادـخ  يارب  نیا  داد و  ردـه  هب  ار  ناشیاهراک  ادـخ  سپ  دـناهدرواین ،

رد رگا  دندیسرپیم و  امش  رابخا  يهرابرد  دنتشگیم و  درگنابایب  بارعا  نایم  رد  نانآ  شاک  دننکیم  وزرآ  دنیایب  مجاهم  كرـشم  لئابق 
ادخ و هک  یسک  يارب  تسا  ییوکین  قشمرـس  ادخ  ربمایپ  دوجو  رد  امـش  يارب  نیقیب  دندرکیمن . رازراک  یکدنا  زج  دندوبیم  امـش  نایم 

نامه نیا  دنتفگ : دـندید  هحفـص 512 ] ار [  مجاهم  كرـشم  لئابق  نانمؤم  نوچ  و  درآ . دایب  رایـسب  ار  ادـخ  درب و  دـیما  ار  ترخآ  نارود 
ینادرم نانمؤم  زا  دوزفین . میلـست  نامیا و  زج  ار  نانآ  و  دـنتفگ ، تسار  شربمایپ  ادـخ و  دـنداد و  هدـعو  ام  هب  شربمایپ  ادـخ و  هک  تسا 
یناسک ناشیا  زا  دنتشذگ و  رد  هدمآرب  هدهع  زا  هک  یناسک  ناشیا  زا  هکیروطب  دندروآ  تسار  دنتـسب  نامیپ  ادخ  اب  ار  هچنآ  هک  دنتـسه 
باذع دهاوخب  زگا  ار  ناقفانم  دهد و  شاداپ  ناشییوگتـسارب  ار  نایوگتـسار  ادخ  ات  دـندادن . شیوخ ) دـهع  رد   ) يرییغت چـیه  دـنرظتنم و 

رگا ار  ناقفانم  دـهد و  شاداپ  ناشییوگتـسارب  هک  ار  یناسک  ادـخ  و  تسا . نابرهم  ياهدـنزرمآ  ادـخ  اریز  دریذـپب  ار  نانآ  يهبوت  ای  دـنک 
ناشمـشخ اب  دـندش  رفاـک  هک  ار  یناـسک  ادـخ  تسا و  ناـبرهم  ياهدـنزرمآ  ادـخ  اریز  دریذـپب  ار  ناـنآ  يهبوت  اـی  دـنک  باذـع  دـهاوخب 

و تسا . ردتقم  يدـنمورین  ادـخ  تخاس و  زاینیب  گنج  زا  ار  نانمؤم  ادـخ  دوب و  هدـشن  ناشدـیاع  يزیچ  چـیه  هک  یلاح  رد  دـینادرگزاب 
ار یهورگ  ات  دـنکفا  ناشیاهلد  هب  تشحو  دروآ و  دورف  ناشیاهژد  زا  دـندرک  ینابیتشپ  ار  نارفاـک )  ) ناـنآ هک  ار  باـتک  لـها  زا  یناـسک 
ره رب  ادخ  داد و  امـش  ثاریم  هب  دیداهنن  ماگ  نآ  رب  هک  ار  ینیمز  ناشلاوما و  ناشروشک و  ناشنیمز و  دینک و  ریـسا  ار  یهورگ  دیـشکب و 
منک ناتیاهر  مهد و  يزیچ  ار  امـش  دـییایب  دـیهاوخیم  ار  شرویز  ایند و  یگدـنز  رگا  وگب : تنارـسمه  هب  ربمایپ ، يا  ناـه  . تساـناوت زیچ 

هدامآ تفگنه  يدزم  امـش  راکوکین  نانز  يارب  ادخ  هک  دینادب  دیهاوخیم  ار  ترخآ  يارـس  شربمایپ و  ادخ و  رگا  هدـنبیز و  یندرکاهر 
تسا و ناسآ  ادخ  يارب  نیا  دوش و  هدوزفا  نادنچ  ود  شباذع  دـنکب  يراکـشآ  تشز  راک  سک  ره  امـش  زا  ربمایپ ، نانز  يا  تسا . هدرک 

هناراوگرزب ییزور  يو  يارب  میهدب و  راب  ود  ار  يو  دزم  دنک  هتـسیاش  راک  دـیامن و  يرادربنامرف  شربمایپ  ادـخ و  يارب  سک  ره  امـش  زا 
سک نآ  هک  دیهدن  ناشن  یمرن  نخـس  رد  دیراد  اورپ  ادخ  زا  رگا  دیتسین ، نانز  زا  کی  چیه  دـننام  امـش  ربمایپ ، نانز  يا  میاهدرک . هدامآ 

ییامنرویز نوچ  دینکم  ییامنرویز  دـیریگب و  مارآ  ناتیاههناخ  رد  و  دـییوگب ، هدیدنـسپ  نخـس  دـنک و  عمط  تسا  ییرامیب  شلد  رد  هک 
هحفص 513 ] دیرب [ . نامرف  شربمایپ  ادخ و  زا  دیزادرپب و  تاکز  دیراد و  اپرب  ار  زامن  و  تیلهاج ،

ابع لآ  نت  جنپ  ربمایپ  كاپ  نادناخ 
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ترـسمه و : » دیامرفیم وا  هب  دروآیم . تسا  یتشوگبآ  نآ  رد  هک  ار  ياهراک  ره  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تسا . هملـسما  يهناخ  رد  ربمایپ 
نآ رد  ربمایپ  هک  یباوخ  راهب  رد  دنیآیم و  مالسلامهیلع )  ) نیسح نسح و  یلع و  اب  هتفر  همطاف  نک .» توعد  نم  يهناخ  هب  ار  ترسپ  ود 

لوغـشم قاطا  رد  هملـسما  دـنروخیم . اذـغ  نآ  زا  تسا . هدرتسگ  نمی  فابتـسد  یکـشم  يرداـچ  ناـنآ  ياـپ  ریز  دننیـشنیم . دـباوخیم 
مکرهطی تیبلالـهأ و  سجرلا  مـکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  : دتــسرفیمورف ار  تـیآ  نـیا  لاـعتم  دـنوادخ  هـک  دوـشیم  زاـمن  ندــناوخ 

ربمایپ هلصافالب  . یندنادرگ كاپ  دنادرگ  كاپ  ار  امـش  دیادزب و  ربمایپ )  ) نادناخ امـش  زا  ار  يدیلپ  ات  دهاوخیم  ادخ  طقف  نامگیب  . اریهطت
دننم نادناخ  نانیا  ایادخ  : » دیامرفیم دربیم و  نامسآ  هب  ار  شیاهتسد  دشکیم و  نانآ  يور  رب  هدرک  دنلب  ار  یکـشم  رداچ  نآ  يهشوگ 

ار دوخ  رـس  تسا  هدرب  نایاپ  هب  ار  شزامن  هک  هملـسما  «. یندنادرگ كاپ  نادرگ  كاپ  ار  نانآ  يادزب و  نانآ  زا  ار  يدیلپ  نم . ناکیدزن  و 
هحفص 514 ] [ . ] 486 « ] يریخ هب  تبقاع  وت  : » دیامرفیم ادخ .» لوسر  يا  میامش  اب  مه  نم  : » دیوگیم هدرک  رداچ  ریز  هب 

راکوکین نانز  نادرم و  يهمه  ربمایپ و  نارسمه 

رد تمکح  ادـخ و  تایآ  زا  هچ  نآ  :و  دوشیم هدـنادرگزاب  ربماـیپ  نارـسمه  هب  اـبعلآ  نت  جـنپ  زا  توبن ، كاـپ  نادـناخ  زا  نخـس  يور 
نانز نادرم و  و  ناملـسم ، نانز  نادرم و  نامگیب  تسا . هاگآ  ینادکیراب  ادخ  اریز  دینک  دای  دوشیم  توالت  ربمایپ )  ) نانز امـش  ياههناخ 

ناــنز نادرم و  و  نـتورف ، ناــنز  نادرم و  و  ابیکــش ، ناــنز  نادرم و  و  وگتــسار ، ناــنز  نادرم و  رادربناــمرف و  ناــنز  نادرمو و  نمؤـم ،
دای رایـسب  ار  ادـخ  هک  یناـنز  نادرم و  و  دنـشیوخ ، ياههاگمرـش  رادـساپ  هک  یناـنز  نادرم و  و  رادهزور ، ناـنزو  نادرم  و  هدـنهدهقدص ،
نز ای  ینمؤم  درم  چـیه  دـننارب  ینامرف  شربمایپ  ادـخ و  هاگره  تسا . هدرک  هدامآ  یتفگنه  شاداپ  یـشزرمآ و  ناـنآ  يارب  ادـخ  دـننکیم 

يراکـشآ یهارمگ  دوش  هارمگ  نیقیب  دنک  شربمایپ  ادـخ و  ینامرفان  سک  ره  دـنیامن و  رایتخا  ناشراک  رد  هک  دـشابن  قح  نیا  ار  ینمؤم 
هحفص 515 ] [ . ] 487]

شحج رتخد  بنیز  اب  جاودزا 

 - بوبحملا دـیز  بحلادـیز - »  » ار وا  هک  تسوا  تبحم  دروم  يردـق  هب  تسا  ربماـیپ  يهدـناوخ  دـنزرف  هدـش و  دزآ  هک  هثراـح  نب  دـیز 
هب هکم  زا  شومع  ردـپ و  اـت  دـهدیم  حـیجرت  شاهداوناـخ  ردـپ و  رب  ار  ربماـیپ  رهم  رپ  شوـغآ  دـیز  تثعب ، زا  شیپ  اـهلاس  دـناوخیم و 
هک دیآیم  ایند  هب  دیز  نیب  ۀماسا  جاودزا ، نیا  زا  دهدیم و  وا  يرـسمه  هب  ار  نمیاما -  شیوخ -  راتـسرپ  دـندرگیمزاب . شوخ  نیمزرس 
وا يارب  ار  شحج -  نب  بنیز  شیوـخ -  يهمعرتـخد  سپـس  [ . 488 . ] تسا ربماـیپ  تبحم  دروم  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  يهازدـنا  هب 

نیدنچ رد  هک  راکوکین  هدابع و  هحلاص و  تسا  ینز  دراد  لاس  دنچ  یـس و  هنیدم  هب  ترجه  ماگنه  هب  هک  بنیز  دـنکیم . يراگتـساوخ 
[489 « ] نانزهویب نامیتی و  هانپ   » هکیروط هب  دشخبیم  نادنماین  نایاونیب و  هب  دروآیم  تسد  هب  هار  نیا  زا  هچ  ره  دراد و  تراهم  یتسدرنه 

نز نیا  هک  دراد  رارصا  هثراح  نبا  دیز  [ . 490  ] تسوا رمع  رخآ  نارسمه  دمآرس  یگدنشخب  نداد و  هقدص  رد  ادخ  لوسر  قیدصت  هب  و 
تلیم فالخرب  ار  ترـسمه  : » دیامرفیم وا  هب  راب  ره  ربمایپ  دـیآ . رد  ربمایپ  يرـسمه  هب  ات  دـهدب  قالط  ار  هدنتـسرپ  راکوکین و  هحلاص و 
تسه دروم  نیا  رد  هک  یماکحا  ددرگن و  يدنواشیوخ  يهطبار  نیزگیاج  یگدناوخدنزرف  يهطبار  هک  نیا  يارب  دنوادخ  سپ  رادهگن .»

يرـسمه هب  تسا  هداد  قالط  ار  وا  هثراح  نب  دـیز  هک  ار  شحج  رتخد  بنیز  شربمایپ  اـت  دـهدیم  ناـمرف  دوشن  راـب  یگدـناوخدنزرف  رب 
دوشیم هحفـص 516 ] رازگرب [  یـسورع  مسارم  يرجه  مجنپ  لاـس  يهدـعقیذ  لوا  رد  دریگیم و  تروص  جاودزا  نیا  دروآرد . شیوخ 

یتفایض دربیم و  ریس  يدنفسوگ  یسورع ، نیا  يارب  ربمایپ  درادب . هزور  مامت  هام  ود  دنکیم  رذن  جاودزا ، نیا  يهنارکش  هب  بنیز  [ 491]
زا ياهدع  دنیبیم  ددرگیمرب  یتقو  دنکیم . یسرپلاوحا  دنزیم و  رـس  شنارـسمه  کیاکی  هب  شرگید  یـسورع  ره  لثم  سپـس  دهدیم .

دیآیم دورف  یتایآ  سپ  دناهتسشن . دنیبیم  ددرگیمزابو  دوریم  نوریب  هناخ  زا  راب  دنچ  دناتبحص . مرگرس  دناهتـسشن و  زونه  نانامهیم 
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هک یتفگیم  يدرک  ناسحا  وا  هبوت  داد و  تمعن  يو  هب  ادـخ  هک  یـسک  هب  هک  ماـگنه  نآ  و  [ : 492 : ] ربمایپ يهناـخ  رد  تمحازم  عنم  رد 
ناـهنپ تسا  نآ  يهدـننک  راکـشآ  ادـخ  ار  هچ  نآ  شیوـخ  نورد  رد  هک  یلاـح  رد  سرتـب ، ادـخ  زا  رادـهگن و  تلیم  فـالخرب  ار  تـنز 

نآ دروآرب  يو  زا  شیوخ  تجاح  دیز  نوچ  سپ  یـسرتب . وا  زا  هک  تسا  رتاوازـس  ادخ  هک  نآ  لاح  يدیـسرتیم  نایمدآ  زا  يدرکیم و 
دنـشاب هدروآرب  ناـنآ  زا  شیوخ  تجاـح  یتقو  ناشناگدناوخرـسپ  نارـسمه  دروم  رد  ناـنمؤم  يارب  اـت  میدروآ  رد  وت  يرـسمه  هب  ار  نز 

رد تسادخ  تنس  تسین ، یلاکشا  تسا  هدرک  شبیصن  ادخ  هچ  نآ  دروم  رد  ربمایپ  رب  تسا . یندش  ماجنا  ادخ  نامرف  و  دشابن ، ییراوشد 
چیه زاو  دنسرتیم  وا  زا  دنناسریم و  ار  ادخ  ياهتلاسر  هک  ناسک  نآ  تسا ، ردقم  يرما  ادخ  نامرف  و  دنتفرب ، شیپ  زا  هک  یناسک  نایم 
متاخ ادخ و  يهداتسرف  هکلب  تسین  امـش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  دمحم  دشاب . هدنـسب  یـسرباسح  يارب  ادخ  دنـسرتیمن و  ادخ  زج  سک 

حیبست هاگنابش  دادماب و  رد  ار  وا  رایسب و  دینک  دای  ار  ادخ  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  تساناد . يزیچ  ره  هب  ادخ  تسا و  ناربمایپ 
هب تبـسن  و  ینـشور ، يوس  دروآ  ردـب  اهیکیرات  زا  هحفص 517 ] ار [  امـش  ات  شناگتـشرفو  دتـسرفیم  دورد  امـش  رب  هک  تسوا  دییوگ .

هدرک هداـمآ  هناراوـگرزب  یـشاداپ  ناـنآ  يارب  وا )  ) تسا و مالـس  دـننکیم  رادـید  ار  وا  هک  یماـگنهب  ناـشدورد  تسا ، ناـبرهم  ناـنمؤم 
. نابات یغارچ  يو و  يهزاجا  هب  ادـخ  يوس  هب  هدـننکتوعد  میداتـسرف و  هدـنهدمیب  هدـنهدهدژم و  دـهاش و  ار  وت  ام  ربمایپ  يا  ناه  . تسا

ادخ هب  راذگاو و  ار  ناشرازآ  ربم و  نامرف  ار  ناقفانم  نارفاک و  و  دنراد . ادخ  بناج  زا  گرزب  یشیاشخب  هک  نیا  هب  هدب  هدژم  ار  نانمؤمو 
هاگ نآ  دیدروآ  رد  شیوخ  دقع  هب  ار  نمؤم  نانز  هاگره  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  . دشاب هدنـسب  يرادهدـهع  ادـخ  نک و  لکوت 

رادروخرب ار  نانآ  سپ  تسین ، دیرآ  رـسب  ار  نآ  هک  يا  « هدع  » چـیه نانآ  يهدـهع  رب  امـش  يارب  دـیداد  ناشقالط  نانآ  اب  شزیمآ  زا  شیپ 
رد هک  ار  نانآ  میدرک و  لالح  ياهداد  ار  ناشرهم  هک  ار  تنارـسمه  وت  يارب  ام  ربمایپ ، يا  ناه  . دـینک ناشیاهر  هدـنبیز  يزرطب  دـیزاس و 
وت اـب  هک  تاهلاـخ  نارتخد  تاییاد و  نارتخد  تاهمع و  نارتخد  تیومع و  نارتخد  داد و  وت  تمینغ  هب  ادـخ  هک  ناـنآ  زا  دـناوت  يهضبق 
رد هچ  نآ  ناشنانز و  دروم  رد  ناشیارب  هچ  میتسناد  نیقیب  نانمؤم ، رگید  نایم  زا  تسا  ربمایپ  هب  نتشیوخ  هک  ینمؤم  نز  دندرک و  ترجه 
رود یهاوخ  ار  هک  ره  نانز  نآ  زا  تسا . نابرهم  ياهدنزرمآ  ادخ  هک  نآ  لاح  دـشابن  ییراوشد  وت  يارب  ات  میاهدرک ، بجاو  دـنراد  هضبق 

هک نیدـب  راک  نیا  دـشابن ، یهانگ  وت  رب  سپ  يدیدنـسپ ، ياهتخاس  رود  هک  نانآ  زا  هک  ره  رادـیم و  نتـشیوخ  اب  یهاوخ  ار  هک  ره  نک و 
ناتیاهلد رد  ار  هچ  نآ  ادخ  تسا و  رتکیدزن  یگمه  دندرگ  دونـشخ  یهدب  ناشیا  هب  هچ  نآ  هب  دـنروخن و  مغ  دوش و  نشور  ناشمـشچ 

ره يریگب  يرگید  نانز  نانآ  ياج  هب  هک  نیا  هن  دنـشابن و  لالح  وت  يارب  نانز  سپ  نیا  زا  تسا . راـبدرب  ییاـناد  ادـخ  دـنادیمن و  تسا 
هک یناسک  يا  ناه  . تسا بقارم  يزیچ  ره  رب  ادـخ  و  نازینک ،)  ) دـنیآ رد  وت  يهضبق  هب  هک  نانآ  رگم  دـیآ  شوخ  ار  وت  ناـشییابیز  دـنچ 

هدناوخارف نوچ  هکلب  دیشاب  نآ  رظتنم  هکنآیب  دنناوخ  ماعط  هب  ار  امـش  رگم  دییایم  رد  ربمایپ  ياههناخ  هب  دندروآ ، هحفص 518 ] نامیا [ 
رد درزآیم  ار  ربمایپ  ناتراکنآ  اریز  دیوش ، مرگرـس  ییوگتفگ  هب  هکنآیب  دیوش و  هدنکارپ  دـیدرروخ  ماعط  نوچ  سپ  دـییآرد  دـیدش 

ياهدرپ تشپ  زا  دـیاب  دـیهاوخب  يزیچ  ناـنز  نآ  زا  نوـچ  و  دـنکیمن ، مرـش  قـح  زا  ادـخ  هک  نآ  لاـح  درکیم  مرـش  امـش  زا  هک  یلاـح 
[ . 493 ... ] دشاب رتكاپ  نانآ  ياهلد  امش و  ياهلد  يارب  ناتهویش  نآ  دیهاوخب ،

ربمایپ شجنر  هحلط و 

يراک ینینچ  دعب  هب  زورما  زا   » هک دـنکیم  راطخا  وا  هب  ربمایپ  [ 494 «. ] دنیشنیم ربمایپ -  رسمه  هشئاع -  اب  تبحـص  هب  هللادیبع  نب  ۀحلط  »
: دـیامرفیم نم .» اب  وا  هن  مدز و  یتسیاشان  فرح  وا  اب  نم  هن  مسق  ادـخ  هب  تسا . نم  يومع  رتخد  وا  ادـخ ، لوسر  يا  : » دـیوگیم نکم .»

دراذگیمن دمحم  : » دیوگیم هللادیبع  نب  ۀحلط  تسین !» نم  زا  رتتریغاب  یسک  تسین و  ادخ  زا  رتتریغاب  یسک  هک  ینادیم  تدوخ  وت  »
ياهثداح رگا  دـنکیم . جاودزا  شرـسمه  اب  وا  دوریم  ایند  زا  ام  زا  یکی  یتقو  هک  یلاح  رد  مینک  تبحـص  نامدوخ  ياهومع  رتخد  اب  ام 

هللا و لوسر  اوذؤت  نأ  مکل  ناک  ام  :و  دیآیم دورف  تیآ  نیا  سپ  درک .» مهاوخ  جاودزا  [ - 495  ] هشئاع شرسمه -  اب  دیایب  شیپ  وا  يارب 
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دیرازایب و نابز ) هب   ) ار ادخ  ربمایپ  دیرادن  قح  و  [ . 496  ] امیظع هللا  دنع  ناک  مکلذ  نا  ادبا  هدعب  نم  هحفص 519 ] هجاوزأ [  اوحکنت  نأ  ال 
راکـشآ ار  يزیچ  هاوخ  دشاب . نیگمهـس  ادخ  دزن  ناتراکنآ  نامگیب  هاگچیه ، دیروآ  رد  شیوخ  دقع  هب  ار  شنانز  يو  زا  سپ  هک  نیا  هن 

هن ناشنارـسپ و  دروم  رد  هن  دشابن و  ناشناردپ  دروم  رد  نانز  نآ  رب  یهانگ  تساناد . يزیچ  ره  هب  ادـخ  کش  یب  دـینک  شناهنپ  ای  دـینک 
ادخ زا  نانز ) امـش  (، ) دـنک وگتفگ  هدرپیب  هک   ) دـنراد هضبق  رد  هک  نانآ  هن  ناشیاههدازرهاوخ و  هن  ناشیاههدازردارب و  هن  ناشناردارب و 

نامیا هک  یناسک  يا  ناه  ، دنتـسرفیم دورد  ربماـیپ  رب  شناگتـشرف  ادـخ و  ناـمگیب ، تسا . دـهاش  زیچ  ره  رب  ادـخ  هک  اریز  دـیریگ  اورپ 
هدرک تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  ادخ  دنرازآیم  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  یناسک  کشیب  دییوگ . مالس  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دندروآ 

دنرازآیم دنـشاب  هدرک  يراک  هک  نیا  نودـب  ار  نمؤم  نانز  نادرم و  هک  یناسک  و  تسا . هدرک  هداـمآ  هدـننکراوخ  یباذـع  ناـنآ  يارب  و 
شیوخ رداچ  نماد  هک  وگب  نانمؤم  نانز  تنارتخد و  تنارسمه و  هب  ربمایپ ، يا  ناه  دنـشاب . هتفرگ  شودب  راکـشآ  یهانگ  ناتهب و  نیقیب 

ناقفانم و هاگره  تسا . نابرهم  ياهدنزرمآ  ادـخ  دـشاب و  رتکیدزن  دـننیبن  رازآ  دـنوش و  هتخانـش  هک  نیدـب  نآ  دـنچیپورف ، نتـشیوخ  رب 
ینامز كدنا  زج  رهش  نآ  رد  هاگ  نآ  زیگنارب  نانآ  هیلع  ارت  هتبلا  دنرادنرب  تسد  هنیدم  نازادرپغورد  دنراد و  لد  رد  ییرامیب  هک  یناسک 

رد تسادخ  تنس  تخاس . ینتشک  ناشدنشکب  دننک و  ناشریگتسد  ناشدنبایب  اج  ره  دنـشاب ، هدش  تنعل  هکیلاح  رد  دنـشابن  هیاسمه  وت  اب 
تمایق ماگنه  يهرابرد  وت  زا  نارفاک )  ) نایمدآ یباین . ینوگرگد  زگره  ادخ  تنس  يارب  دنتفرب و  هحفص 520 ] شیپ [  زا  هک  یناسک  نایم 

يارب هدرک و  تنعل  ار  نارفاک  ادخ  نامگیب  دشاب . کیدزن  تمایق  ماگنه  دیاش  وت  یناد  هچ  تسادخ و  دزن  اهنت  نآ  ملع  وگب : دنسرپیم ،
هدنادرگ شتآ  رد  نانآ  ياهیور  هک  ینارود  دنباییمن . يروای  یلو و  دنراگدنام ، هشیمه  نآ  رد  تسا ، هدرک  هدامآ  هتخورفا  یشتآ  نانآ 

ار نامناگرزب  نامنارتهم و  ام  ام ، راـگدرورپ  دـنیوگ : و  میدوب . هدرب  ناـمرف  ار  ربماـیپ  میدوب و  هدرب  ناـمرف  ار  ادـخ  شاـکیا  دـنیوگ : دوش 
يا ناه  نیگمهـس . یتنعل  نک  تنعل  ار  نانآ  هدـب و  نادـنچ  ود  باذـع  زا  ار  نانآ  ام ، راگدرورپ  دـندرب ، ردـب  هار  زا  ار  ام  ات  میدرب  نامرف 

یلاح رد  تخاس  هئربت  دنتفگ  ارتفا ) هب   ) هچ نآ  زا  ار  وا  ادخ  سپ  دندرزآ  ار  یـسوم  هک  دیـشابم  یناسک  دننام  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک 
هب ناتیارب  ار  ناتیاهراک  ات  دییوگب  راوتـسا  ینخـس  دیریگ و  اورپ  ادـخ  زا  دـندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  دوب . دـنموربآ  ادـخ  دزن  هک 

ار تماما  ام  نامگیب ، یگرزب . یبایماک  ددرگ  بایماک  نیقیب  درب  نامرف  شربمایپ  ادخ و  زا  هک  ره  و  درذگرد ، ناتناهانگ  زا  درآ و  حالص 
یمدآ دندیسارهب و  نآ  زا  دندومن و  يراددوخ  دنریگ  شود  رب  ار  نآ  هک  نیا  زا  سپ ، میدرک ، هضرع  ناراسهوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب 

ادـخ دـنک و  باذـع  ار  كرـشم  نانز  نادرم و  قفانم و  ناـنز  نادرم و  ادـخات  دوب ، ناداـن  يراکمتـس  يو  هک  اریز  دیـشک ، شودرب  ار  نآ 
. تسا نابرهم  ياهدنزرمآ  ادخو  دریذپب  نمؤم  نانز  نادرم و  يهبوت 

ءاطرق يهریشع  هب  یماقتنا  يهلمح 

يارب هرفن  یس  ماظن  هراوس  کی  سأر  رد  ار  هملـسم  نب  دمحم  ربمایپ ، 2 هیندللا 173 /  بهاوملا  رب  یناقرز  حرـش  كر : رکبینب . زا  ياهریت 
نآ وضع  همزخ  نب  ثراح  و  شقو ، نب  ۀمالـس  رـسپ  هحفص 521 ] هملـس [  رـشب ، نب  دابع  هک  دتـسرفیم  بالک  نب  رکبینب  رـس  رب  نتخات 
نب دمحم  دزاتب . اهنآ  رب  هناریگلفاغ  اهنآ  کیدزن  هب  ندیـسر  زا  سپ  و  دوش ، ناهنپ  اهزور  دنارب و  اهبش  دـهدیم  روتـسد  وا  هب  دـندحاو .

رب یکقاطا  هک  ینارتش  دنیبیم  دـسریم  [ - 497  ] هذبر هلیلس و  نایم  هبرـش -  هب  نوچ  دربیم . رـسب  تحارتساو  نیمک  رد  مهد  زور  هملـسم 
. دنتـسه براحم  زا  ياهریـشع  دیوگیم : هتـشگرب  يو  دنتـسه . یناسک  هچ  دسرپب  ات  دتـسرفیم  ار  رفن  کی  دنروخیم . مشچ  هب  تساهنآ 
رد دننک  تشگزاب  گنهآ  هک  دنکیم  ربص  دنهدیم . رـس  ارحـص  هب  ار  نارتش  دنروآیمدورف و  ار  اهکقاطا  دـننزیم و  رداچ  وا  کیدزن 

دنتـسه اهکقاطا  رد  هک  ییاهنز  هب  دوریمن و  ناگتخیرگ  یپ  زا  دنزیرگیم . هیقب  دشکیم و  ار  يرفن  دـنچ  دزاتیم . اهنآ  رب  ماگنه  نیا 
رکبینب يهلیبق  شزارف  زا  هک  دسریم  ياهپت  هب  ات  دوریم  سپس  دروآیم . دزادنایم و  شیپ  ار  نادنفسوگ  اهرتشو و  دیامنیمن  یـضرعت 

ریـش دـنربیم و  لغآ  هب  ار  دوخ  يهمر  یتقو  دـنامیم . هدـمآ  رد  نانآ  لزنم  هب  وا  دتـسرفیم . اهنآ  کـیدزن  ار  رـشب  نب  داـبع  دـنرادیدپ .
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ار رفن  هد  دزاتیم . اـهنآ  رب  دـمحم  دـهدیم . ربخ  هملـسم  نب  دـمحم  هب  هدـمآ  دـنناشنیم  تحارتسا  هب  هداد  بآ  ار  اـهرتش  دنـشودیم و 
دنزاتیم حبص  ات  هرسکی  ار  بش  دنوشیم و  ریزارس  هنیدم  فرط  هب  هتخادنا  شیپ  ار  نادنفـسوگ  اهرتش و  دنزیرگیم . ار  هیقب  دشکیم و 

زا دنسریم . هیرـض  نب  حبـص  دیزیخرب . اهنآ  بیقعت  هب  هک  نیا  سرت  زا  دنودیم  بسا  لثم  هک  نانچ  دنناودیم  ار  نارتش  نادنفـسوگ و  و 
هذبر رد  دودـب . هدایپ  اهگنـسرف  ات  هیرـض  زا  دوشیم  روبجم  هملـسم  نب  دـمحم  راک ، نیا  يارب  دـنیآیم . هسادـع  ات  تخات  هب  مه  اج  نآ 

زور دـنناسریم . هنیدـم  ات  تخات  هب  نانچمه  ار  نارتش  یلو  دـنیایب ، هنیدـم  هب  هتـسهآ  رفن  دـنچ  اب  دـنرادن  نتفر  تقاط  هک  ار  نادنفـسوگ 
دزاسیم و ادـج  ار  نآ  سمخ  دفنـسوگ . رازه  هس  تسا و  رتش  هاجنپ  هحفـص 522 ] دصکی و [  دنوشیم . هنیدـم  دراو  مرحم  مهن  تسیب و 

دنفـسوگ کـی  لقادـح  همه  هب  دریگیم . ربارب  دنفـسوگ  هد  اـب  ار  رتـش  ره  دـنکیم و  میـسقت  دـنرفن  رازه  هس  هک  ناناملـسم  ناـیم  ار  هیقب 
[ . 498  ] دسریم

رون يهکرابم  هروس ي  يهمادا 

ییوگ هنیگبآ  ياهنیگبآ ، رد  غارچ  دـشاب ، یغارچ  نآ  رد  هک  تسا  ینادـغارچ  نوچ  يو  رون  ناتـساد  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  رون  ادـخ 
یشتآ هچ  رگ  نآ  نغور  یبرغ ، هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  تسا  ياهدنخرف  نوتیز  تخرد  زا  نآ  شزورف  يهیام  هک  دشاب  هدنـشخر  يرتخا 
يارب اهلثم  دنوادخ  دیامن و  هر  شیوخ  رون  يوس  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  يرون . رب  تسا  يرون  دزورفیب ، هک  دور  دـشاب  هدیـسرن  نآ  هب 

دادماب و ره  دوش  دای  اهنآ  رد  شمان  دزارفارب و  ات  داد  هزاجا  ادـخ  هک  ییاههدـکتدابع  رد  تساناد . يزیچ  ره  هب  ادـخ  دـنزیم و  نایمدآ 
نداد زامن و  نتـشاداپرب  ادـخ و  دای  زا  درادیمنزاب  ار  نانآ  شورف  دـیرخ و  تراجت و  هک  دـنیوگیم  يو  حـیبست  نآ  رد  ینادرم  هاـگماش 
دهد شاداپ  دنداد  ماجنا  هک  ار  هچ  نآ  نیرتهب  نانآ  هب  ادخ  ات  دوشیم  نوگرگد  نآ  رد  اههدید  اهلد و  هک  دنسرتیم  ینارود  زا  تاکز ،

یبارـس دننام  ناشیاهراک  دندش  رفاک  هک  یناسک  و  دهد . يزور  باسحیب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  دـیازفایب و  شیوخ  لضف  زا  نانآ  هب  و 
ادـخ سپ  دـبای  شیوخ  دزن  ار  ادـخ  دـباین و  يزیچ  ار  نآ  دور  نآ  غارـس  هب  نوچ  اـت  درادـنپ  بآ  ار  نآ  هنـشت  هک  راومه  ینیمز  رد  تسا 

یجوم ار  نآ  هک  دـشاب  قیمع  ییایرد  رد  هک  ییاهیکیرات  نوچ  اـی  دـسریم . باـسح  هب  دوز  ادـخ  دـهد و  ماـمت  يو  هب  ار  يو  باـسح 
رد هب  ار  شتـسد  نوچ  هتـشابنا ، مهیور  رب  تسا  ییاـهیکیرات  يربا ، شربز  رب  دـشاب و  یجوـم  شزارف  زا  هحفـص 523 ] هک [  دناشوپورف 
رد سک  ره  ار  ادـخ  هک  یتسنادـن  ایآ  دـشاب . هتـشادن  يرون  چـیه  دادـن  رارق  يرون  شیارب  ادـخ  هک  سک  ره  و  دـید . دـناوتن  ار  نآ  دروآ 

دننکیم هچ  نآ  هب  ادخ  دنادیم و  ار  کی  ره  حبیـست  زامن و  ادخ  دنیوگیم و  حیبست  هدیـشک  فص  ناگدـنرپ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و 
هاگ نآ  دـناریم  ار  يربا  ادـخ  هک  یتسنادـن  ایآ  تشگزاب . تسادـخ  يوس  تسادـخ و  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ییاورنامرف  و  تساـناد .

تسا نآ  رد  هک  ییاههوک  زا  نامـسآ  زاو  دیآیم  نورب  شیالبال  زا  هک  ینیبب  ار  ناراب  ات  دزاسیم  مکارتم  ار  نآ  سپـس  دنکیم  شاهدوت 
ار هدید  ییانیب  نآ  قرب  ییانـشور  تسا  کیدزن  دنادرگب  دهاوخب  هک  ره  زا  دـنزیم و  دـهاوخب  هک  ره  هب  ار  نآ  ات  دتـسرفیمورف  یگرگت 

هدیرفآ یبآ  زا  ار  ياهدنبنج  ره  ادخ  و  تریصب . نادنوادخ  يارب  تسا  یتربع  هتبلا  نآ  رد  نامگیب  دنک ، هنوراو  ار  زور  بش و  ادخ  دربب .
راهچ رب  نانآ  زا  ياهراپ  دوریم و  هار  شیاپ  ود  رب  نانآ  زا  یـضعب  دنوریم و  هار  شیوخ  مکـش  رب  هک  دنتـسه  نانآ  زا  یخرب  سپ  تسا ،

ار هک  ره  ادخ  میداتسرفورف و  رگنشور  یتایآ  نیقیب  تساناوت . يزیچ  ره  رب  ادخ  نامگ  یب  دنیرفایب ، دهاوخب  هچ  نآ  ادخ  دنوریم ، هار  اپ 
نآ زا  سپ  نانآ  زا  ياهتسد  هاگ  نآ  میدرب ، نامرف  هدروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  ادخ و  هب  دنیوگیم  و  دنکیم . تیاده  تسا  یهار  هب  دهاوخب 

نانآ زا  ياهتسد  ناهگان  هب  دنک  يرواد  ناشنایم  ات  دنوش  توعد  شربمایپ  ادخ و  يوس  نوچ  و  دنتسین . هدنورگ  نانیا  دننادرگیم و  يور 
دنراد نآ  میب  ای  دناهدروآ  کش  ای  تسا  ییرامیب  ناشیاهلد  رد  ایآ  دنیآیم . وا  يوس  هنارازگندرگ  دشاب  ناشیا  اب  قح  رگاو  دـنباترب  يور 

شربمایپ ادخ و  يوس  نوچ  نانمؤم  يهتفگ  تقیقح  رد  دننارگمتـس . نامه  نانآ  عقاو  رد  دننک ؟ لامیاپ  نانآ  زا  یقح  شربمایپ  ادخ و  هک 
سک ره  و  دنـشاب . ناراگتـسر  نامه  نانیا  میدرب و  نامرف  میدیـشوین و  دنیوگب : هک  دشابن  نیا  زج  دنک  يرواد  ناشنایم  ات  دـنوش  هدـناوخ 
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اب ادـخ  هـب  و  دنــشاب . ناگدـنرب  ناـمه  ناـنآ  سپ  دریگ  اورپ  وا  زا  دــسرتب و  ادــخ  زا  درب و  هحفـص 524 ] ناـمرف [ = ار  شربماـیپ  ادـخ و 
، دـیروخم دـنگوس  وـگب : دـنوش . ردـب  رکــشل  رد  اـمتح  یهد  ناـمرف  ناـنآ  هـب  رگا  هـک  دـندروخ  دــنگوس  ناشیاهدــنگوس  نـیرتتخس 

رگا سپ  دـیرب ، نامرف  ار  ربمایپ  دـیرب و  ناـمرف  ادـخ  زا  وگب : تسا . هاـگآ  دـینک  یم  هچ  نآ  زا  ادـخ  اریز  دـیایب ، هدیدنـسپ  ییرادربناـمرف 
تسا و هدش  هداهن  امـش  رب  هک  یفیلکت  امـش  يهدع  رب  هدش و  هداهن  وا  رب  هک  تسا  یفیلکت  يو  يهدـهع  رب  هک  دـینادب  دـندش  نادرگیور 
دـندروآ و نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادـخ  تسین . راکـشآ  ندـیناسر  مایپ  زج  ربماـیپ  يهدـهع  رب  دـیبای و  هار  دـییرب  ناـمرف  يو  زا  رگا 
رد ار  نانآ  هک  تسا  هداد  هدعو  دندرک  هتـسیاش  هنوگنامه  دنک  نیـشناج  نیمز  رد  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  هدعو  دـندرک  هتـسیاش  ياهراک 
هب دیدنـسپ  ناـنآ  يارب  هک  ار  ناـشنید  هـتبلا  دـنک و  نیـشناج  دـندوب  ناـشیا  زا  شیپ  هـک  ار  یناـسک  هـک  هنوگناـمه  دـنک  نیـشناج  نـیمز 
نآ زا  سپ  سک  ره  و  دنریگن ، زابنا  نم  اب  ار  يزیچ  دنتـسرپب و  ارم  ات  دنک  لدـب  ینمیا  هب  ار  ناشـسرت  دـشخب و  رادـتقا  ناشیا  تحللـصمب 
امـش رب  هک  دـشاب  دـیرب  نامرف  ربمایپ  زا  دـیزادرپب و  تاکز  دـیراد و  اپرب  ار  زامن  و  دنـشاب . ناراکتـشز  نامه  یناـسک  نینچ  تشگ  راـفک 

یتشونرـسدب هچ  یتسارب  تسا و  شتآ  ناشنایـشآ  دـناهدنروآ و  هوتـسب  نیمز  رد  هک  دـیرادنپم  دـندش  رفاک  هک  ار  یناـسک  دـیآ . تمحر 
زا شیپ  دناهدیـسرن  مالتحا  دـح  هب  هک  امـش  زا  یناسک  دنیامـش و  يهضبق  رد  هک  یناسک  دـیاب  دـندروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  تسا .

تسا مرـش  ماگنه  هس  دنریگب  دورو  يهزاجا  امـش  زا  راب  هس  ءاشع  زامن  زا  سپ  دیهنیمورف و  نت  زا  هماج  هک  زورمین  ماگنه  حبـص و  زامن 
تایآ ادخ  ناس  نیدب  دیدرگب ، مه  درگب  دندرگب و  امش  درگ  هب  هک  ناشیارب  هن  تسامش و  رب  هن  یهانگ  هتـشذگ  اه  نآ  زا  هک  امـش  يارب 
نامه دنریگب  دورو  يهزاجا  امش  زا  دیاب  دنسر  غولب  دح  هب  امـش  ناکدوک  نوچ  و  تسا . میکح  ییاناد  ادخ  دنک و  یم  نایب  امـش  يارب  ار 
ییاناد ادخ  درادیم و  نایب  امـش  يارب  ار  شتایآ  ادـخ  ناس  نیدـب  دـنتفرگ ، یم  دورو  يهزاجا  دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  هک  هنوگ 

دنهنورف نت  زا  شیوخ  يهماـج  هک  دـشابن  ناـنآ  رب  یهاـنگ  دـنرادن  یجاودزا  هحفـص 525 ] دـیما [  هک  يریگنیمز  ناـنز  و  تسا . مـیکح 
انیبان رب  یهانگ  تساناد . ییاونـش  ادـخ  دـشاب و  رتهب  نانآ  يارب  دـنزرو  تفع  رگا  و  دـنراذگ ، شیامن  هب  ار  شیوخ  زا  یـشیارآ  هکنآیب 

ای ناتناردـپ  يهناخ  زا  ای  دـیروخب  يزیچ  ناـتهناخ  زا  هک  ناـتدوخ  رب  هن  تسا و  یهاـنگ  راـمیب  رب  هن  تسا و  یهاـنگ  گـنل  رب  هن  تسین و 
يهناخ ای  ناتیاهییاد  يهناخ  ای  ناتیاههمع  يهناخ  ای  ناتیاهومع  يهناخ  ای  ناتنارهاوخ  يهناخ  ای  ناتناردارب  يهناخ  اـی  ناـتناردام  يهناـخ 

سپ ادج ، ادج  ای  دیروخب  مه  اب  هک  تسین  امش  رب  یهانگ  ناتتسود ، يهناخ  ای  دناهدرپس  امـش  هب  ار  شیاهدیلک  هک  ياهناخ  ای  ناتیاههلاخ 
ادخ بناج  زا  يدورد  هب  دییوگ  مالـس  دنتـسه ) امـش  دنواشیوخو  شیکمه  هک  نآ  لها   ) ناتاهدوخ رب  دـیاب  دـیدمآ  رد  ياهناخ  هب  نوچ 

ادخ و هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم  عقاو  رد  دیبایرد . درخ  هب  امـش  رگم  دنکیم  نایب  امـش  يارب  ار  تایآ  ادـخ  نینچنیا  هزیکاپ ، هدـنخرف 
هک یناسک  نامگیب  دنورن ، شدزن  زا  دناهتفرگن  هزاجا  يو  زا  ات  دنـشاب  هدمآ  درگ  يراک  ربارب  رد  يو  اب  نوچ  دـندروآ و  نامیا  شربمایپ 

کی ره  هب  دنتساوخ  هزاجا  ناشروما  زا  یکی  يارب  وت  زا  نوچ  سپ  دنورگیم  شربمایپ  ادخ و  هب  هک  دنتسه  اهنامه  دنریگیم  هزاجا  وت  زا 
نایم رد  ربماـیپ  ندـناوخارف  تسا . ناـبرهم  ياهدـنزرمآ  ادـخ  اریز  هاوخب  شزرمآ  ادـخ  زا  ناـنآ  يارب  هدـب و  هزاـجا  یتساوخ  هک  ناـنآ  زا 

، دسانـش یم  دنوریم  نوریب  مه  یپ  زا  هنادزد  هک  ار  امـش  زا  یناسک  ادخ  نیقیب  دیهدیم ، رارق  ناترگیدکی  ندـناوخارف  نوچ  ار  ناتدوخ 
. دنوش كاندرد  یباذع  راتفرگ  ای  دنوش  ییالب  راتفرگ  هک  نیا  زا  دنـشاب  رذحرب  دیاب  دننک  یم  لمع  يو  نامرف  فالخرب  هک  یناسک  سپ 

يوس هک  ار  ینارود  زین  و  دناد ، یم  دینآرب  هک  ار  یتین  لاح و  نیقیب  تسادخ ، نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  نآ  هک  دـنیادب  ناه 
. تساناد يزیچ  ره  هب  ادخ  دهد و  ربخ  دناهدرک  هک  ار  هچنآ  نانآ  هب  ات  دنوش  هدینادرگزاب  وا 

یقرواپ

قارع رد  يو  تمدخ  رد  هک  ینامز  ات  ار  فینح  نب  لهس  تشذگ  رس  زا  هعقاو  نیا  یلع  دیازفایم : . 139/2  - قاحسا 138 نبا  يهریس  [ 1]
. درکیم ناتساد  تفرب  ایند  زا 
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هریس 139/2. [ 2]

هریس 146/2. [ 3]
. ۀیغابلا ۀئفلا  کلتقت  امنا  کنولتقی ، نیذلاب  اوسیل  [ 4]

.143/2  - قحسا 140 نبا  يهریس  [ 5]
ص 49. يزیرقم ، عامسالا ، عاتما  دعس 238/1-237 . نبا  تاقبط ، عبنم : دنچ  زا  [ 6]

.12 يدحاو ، لوزنلا ، بابسا  كر : تسا .» هرقب  يهروس  تسا  هدش  لزان  هنیدم  رد  هک  يا  هروس  نیلوا  : » دیوگیم همرکع  [ 7]
تایآ 5-1. [ 8]

.144/2 قاحسا 143 - نبا  هریس  [ 9]
قاحسا 145/2-144. نبا  هریس  [ 10]

قاحسانبا 146/2. يهریس  [ 11]
.150/2 قاحسانبا 147 - يهریس  [ 12]
قاحسا 153/2-150. نبا  يهریس  [ 13]

قاحسا 153/2. نبا  يهریس  [ 14]
.164/2 قاحسانبا 163 - يهریس  [ 15]

قحسانبا 153/2. يهریس  [ 16]
قاحسا 156/2. نبا  يهریس  [ 17]

. راصتخاب لقن   163/2 قاحسا 160 -  نبا  يهریس  [ 18]
قاحسا 165/2. نبا  يهریس  [ 19]

.173/2 قاحسا 166 -  نبا  يهریس  [ 20]
قاحسا 174/2. نبا  يهریس  [ 21]
قاحسا 177/2. نبا  يهریس  [ 22]

قاحسا 238/2-234. نبا  يهریس  [ 23]
. دهاجم يهتفگب  : 12 يدحاو ، لوزنلا ، بابسا  [ 24]

.20  - تایآ 8 [ 25]
. هکم رد  دنهوک  ود  لیفط  هماش و  [ 26]

. يو تیاور  حیحصت  اب   240/2 قاحسا 238 - نبا  هریس  [ 27]
تایآ 24-21. [ 28]

دعس 21/8. نبا  تاقبط ، [ 29]

دعس 20/8. نبا  تاقبط ، [ 30]
يهیآ 25. [ 31]

.24/8 دعس 19 - نبا  تاقبط  [ 32]
.24  - تایآ 21 [ 33]
تایآ 79-26. [ 34]
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طقف نانآ  هک  درکیم  نامگ  هچ  داتسرفن ، یگنج  تیرومأم  هب  ار  راصنا  زا  کیچیه  ردب »  » یـشکرکشل ات  ربمایپ  هک  دناهتفگ  یـضعب  [ 35]
.10/1 يرجه ، يافوتم 207  يدقاو  يزاغملا ، ر.ك : درک . دنهاوخ  عافد  وا  زا  هنیدم  يهقطنم  رد 

يدقاو 9/1. يزاغملا ، [ 36]
. سابعنبا يهتفگب  قاحسا 186/2 : نبا  يهریس   - 16 يدحاو ، لوزنلا ، بابسأ  [ 37]

.84  - تایآ 80 [ 38]
يدقاو 10/1. يزاغملا ، [ 39]

قاحسا 188/2. نبا  يهریس  [ 40]
. سابعنبا تیاور  هب  : 196/2 قاحسا ، نبا  يهریس  [ 41]

.97  - تایآ 89 [ 42]
. سابعنبا تیاور  هب  يدحاو 17 ، لوزنلا ، بابسا  [ 43]

.101 تایآ 97 - [ 44]
يزاغملا 12/1. [ 45]

. یبلک تیاور  هب  : 19 لوزنلا ، بابسا  [ 46]
تایآ 103-102. [ 47]

. سابعنبا تیاور  هب  : 21 لوزنلا ، بابسا  [ 48]
هیآ 104 و 105. [ 49]

.123  - تایآ 106 [ 50]
نادلبلا 94/5. مجعم  كر : هفحج . یلیم  هلصاف 19  هب  ياهدکهد  [ 51]

يزاغملا 12/1. [ 52]
تایآ 137-124. [ 53]

. سابعنبا تیاور  هب  : 26، لوزنلا بابسا  [ 54]
تایآ 141-138. [ 55]

.244/1 دعس 241 - نبا  تاقبط ، - 82-81، یسربط يرولا ، مالعا  [ 56]
تایآ 177-142. [ 57]

. تسین یسراف  هب  همجرت  لباق  هک  دناهدرب  راک  هب  یلاعفا  نانآ  ياهمان  زا  هدافتسا  اب  [ 58]
يزاغملا 17/1-13. [ 59]

تایآ 213-178. [ 60]
. ناثدحم ناخروم و  قافتا  ربانب  تسا  نم  يهدوزفا  [ 61]

قاحسا 154/2. نبا  يهریس  [ 62]
. ءاطع يهتفگ  هب  : 40 يدحاو ، لوزنلا ، بابسا  [ 63]

يهیآ 216. [ 64]
هیآ ي 216 [ 65]
يهیآ 217. [ 66]
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لوزنلا 44. بابسا  [ 67]
تایآ 266-219. [ 68]

. رورعم نب  ءارب  تداهش  هب  لوزنلا 56 : بابسا  [ 69]
تایآ 273-267. [ 70]

. سابعنبا تیاور  هب  : 58، لوزنلا بابسا  [ 71]
تایآ 277-274. [ 72]

. همرکع ءاطع و  تایاور  هب  : 59 لوزنلا ، بابسا  [ 73]
يدقاو 28/1. يزاغملا ، كر : [ 74]

يزاغملا 27/1. [ 75]
خیرات يزاغملا 19/1 . دتـسرفیم . تیرومأم  هب  هنیدم  زا  شیوخ  تکرح  زا  شیپ  زور  هد  ار  دیعـس  هحلط و  ربمایپ ، دیوگیم : يدـقاو  [ 76]

يزاغملا 21/1. دنادیم . ناضمر  مهدزاود  هبنشکی  زور  زینار  هنیدم  زا  تکرح 
يزاغملا 20/1. [ 77]
يزاغملا 19/1. [ 78]

. دیآیم لئان  تداهش  راختفا  هب  گنج  نیمه  رد  و  [ 79]
يزاغملا 21/1-20. [ 80]

.101/1 [ 81]
. يؤل نب  رماع  ینب  يهریشع  زا  تسا  موتکم  ما  نب  هلادبع  شمان  دنیوگیم : و  [ 82]

يزاغملا 21/1. كر : يدتقاو . يهتفگب  [ 83]
هریس 264/2. كر : ماشهنبا  يهتفگب  [ 84]

قاحسا 264/2. نبا  هریس  [ 85]
. دسریم تداهش  هب  گنج  نیمه  رد  يو  [ 86]

.23/1 يزاغملا 21 - [ 87]
افولاءافو 298/2. كر : داذم . نیتلبق و  دجسم  نایم  هملس  ینب  نآ  زا  تسا  یلزنم  یبرخ  دیوگیم : يدوهمس  [ 88]

يزاغملا 23/1. [ 89]
. تسا ناخروم  زا  یضعب  يهتفگ  هب  اهنت  دشاب  هتشاد  هارمه  گنج  نآ  رد  یبسا  مه  ریبز  هکنیا  [ 90]
يزاغملا 24/1. كر : دسیونیم . ناشرتش  مان  اب  ار  قیرط  نارای  نیا  زا  هعومجم  نیدنچ  يدقاو  [ 91]

دعسنبا 6/2. تاقبط ، كر : [ 92]
يزاغملا 26/1. [ 93]

. دننکیم دای  نینچ  وا  زا  تسا  هنیدم -  ریاشع  زا  یکی  راجنینب -  يهریشع  زا  ربمایپ  ردام  نوچ  [ 94]
يزاغملا 47/1. [ 95]
يزاغملا 47/1. [ 96]

.27/1 - 26 يزاغملا ، [ 97]
يزاغملا 46/1. [ 98]
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يزاغملا 46/1. رد  یتوافت  كدنا  اب  قاحسا 265/2 -  نبا  يهریس  [ 99]
يزاغملا 28/1. [ 100]

.31/1 يزاغملا 29 -  - 260/2 قاحسانبا 258 - يهریس  [ 101]
قاحسانبا 260/2. يهریس  [ 102]

يزاغملا 31/1. [ 103]
.33/1 يزاغملا 32 - [ 104]

.37/1 [ 105]
يزاغملا 33/1. [ 106]

نادلبلا 21/8. مجعم  [ 107]

.35/1 يزاغملا 34 - [ 108]
. دوشیم فاسی  نب  بیبخ  هیمهس  وزج  دنریگیم و  تمینغ  هب  ناناملسم  گنج  نیمه  رد  ار  رتش  نیا  يزاغملا 36/1-35 -  [ 109]

نادلبلا 490/8. مجعم  كر : هکم . یلیم  تشه  رد  [ 110]
.37/1 يزاغملا 36 - [ 111]

يزاغملا 37/1. [ 112]
قاحسا 262/2-261. نبا  هریس  [ 113]

يزاغملا 39/1. [ 114]
. لافنا يهروس  يهیآ 47  [ 115]

يزاغملا 39/1. [ 116]
قاحسا 273/2. نبا  يهریس  كر : يزاغملا 60/1 -  [ 117]

نادلبلا 62/3. مجعم  كر : [ 118]
. فانم دبع  نب  بلطم  نب  ۀمرخم  نب  [ ... 119]

يزاغملا 43/1-41. [ 120]
قاحسانبا 269/2. يهریس  [ 121]

يزاغملا 40/1. [ 122]

يزاغملا 41/1. [ 123]
يزاغملا 44/1-43. [ 124]

.494 مجعتسا ، ام  مجعم  كر : هنیدم . هکم و  نایم  تسا  یعضوم  [ 125]
يزاغملا 45/1-44. [ 126]

يزاغملا 144/1. [ 127]
يزاغملا 46/1. [ 128]

.47/1 [ 129]
نادلبلا 34/4. مجعم  كر : [ 130]

قاحسانبا 267/2-266. يهریس  [ 131]
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. لیج نب  ذاعم  رگید  یتیاورب  ینزام و  بعک  نب  هللادبع  یتیاورب  و  [ 132]
قاحسانبا 268/2. يهریس  [ 133]

يزاغملا 50/1. [ 134]

يزاغملا 51/1. [ 135]

يزاغملا 52/1. [ 136]
قاحسانبا 269/2-268. يهریس  رد  راصتخاب  - 53/1 يزاغملا 52 - [ 137]

قاحسانبا 272/2. يهرس  كر :  - 54/1 يزاغملا 53 - [ 138]
يزاغملا 55/1. [ 139]

يزاغملا 57/1-56. [ 140]
يزاغملا 72/1. [ 141]
يزاغملا 58/1. [ 142]

هیآ 10. رفاغ ) ای   ) نمؤم يهروس  [ 143]
يزاغملا 59/1-58. [ 144]

يزاغملا 59/1. [ 145]

يزاغملا 60/1. [ 146]
.61/1 [ 147]
.61/1 [ 148]

يزاغملا 62/1. [ 149]

يزاغملا 63/1. [ 150]

يزاغملا 64/1. [ 151]

يزاغملا 66/1. [ 152]

يزاغملا 64/1. [ 153]

يزاغملا 66/1. [ 154]

يزاغملا 65/1. [ 155]

يزاغملا 67/1. [ 156]
يزاغملا 103/1. [ 157]

يزاغملا 98/1و 99. [ 158]
يزاغملا 70/1. [ 159]

.91/1 [ 160]
يزاغملا 86/1. [ 161]

.92/1 [ 162]

.88/1 [ 163]
يزاغملا 87/1-86. [ 164]
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يزاغملا 91/1. [ 165]

يزاغملا 93/1. [ 166]
يزاغملا 112/1. [ 167]

.91/1 [ 168]
.105/1 [ 169]

.95/1 [ 170]

.96/1 [ 171]
. دراد هلصاف  لزنم  تشه  هنیدم  اب  بش و  کی  عرف  اب  هک  ایقس  پچ  تمس  [ 172]

يزاغملا 97/1. [ 173]
95/1و 96. [ 174]

يزاغملا 95/1. [ 175]

يزاغملا 95/1. [ 176]
. دبلطیم شزرمآ  هتسویپ  تسا  هتفگ  لهجوبا  يهرابرد  هچنآ  رطاخب  هملسوبا  اهدعب   - 91/1 يزاغملا 90 - [ 177]

.91/1 [ 178]

.91/1 [ 179]
يزاغملا 112/1-111. [ 180]

. لافنا هکرابم  يهروس  لوا  يهیآ  [ 181]
. تسا نم  يهدوزفا  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   - » يزاغملا 98/1 [ 182]

يزاغملا 99/1. [ 183]
.98/1 [ 184]
.99/1 [ 185]

.112/1 [ 186]
يزاغملا 102/1. [ 187]

.113/1 [ 188]
يزاغملا 113/1. [ 189]

يزاغلا 114/1. [ 190]
.106/1 [ 191]

يزاغملا 107/1. [ 192]
.115/1 يزاغملا 114 - [ 193]

يزاغملا 114/1. [ 194]
.117/1 [ 195]

يزاغملا 117/1. [ 196]

. شقو نب  ۀمالس  [ 197]
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. دوشیم گرزب  باحصا  زا  اهدعب  يو  يزاغملا 116/1 : [ 198]
يزاغملا 116/1. [ 199]
يزاغملا 118/1. [ 200]

. هریغملا نب  ۀفیذح  یبا  نب  ۀمیاو  هریغملا  نب  ماشه  نب  دلاخ  [ 201]
يزاغملا 119/1-118. [ 202]

يزاغملا 94/1. [ 203]
يزاغملا 122/1-121. [ 204]

يزاغملا 146/1. [ 205]
.147/1 [ 206]
.152/1 [ 207]

. نایفسیبا نب  ۀیواعم  ردارب  [ 208]
يزاغملا 152/1-147. كر : [ 209]
يزاغملا 125/1-147. كر : [ 210]

يزاغملا 121/1. [ 211]
.124/1 [ 212]

يزاغملا 124/1. [ 213]

يزاغملا 123/1. [ 214]
.122/1 [ 215]

يزاغملا 121/1. [ 216]

يزاغملا 172/1. [ 217]
هیآ 54. [ 218]

سمخ دـیتفرگ  تمینغ  هب  هک  ار  يزیچ  ره  هک  دـینادب  و  یبرقلا ... يذـل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  ءیـش  نم  متمنغ  اـمنا  اوملعا  و  [ 219]
..... تسا ناگدنامهار  ناگراچیب و  نامیتی و  و  ربمایپ )  ) نادنواشیوخ ربمایپ و  ادخ و  لام  نآ 

يزاغملا 102/1. [ 220]
ص 103 [ 221]

ص 102. [ 222]

ص 100. [ 223]

ص 100. [ 224]

ص 103. [ 225]

ص 104. [ 226]

ص 104. [ 227]
رتشیبیمک ای  لزنم  تشه  هنیدـم  اـت  هورلا  وذ  تسا . هلـصا  لزنم  ود  یلحاـس  هار  زا  ودـنآ  ناـیم  دراد و  رارق  هورملاوذ  تشپ  ءاروح  [ 228]

. دراد هلصاف 
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ءافولاءافو 357/2. كر : هنیدم . يالاب  عفترم  يهقطنم  رد  تسا  ياهدکهد  [ 229]
يزاغملا 101/1. [ 230]

.102/1 [ 231]
يزاغملا 144/1. [ 232]

.106/01 [ 233]
.123/1 [ 234]
.129/1 [ 235]
.129/1 [ 236]
.138/1 [ 237]
.141/1 [ 238]
.142/1 [ 239]
.142/1 [ 240]
.139/1 [ 241]
.139/1 [ 242]
.129/1 [ 243]
.141/1 [ 244]
.140/1 [ 245]
.143/1 [ 246]

. تسا نم  يهدوزفا  [ 247]
.140/1 [ 248]
.130/1 [ 249]

. معطم نب  ریبج  نابز  زا  تسا  یتیاور  . 128/1 [ 250]
يزاغملا 174/1. [ 251]

. تسا نم  يهدوزفا  [ 252]

. تسا نم  يهدوزفا  [ 253]
يزاغملا 128/1-125. [ 254]

قاحسانبا 308/2. هریس  [ 255]
يزاغملا 176/1. [ 256]

قاحسانبا 50/3. يهریس  [ 257]
. يزاغملا [ 258]

قاحسانبا 51/3. يهریس  [ 259]
لافنا 58. [ 260]

يزاغملا 177/1-176. [ 261]
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قاحسانبا 52/3. يهریس  كر : يزاغملا 179/1-178- [ 262]
. دوشیم ینونک  هیروس  نانبل و  نیطسلف و  ندرا و  لماش  هک  تسا  هدمآ  ماش »  » نتم رد  [ 263]

نادلبلا 162/1. مجعم  كر : [ 264]
يزاغملا 179/1-177. [ 265]

. ردب گنج  ناریسا  [ 266]
. لافنا يهکرابم  يهروس  نایاپ  [ 267]

.67، لوزنلا بابسا  [ 268]
. يراصنا هللادبع  نب  رباج  تیاور  هب  : 68 لوزنلا ، بابسا  [ 269]

دف ربخب و  ملعا  هللا  انا  دـیوگیم : نارمعلآ  يهروس  ردـص  میم » مال . فلا .  » ینعم رد  سابعنبا  قاحسانبا 225/2-222 -  يهریس  [ 270]
.42 سابعنبا ، ریسفت  نم  سایقملا  ریونت  كر : نارجن . ینب 

يهیآ 62. [ 271]
قاحسانبا 233/2. يهریس  [ 272]

. يراصنا هللادبع  نب  رباج  تیاور  هب  لوزنلا 68 : بابسا  [ 273]
. یبعش يهتفگب  لوزنلا : بابسا  [ 274]

تایآ 71-63. [ 275]
. يدس نسح و  تیاور  هب  : 71 لوزنلا ، بابسا  [ 276]

تایآ 99-72. [ 277]
. ملسا نب  دیز  تیاور  هب  : 77 لوزنلا ، بابسا  [ 278]

تایآ 120-100. [ 279]
.181/1 كر : رفن . لهچ  بعک  نب  دمحم  تیاورب  تسیود و  يرهز  باهش  نبا  تیاورب  [ 280]

. يدقاو [ 281]
يزاغملا 181/1. [ 282]

قاحسانبا 47/3. يهریس  [ 283]
يزاغملا 182/1. [ 284]

هرقب 104. [ 285]
ءافولا 379/2. ءافو  كر : [ 286]

.306 مجعتسا : ام  مجعم  كر : [ 287]
يزاغملا 193/1. [ 288]

. هنیدم فارطا  رد  عرف  شخب  زا  [ 289]
يزاغملا 196/1. [ 290]

نادلبلا 154/6. مجعم  كر : [ 291]
يزاغملا 197/1. [ 292]

دعس 81/8. نبا  تاقبط ، [ 293]
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.115/8 [ 294]
يزاغملا 282/1. [ 295]
يزاغملا 282/1. [ 296]

.200/1 يزاغملا 119 - [ 297]
يزاغملا 201/1. [ 298]
يزاغملا 205/1. [ 299]

يزاغملا 203/1-202. [ 300]
.205/1 يزاغملا 204 - [ 301]

يزاغملا 205/1. [ 302]
.206/1 [ 303]

يزاغملا 266/1. [ 304]

يزاغملا 207/1. [ 305]
.208/1 [ 306]

.213/1 يزاغملا 208 - [ 307]
يزاغملا 214/1-213. [ 308]

.214/1 [ 309]
يزاغملا 264/1. [ 310]
يزاغملا 291/1. [ 311]

.217/1 يزاغملا 215 - [ 312]
يزاغملا 218/1. [ 313]
يزاغملا 221/1. [ 314]

.223/1 [ 315]
يزاغملا 273/1. [ 316]
يزاغملا 263/1. [ 317]

يزاغملا 222/1-221. [ 318]
يزاغملا 224/1. [ 319]

.259/1 [ 320]

.225/1 [ 321]

.223/1 [ 322]

.223/1 [ 323]
ریبعت نینچ  تسا و  هداهن  شیوخ  كرت  رب  ار  یچوق  دنیبیم  باوخ  رد  ادخ  ربمایپ  هک  نمشد  هاپس  رادمچرپ  ای  چوق  هبیتکلا ، شبک  [ 324]

. تشک دهاوخ  ار  نآ  رادمچرپ  ای  هاپس  چوق  هک  دیامرفیم 
.225-277/1 [ 325]
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يزاغملا 243/1-241. [ 326]
يزاغملا 266/1. [ 327]
يزاغملا 259/1. [ 328]
يزاغملا 259/1. [ 329]

.261/1 [ 330]

.261/1 [ 331]
. تسا هدـش  اپرب  بکبک  یکیدزن  رد  هفرع  فقوم  تسار  تمـس  رد  هک  تسا  یلهاج  برع  یمـسوم  ياهرازاب  زا  یکی  زاـجملاوذ  [ 332]

ص 508. مجعتسا ، ام  مجعم  كر :
يزاغملا 251/1. [ 333]
يزاغملا 288/1. [ 334]
يزاغملا 228/1. [ 335]

.229/1 [ 336]

.273/1 [ 337]
يزاغملا 231/1-229. [ 338]
يزاغملا 234/1-232. [ 339]

يزاغملا 238/1. [ 340]
.237/1 [ 341]
.239/1 [ 342]
.240/1 [ 343]
.265/1 [ 344]
.241/1 [ 345]

. برضملا نب  کلام  نب  [ ... 346]
يزاغملا 255/1. [ 347]

. مالسلاهیلع یلع  نینمؤملاریما  تیاور  هب  : 265/1 [ 348]
. هغالبلاجهن رب  دیدحلا  یبا  نبا  حرش  ریثانبا -  لماکلا ، خیرات  يربط -  خیرات  ماشهنبا 106/3 -  يهریس  [ 349]

يزاغملا 256/1. كر : یلع . نینمؤملاریما  تداهش  هب  [ 350]
...«. هبحن یضق  نم  مهنم   » هباشم يریبعت  [ 351]

يزاغملا 254/1. [ 352]
. دش ربمایپ  ترجه  يهمدقم  هک  هودنلاراد  هئطوت  هب  هراشا  [ 353]

. تسا هتشاد  روضح  هک  نارجاهم  زا  یکی  تداهش  هب  يزاغملا 238/1 . [ 354]
. تسا هنحص  دهاش  هک  کلام  نب  بعک  يهتفگ  هب  يزاغملا 260/1 : [ 355]

يزاغملا 269/1. [ 356]
.270/1 [ 357]
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.272/1 [ 358]
. دیز نب  هللادبع  نابز  زا  تسا  یتیاور  نآ  ریخا  تمسق  : 270-271/1 [ 359]

.254/1 [ 360]

.275/1 [ 361]
يزاغملا 244/1. [ 362]

«. منک هیبشت  میناوتیمن  رپس  زج  يزیچ  هب  ار  سامش  : » دیامرفیم ربمایپ  اهدعبب  -257/1 [ 363]
.244/1 [ 364]

. یفقث جالع  نبا  [ ... 365]
يزاغملا 283/1. [ 366]

.282/1 [ 367]
هدش ناملسم  هک  باطخ  نب  رارض  و  تسا . نایامن  رمع  رخآ  ات  هک  دراذگیم  وا  رس  رب  يردبرض  هبرـض ، ود  نیا  يزاغملا 255/1 . [ 368]

. دنکیم نایب  ار  ارجامو  دنیبیم  وا  رس  رب  ار  تمالع  نیا  هورم  کیدزن  هب  ياهرمع  رد  تسا 
يزاغملا 238/1. [ 369]

. تسا هدش  دازآ  هیدف  نداد  اب  هدرک و  ریسا  هلخن  نطب  رد  ار  وا  شحج  نب  هللادبع  البق  [ 370]
يزاغملا 253/1-252. [ 371]

. تسا نم  يهدوزفا  [ 372]
. ندش ناملسم  زا  سپ  دیلو  نب  دلاخ  یهاوگ  هب  : 237/1 [ 373]

.1 يزاغملا 280 /  [ 374]
و درامـشیم ، دـحا  نایرارف  زا  ار  نامثع  هزین  باـطخ  نب  رمع  يزاـغملا 278/1. كر : تسا . فرتـعم  هاـنگ  زیرگ و  نیا  هب  ناـمثع  [ 375]
. دوب گنج  نایرارف  زا  وا  و  تشذگ ، رد  وا  زاادـخ  تشگ و  بکترم  ینیگمهـس  هانگ  دـحا  گنج  رد  نامثع  : » دـیوگیم رمع  نب  هللادـبع 
نافع و نب  نامثع  : » دـیوگیم ناعمجلا ،»... یقتلا  موی  مکنم  اولوت  نیذـلا  نا   » هیآ ریـسفت  رد  ساـبع  نب  هللادـبع  يزاغملا 279/1 -  كر :

.59 سابع ، نبا  ریسفت  نم  سایقملا  ریونت  كر : هباحصا »
.277-278/1 [ 376]

.258/1 يزاغملا 257 - [ 377]
.281/1 [ 378]
.236/1 [ 379]
.241/1 [ 380]
.236/1 [ 381]

دیآیم دورف  يو  راهظا  نایب  رد  نارمعلآ  يهیآ 154  اهدعب  [ 382]
يزاغملا 296/1. [ 383]

يزاغملا 237/1-236. [ 384]
يزاغملا 274/1. [ 385]

.298-299/1 [ 386]
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.247/1 [ 387]

.250/1 [ 388]
.288-289/1 [ 389]
.265-266/1 [ 390]

.291/1 [ 391]

.292/1 [ 392]

.310/1 [ 393]

.267/1 [ 394]
.1  / 311 يزاغملا 310 - [ 395]

.1  / 291 [ 396]

.1  / 311 [ 397]

.1  / 277 [ 398]

.1  / 262 [ 399]
.1  / 315  - 314 [ 400]

.1 / 248 [ 401]
.1  / 315-316 [ 402]

. تسا يردخ  دیعسوبا  تادهاشم  : 1  / 248 [ 403]
.1  / 317  - 249 - 248 [ 404]

.1  / 263 [ 405]

.1  / 309 [ 406]

.1  / 317 [ 407]

.1  / 312 [ 408]

.1  / 333 [ 409]
.1  / 309  - 307 [ 410]

.1  / 332 [ 411]
.1 / 299 [ 412]

نارمع 173. لآ  [ 413]
.1 / 340 يزاغملا 334 -  [ 414]

. تساطخ هک  تسا  دحا » گنج   » نتم رد  [ 415]
.1 / 314 يزاغملا 313 -  [ 416]

هیآ زا  دیوگیم : نمحرلادبع  دنک . فیرعت  وا  ياربار  دـحا  گنج  يارجام  دـهاوخیم  فوع  نب  نمحرلادـبع  زا  همرخم  نب  روسم  [ 417]
هلیمج زا  دیوگیم : قاحسانبا   - 80 لوزنلابابسا ، كر : ياهدوب . گنج  نآ  دهاش  ام  اب  هک  تسا  نانچ  ناوخب  ار  دعب  هب  نارمعلآ   120

نم تودـغ  ذا  و  تسا ... نارمعلآ  يهروس  زا  هیآ  تصـش  تسا  هداتـسرفورف  دـحا  گنج  يهرابرد  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  یتاـیآ 
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.3 هریس 112 /  میلع ... عیمس  هللاو  لاتقلل و  دعاقم  نینمؤملا  يوبت  کلها 
تایآ 180-121. [ 418]
.1 يزاغملا 266 /  [ 419]

.1  / 268 [ 420]

.1  / 268 [ 421]

.1  / 274 [ 422]
.1  / 305  - يزاغملا 304 [ 423]

.2 ءافولاءافو 346 /  كر : ابق . دجسم  برغ  رد  تسا  ریاشع  زا  یکی  هلحم  [ 424]
.1  / 344  - يزاغملا 340 [ 425]

. قاحسانبا لتاقم و  يدسو و  همرکع  تیاور  هب  : 88 لوزنلا ، بابسا  [ 426]
تایآ 189-181. [ 427]

.2 دعسنبا 50 /  يربکلا ، تاقبطلا  [ 428]
.1 / 353 يزاغملا 346 -  [ 429]

. هرقب هیآ 115  [ 430]
. تسا هدرک  لقن  تسا  نادهاش  باحصا و  زا  یکی  هک  هثراح  نب  دیز  [ 431]

.1  / 362 يزاغملا 354 -  [ 432]
.195 تایآ 190 -  [ 433]

نآ نم  تسا و  هدرواین  هریـس  رد  قاحـسانبا  هک  تسا  یگنج  ياهتیرومأم  زا  نیا  : » دیوگیم ماشهنبا  : 4 ماشهنبا 284 /  يهریس  [ 434]
. میازفایم ار 

. سنا تیاور  هب  : 94 لوزنلابابسا ، [ 435]
هیآ 199. [ 436]
هیآ 200. [ 437]

دلوتم 51 و يرهز ، بداهش  نب  هللادیبع  نب  ملـسم  نب  دمحم  يزاغملا ، - 1 يدقاو 380 /  يزاغملا ، - 3 قاحسانبا 202 /  يهریس  [ 438]
ص 71. يرجه ، يافوتم 124 

.1  / 380 يزاغملا 363 -  [ 439]
7 نادلبلا 389 /  مجعم  كر : نارهظلارم . رد  هکم  یلیم  دنچ  يهلصاف  هب  [ 440]

هتـسناد مراهچ  لاس  نابعـش  رد  ار  نآ  هک  هابتـشا  نیا  اب  3 و  قاحـسانبا 220 /  يهریـس  رد  راصتخا  هب   - 1  / 389 يزاغملا 384 -  [ 441]
. تسا

.1  / 394 يزاغملا 391 -  [ 442]
رگید ياهدع  قاحسانبا و  هک  یتایاور  و  دراد ، تقباطم  فوخ  زامن  یگنوگچ  رد  هعیش  تیاور  اب  يزاغملا  رد  يدقاو  تیاور  نیا  [ 443]

.3 یسوط 309 /  خیش  نایبت ، كر : درادن . تقباطم  دناهدروآ 
.1  / 402 يزاغملا 395 -  [ 444]
.1  / 404  - يزاغملا 402 [ 445]
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ءافولا 264/2. ءافو  كر : [ 446]
و سمخ . زا  ای  تسا  هداد  وا  هب  میانغ  يهعومجم  زا  ار  نآ  ربمایپ  هک  دنادیمن  دنکیم  لقن  ار  هعقاو  نیا  هک  هدـینه  نب  دوعـسم  دوخ  [ 447]

. میاهدوب یتسیزهب  رد  نانچمه  نونکات  ماهریشع و  هداوناخ و  شیپ  متفر  دیوگیم :
.412/1 يزاغملا 404 - [ 448]

هک نیا  تهج  هب  دناهداد  ناشرهـش  ناناملـسم  هب  هکم  ناکرـشم  هک  تسا  یبقل  تفلک ، ياهنهاریپ  ینعی  بیبالج  شیرق ! بیبالج  [ 449]
. دنتفخیم هدیچیپ  ناشدوخ  رب  ار  ناشتفلک  نهاریپ 

.2  / 420 يزاغملا 415 -  [ 450]
. تسا نم  يهدوزفا  [ 451]

قرق زین  نامثع  يهرود  رد  رتش . ات  تسا  نآ  رد  بسا  رتشیب  رمع ، يهرود  رد  دـنامیم . قرق  نانچمه  رکبوبا  نامز  رد  هاـگارچ  نیا  [ 452]
.2 يزاغملا 426 /  كر : تسا .

.2  / 426 يزاغملا 415 -  [ 453]

.2  / 440 يزاغملا 439 -  [ 454]
. فسوی يهروس  هیآ 18  [ 455]

، يرجه يافوتم 124  دلوتم 51 و  يرهز  باهش  نبا  يزاغملا ، رد  راصتخا  هب  توافت و  یکدنا  اب   2  / 434  - يدقاو 426 يزاغملا ، [ 456]
يدحاو 217-214. لوزنلابابسا ،  - 122 ص 116 -

.2 يزاغملا 434 /  [ 457]
هیآ 20. [ 458]

. میظع باذع  هل  مهنم ، هربک  یلوت  يذلا  و  يهیآ 11 ...: [ 459]
.2 يزاغملا 434 /  [ 460]

.2  / 438 يزاغملا 435 -  [ 461]
يهیآ 21. [ 462]

يرشخمز 56/3. فاشک ،  - 217، يدحاو لوزنلا ، بابسا   - 7 هیلع 373 /  یلاعت  هللا  ناوضر  یسوط  خیش  نایبتلا ، [ 463]
هیآ 34. [ 464]

.50 ءاسن ، [ 465]
.2 ءافولاءافو 370 /  كر : [ 466]
.2 ءافولاءافو 310 /  كر : [ 467]
. يرجه لاس 200  دودح  [ 468]

.4 نادلبلا 336 /  مجعم  كر : [ 469]
.10 بازحا ، [ 470]

. تسا هدش  تبث  خیرات  رد  هدرک و  لقن  نارگید  يارب  هک  تسا  ربمایپ -  یمارگ  رسمه  هملسما -  يهدهاشماهنیا  [ 471]
هدروآ دیدپ  یـشیاشگ  دنوادخ  هکنآ  ات  دوب  زور  قدنخ  گنج  رد  ام ، بش  : » دیوگیم رومان  نادهاجم  زا  یکی  هملـسم  نب  دمحم  [ 472]

.2 يزاغملا 468 /  دیشخب ». نایاپ  ار  نآ 
زامن زا  ات  دنتشاد  لوغـشم  ار  ام  ناکرـشم  : » دیامرفیم ربمایپ  دنناوخب و  دنناوتیمن  ار  رـصع  زامن  طقف  ربمایپ  زا  سابعنبا  تیاور  هب  [ 473]
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.2 يزاغملا 474 /  كر : دنک »! شتآ  زا  رپ  ار  ناشروگ  مکش و  ادخ  میدنامزاب . رصع -  ینعی  هنایم - 
هدایپ هچ  ناناملسم  مه  ربمایپ و  مه  هنرگ  تسا و  تینما  تلاح  يداع و  لکش  هب  زامن  وگتفگ  نیا  رد  زامن  زا  دوصقم  تسا  یهیدب  [ 474]

رد هک  نانچ  دـناهدوشگ ، نابز  نآ  راکذا  نتفگ  هب  دـناهتخادرپ و  روسیم  لکـش  هب  زاـمن  ندـناوخ  هب  گـنج  لاـح  ناـمه  رد  هراوس  هچ  و 
مکح هب  نیا  تسا . هدوب  رـسیم  هک  هنوگنادب  رادـقمنامه و  ینعی  دوب »! ریبکت  همه  نامزامن   » هک دـناهدرک  لقن  نانآ  دوخ  اهگنج  یـضعب 
مکح لوزن  زا  شیپ  زامن  نیا  هک  دیوگیم  اطخ  هب   2 رد 473 /  يدقاو  تسا . هدمآ  دورف  رتشیپ  هک  تسا  هرقب  يهکرابم  يهروس  هیآ 239 

!. تسا هرقب  هیآ 239  رد  فوخ  زامن 
. تسا نم  يهدوزفا  [ 475]

نایاپ زور  يدـقاو  هک  نآ  لاح  هبنـشراهچ !» زور   » هک تسا  هدـمآ  هدروآ  يراصنا  هللادـبع  نب  رباـج  لوق  زا  يدـقاو  هک  یتیاور  رد  [ 476]
هاپـس تشگزابو  دابدرگ  دشاب و  هدعقیذ  هبنـشهس 22  رهظزادعب  اعد  تباجا  دیاب  سپ  تسه . مه  تسرد  دـنادیم و  هبنـشراهچ  ار  گنج 

.2 يزاغملا 488 /  كر : دیزو ! داب  هبنش  بش  رد  دیوگیم : يدقاو  هک  نیا  زا  رتبیجع  هبنشراهچ . بش  رافک 
.3 قاحسانبا 243 /  يهریس  [ 477]

.3 قاحسا 243 /  نباي  هریس  [ 478]
.2 ءافولاءافو 370 /  كر : [ 479]

.3 قاحسانبا 244 /  يهریس  [ 480]
يافوتم يرهز  باهـش  نبا  يزاغملا ، رد  زاـجیا  هب   - 3  / 244 قاحسانبا 224 -  يهریـس  رد  راصتخا  اب  - 2 يزاغملا 496-440 /  [ 481]

.83 ص 79 -  يرجه ،  124
.3 قاحسانبا 245 /  يهریس  [ 482]

. سابعنبا تیاور  هب  [ 483]
. نمی رد  ياهدکهد  هب  بوسنم  يراحص ، [ 484]

. صن هب  لقن   2  / 531 يزاغملا 496 -  [ 485]
قافتا وا  يهناـخ  رد  ياهعقاو  هک  هملـسما  يهتفگ  هب  : 5 یطویـس 198 /  نیدلا  لالج  روثنملاردلا ،  - 239 يدحاو ، لوزنلابابسا ، [ 486]

( يربح  ) نمی فابتـسد  يرداچ  ياج  هب  دـناهدرک . تبث  هیودرم  نبا  یناربط و  متاـح ، یبا  نبا  رذـنملا ، نبا  يربط ، ریرج  نبا  تسا . هداـتفا 
لوق زا  قیرط  نیدـنچ  زا  هدربمان  نیثدـحم  زا  یـضعب  دـشاب . فیحـصت  دوریم  ناـمگ  هک  تسا  هدـمآ  ربیخ ) هب  بوسنم   ) يربیخ يهملک 

هب يروباشین  مکاـح  يذـمرت و  دـنا . هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـسوبا  زا  یتواـفت  رـصتخم  اـب  بیطخ  هیودرمنبا و  دـناهدرک . لـقن  هملـسما 
زا يربکلا ) ننـسلا  رد   ) یقهیب هیودرمنبا و  رذـنملانبا و  ریرجنبا و  دناهدرمـش . حیحـص  ار  نآ  هدرک و  تیاور  هملـسما  نابز  زا  راـصتخا 

تبث يردخ  دیعسوبا  لوق  زا  یناربط  متاح و  یبا  نبا  يربط و  ریرج  نبا  دناهدرک . تبث  شرصتخم  لکش  هب  هملسما  نابز  زا  قیرط  نیدنچ 
هک هیآ  نیا  نیـسحو  نسح  همطاف و  یلع و  نم و  يهرابرد  تسا : هدـش  لزان  نت  جـنپ  يهراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : ادـخ  ربمایپ  هک  دـناهدرک 

.5  / 199 روثنملا 198 -  ردلا  كر : اریهطت .» مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  »
.36 تایآ 34 -  [ 487]

.3 دعس 40 /  نبا  تاقبط  [ 488]
.8 تاقبط 110 /  [ 489]
.8 تاقبط 108 /  [ 490]

. نینمؤملاما هشئاع  يهتفگ  هب   8 تاقبط 114 /  [ 491]
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.8 دعسنبا 105 /  تاقبط ، يدحاو 241 -  لوزنلابابسا ، [ 492]
يهمین 52. ات  تایآ 37  [ 493]

وگتفگ هب  دوـب  وا  يوـمع  رتـخد  هک  ربماـیپ  نارـسمه  زا  یکی  اـب  يدرم ...  » هک تسا  هدـمآ  تاـیاور  رتـشیب  رد  تسا . نم  يهدوزفا  [ 494]
هدمآ هللادیبع  نب  ۀحلط  هرابرد  هیآ  نیا   » هک تسا  هدمآ  احیرص  ص 356 ، سابعنبا ، ریسفت  رد   - 5 روثنملارردلا 214 /  كر : دنیشنیم .»

«. دنک جاودزا  هشئاع  اب  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  ادخ  لوسر  تشذگرد  زا  سپ  تساوخ  هک  تسا 
. دناهدرک تبث  رذنم  نبا  دیمح و  نب  دبعو  قازرلادبع  هکیروط  هبو  هداتق  يهتفگ  هب  [ 495]

مان رکذ  نودب  یلو  نومضم  نیمهب  يرایـسب  تایاور  یطویـس  تسا . هدرک  تبث  يدس  لوق  زا  متاح  یبا  نبا  ، 5 روثنملاردلا 214 /  [ 496]
ترابع نیدب   243 لوزنلابابسا ، رد  يرجه ، يافوتم 468  يروباشین ، يدحاو  تسا . هدروآ  ود  نآ  زا  یکی  ای  هشئاع  هللادیبع و  نب  ۀـحلط 

اب دورب  ایند  زا  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا  تفگ : شیرق  ناگرزب  زا  يدرم  دـیوگیم : اطع  تیاور  هب  سابعنبا  : » تسا هدروآ 
«. دمآ دورف  تیآ  نیا  سپ  . درک مهاوخ  جاودزا  هشئاع 

.2 ءافولاءافو 328 /  كر : [ 497]
.2 يزاغملا 534 /  [ 498]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

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

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

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

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

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

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

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
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، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

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

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
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